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Bezorgers gezocht in Schinnen, Puth, Doenrade,
Sweikhuizen, Merkelbeek, Bingelrade, Jabeek en Schinveld.

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

Pendelen tussen
Bingelrade en
VfL Wolfsburg

BEEKDAELEN - Oirsbeek heeft sinds kort een minibieb. Het kastje met boeken hangt
aan de buitengevel van een woning aan de Kevin Hofland (42) is met afstand dé voetbalcoryfee in de gemeente Beekdaelen. De in Bingelrade woonachtige coach heeft het
bij de Duitse topclub VfL Wolfsburg ‘geweldig naar zijn zin’, vertelt hij in een interview
met weekblad De Beekdaeler, zie pagina …. Dorpstraat. Wethouder John Essers onthulde de kleine bibliotheek onder het toeziend oog van enkele dorpsbewoners. Iedereen
die dat wil, mag er een boek uit lenen, het houden of er een boek in terugzetten. Het
initiatief komt van Mieke Baartmans en Margriet Kuijpers van de Culturele Vereniging
Oirsbeek. Zij kregen vorig jaar een cheque van de toenmalige gemeente Schinnen voor
zes minibiebkastjes in de kerkdorpen van Schinnen. Beekdaelen telt voor zover bekend
tien van die little free libraries, zoals ze in Amerika worden genoemd. Daar is het boekeninitiatief ooit ontstaan. Met binnenkort Schinnen, Sweikhuizen, Puth, Amstenrade
en Doenrade erbij komt het totaal in de gemeente Beekdaelen op vijftien. Eigen foto

Kevin Hofland (42)
is met afstand dé
voetbalcoryfee in de
gemeente Beekdaelen.
De in Bingelrade woonachtige coach heeft het
bij de Duitse topclub
VfL Wolfsburg ‘geweldig
naar zijn zin’, vertelt hij
in een interview met
De Beekdaeler, zie
pagina 11.

Racelegende
Rien Rutjens
uit Nuth kijkt
uit naar ‘Max
op Zandvoort’
PAGINA 13

Foto Ermindo Armino

Genie ten...
Omdat het kan!

Uw robotmaaier specialist!
RMACHINE
Op de Bies 6
6333 BX Schimmert
045 - 404 12 24
www.jhermans.nl

* verlaagt stress
* versterkt je weerstand
* maakt je socialer
leprastichting.nl/aanraken

Knuffelhormoon
aanmaken?

BANK VERKOOPT GEBOUW, LOCATIE KRIJGT
WELLICHT EEN WOONBESTEMMING

Rabobank Nuth
blijft dicht
Nadat eerder al ABN AMRO en
ING hun vestiging sloten gaat
ook ‘de Rabobank’ in Nuth
dicht. Het kantoor aan de
Stationstraat 171 is vanwege
corona al sinds maart 2020
gesloten maar wordt ook niet
meer heropend. “We hebben
er nadrukkelijk over nagedacht of een heropening in
Nuth mogelijk was, maar met
slechts tien, maximaal twintig
bezoekers per dag is dat zakelijk gezien niet langer haalbaar”, zegt Alphons Kurstjens,
directeur coöperatieve Rabobank Zuid-Limburg Oost.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

“In heel Nederland gaan
steeds meer bancaire locaties
dicht omdat een toenemend
aantal klanten de bankzaken digitaal regelt, benadrukt
Kurstjens. Wat de Rabobank
ondermeer wél blijft bieden:
een mobiele (thuis)service
voor bijvoorbeeld ouderen en
chronisch zieken. De Rabobank is eigenaar van het ge-

bouw aan de Stationstraat in
Nuth. “Wij doen het gebouw
in de verkoop”, zegt Kurstjens.
De locatie heeft een zakelijke bestemming, maar de gemeente kan er desgewenst een
woonbestemming aan geven.
Mocht dat laatste gebeuren, je
weet ’t maar nooit, dan heeft
Kurstjens een voorkeur voor
sociale woningbouw. “Maar
dat beslissen anderen, niet de
Rabobank.”
Zie verder pagina 2

AFGELAST

Straatmarkt
in Hegge
gaat toch
niet door
Schinnen De straatrommelmarkt in het
buurtschap Hegge,
gepland op 5 september,
gaat toch niet door.
Coronabeperkingen
maken het evenement
onmogelijk. “Naar aanleiding van de afgelopen
persconferentie hebben
we in overleg met de
gemeente besloten de
straatrommelmarkt van 5
september te annuleren”,
aldus organisator
'
buurtvereniging
Hegge.
Het is de tweede
achtereenvolgende keer
dat de straatmarkt is
afgelast als gevolg van
coronamaatregelen.
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‘CORONA HEEFT DEFINITIEVE SLUITING IN NUTH VERSNELD’

Dichtstbijzijnde Rabo-kantoor
ligt in Heerlen
VERVOLG VAN VOORPAGINA

Er was een tijd dat je boos
werd als een bankinstelling het filiaal in jouw dorp
sloot, en al helemáál als
het om je ‘eigen’ bank ging.
Die verbazing is inmiddels
omgeslagen in berusting.
Er gaat geen maand voorbij
of ’ergens in Limburg’ gaat
wel een bankfiliaal dicht,
en heus niet alleen van de
coöperatieve Rabobank.
Veel filialen die begin 2020
vanwege corona sloten gaan
niet meer open. “Het bezoek
is de afgelopen jaren sterk
afgenomen”, zegt Rabo-directeur Kurstjens. “Corona
heeft de definitieve sluiting
in Nuth versneld.” Verleden
week werd trouwens ook bekend dat de Rabo-vestigingen in Landgraaf en Brunssum dichtgaan, dat laatste
filiaal is, net als in Nuth, al
enige tijd niet toegankelijk
voor klanten.
Hypotheek via webcam
Klanten regelen steeds meer

vanuit huis. De hypotheek is
een goed voorbeeld. Bijna alle
woningfinancieringen verlopen via de webcam. Vóór corona was dat 5 procent. “Ook
‘het’ midden- en kleinbedrijf
(mkb) komt vrijwel niet meer
naar de bank want er zijn
alternatieve dienstverleningen”, aldus Kurstjens, denk
aan beeldbellen, mobiele adviseurs, Rabo Geld Express
(geldservice aan huis), Rabo
App, enzovoorts. Voor wie
in Nuth of in de gemeente
Beekdaelen woont: op pakweg een kwartier rijden, zegt
Kurstjens, heeft Rabo op
een prima bereikbare plek
een groot kantoor in Heerlen. Hij snapt donders goed
dat de (definitieve) sluiting
van ‘de vertrouwde Rabo in
Nuth’ voor menige inwoner
een emotioneel moment is.
“Maar we blijven op allerlei
manieren actief en betrokken
bij de regio.”

Alphons Kurstjens, directeur coöperatieve Rabobank Zuid-Limburg Oost: “Ik snap donders goed dat de (definitieve) sluiting van ‘de
vertrouwde Rabo in Nuth’ voor menige inwoner een emotioneel moment is.” Foto Rabobank

Automaten in omgeving
Nuth
Op
www.locatiewijzer.
geldmaat.nl staat een over-

zicht van alle automaten in
de omgeving van Nuth en
de betreffende openingstijden. Er volgen nog nieuwe

Heeft u ideeën hoe Beekdaelen eruit moet
komen te zien? Zijn er zaken die anders
of beter kunnen?

Denk met ons mee!
De PvdA is drukdoende om haar programma te schrijven voor
de volgende raadsperiode 2022 - 2026.
Wij willen niet alleen een programma vóór onze inwoners en
ondernemers, maar vooral een programma met en dóór onze
inwoners en ondernemers.
Heb jij ideeën, suggesties of aanbevelingen?
Neem contact met ons op!
PvdA
Lars Kockelkoren | 06-53842001 | l.kockelkoren@beekdaelen.nl

locaties voor geld-, stort-, en
sealbagautomaten
(bankbiljetten storten die in een
speciale zak zijn verpakt).

Klanten doen er goed aan
om altijd eerst de locatiewijzer te bekijken. Meer info via
de website www. rabobank.nl/

lokale-bank/zuid-limburgoost/organisatie.
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DRIEDAAGS OPEN-AIR FESTIVAL OP
BURGEMEESTER ADAMSSPORTPARK

Lustrumeditie van
Sjilvend Rock(t)
in Schinveld

De Belgische tributeband U2be is een van de hoofdacts op de lustrumeditie van Sjilvend Rock(t).
Eigen foto

Het open-air festival
Sjilvend Rock(t) beleeft dit
jaar op 3, 4 en 5 september
zijn vijftiende editie. Vorig
jaar zou de lustrumeditie
al worden gehouden, maar
corona gooide roet in het
eten. Het evenement ging
wel door, maar op aangepaste wijze. Om die reden
is 2021 de 15e editie. En dus
heeft de organisatie alles
uit de kast gehaald om de
jubileumeditie onvergetelijk te maken. De tributebands van Nirvana en U2
zijn de klappers.
Vrijdag 3 september tijdens
FreakyFriday staan diver-

se regionale rock- & metal
bands op het podium. Nearvana (Nirvana tribute band)
is de headliner van de vrijdag. Met de Belgische tributeband U2be draait het
op zaterdag 4 september
tijdens ‘SmashingSaturday’
hoofdzakelijk om de rockmuziek van U2. Daarnaast
treden verschillende andere
rockbands op. Coverband
JAMsBOND sluit de zaterdag
van het festival af. Op zondag
5 september tijdens ‘SundayFunday’ zijn er optredens van
diverse regionale pop- en
rockbands, waaronder The
Schedules en MotoGoto. In
verband met corona werkt

Sjilvend Rock(t) dit jaar met
een ticketsysteem. Kaarten
voor de vrijdag, zaterdag of
zondag kosten 1 euro per stuk
en kunnen online worden gekocht via de website https://
shop.ikbenaanwezig.nl. De
organisatie benadrukt dat
alleen mensen met een negatieve test of een vaccinatiebewijs naar binnen mogen en
geldt er een maximumaantal
bezoekers van 750 per dag.
Het open-air festival begint
vrijdag om 18.00 uur, zaterdag om 14.30 uur en zondag om 12.00 uur. Sjilvend
Rock(t) vindt plaats op het
Burgemeester Adamssportpark in Schinveld.

De Beekdaeler gemist?
Op deze plekken
ligt de krant voor u klaar!

DEELS HUIS-AAN-HUIS BEZORGING * DIGITAAL * DISTRIBUTIEPUNTEN

De Beekdaeler kun je in
heel Beekdaelen lezen!
De Beekdaeler, het
weekblad dat je op dit
moment leest, is bezig
met het opzetten van
een nieuw distributieen bezorgersnetwerk.
Daardoor is er, zij het
tijdelijk, op een aantal
locaties in de voormalige
gemeenten Onderbanken en Schinnen geen
‘papieren’ bezorging.
Geen nood, want de digitale versie van dit week-

blad staat vanaf deze week
iedere
woensdagochtend
om 09.00 uur op www.
beekdaeler.nl. Daarnaast is
de papieren uitgave van De
Beekdaeler gedurende deze
overgangsperiode
gratis
verkrijgbaar bij een aantal
distributiepunten,
waaronder in Sweikhuizen (De
IJspoort en gasterie De Bokkereyer), Schinnen (Coop
Spiertz), Puth (Frans Diederen), Doenrade (gasterie
Dobbelsteyn), Merkelbeek

Coop Spiertz, Scalaplein 1 Schinnen
Frans Diederen, Kerkweg 165 Puth
De IJspoort, Bergstraat 2 Sweikhuizen
Gasterie De Bokkereyer, Bergstraat 1 Sweikhuizen
Gasterie Dobbelsteyn, Kerkstraat 23 Doenrade
IJssalon Op de Douve, Steenweg 6 Merkelbeek

(IJssalon Op de Douve), Bingelrade (cafetaria De Kloës)
en Schinveld (PLUS Muijs).
Uitbreiding bezorgerskorps
"De komende weken gaan we
het bezorgerskorps uitbreiden", zegt Richard Claessens
van Claessens Grafimedia,
uitgever van De Beekdaeler.
“Ook gaat nog dit jaar de vernieuwde website online en
wordt het redactieteam komend najaar uitgebreid.”

Cafetaria De Kloës, Dorpsstraat 185 Bingelrade
PLUS Muijs, A Ge Water 3 Schinveld
Coop Knols, Weidehof 1 Schimmert
Gemeentehuis Nuth, Deweverplein 1 Nuth
Esso De Dael, van Eynattenweg 1 Nuth

ONLINE
LEZEN?

beekdaeler.nl

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

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

Jongereninitiatief Schimmert!
Een aantal Schimmertse jongeren heeft een tijd geleden aan de gemeente
gevraagd naar de mogelijkheden voor het inrichten van een ontmoetingsplek.
In samenwerking met de jongerenwerker hebben zij nu een locatie gevonden.
Samen met de jongerenwerker zijn
de jongeren op pad gegaan om een
aantal geschikte locaties in het dorp
te bekijken. Deze zijn vervolgens
voorgedragen bij de gemeente. Na het
wegvallen van een aantal locaties, is het
plan om de banken die tegenover de
Coöp in Schimmert staan, vijftien meter
naar achteren te verplaatsen. Deze
worden voorzien van een overkapping.
Ook wordt er een blikvanger geplaatst,
zodat de plek opgeruimd kan blijven.
In verband met het bestemmingsplan
betreft het een tijdelijke voorziening
voor de duur van maximaal twee jaar.

De jongerenwerkers hebben eind
juli reeds gesprekken gevoerd met
enkele omwonenden over dit initiatief.
Over het gebruik van de plek worden
duidelijke afspraken en spelregels
gemaakt tussen de jongeren en de
gemeente. De inbreng van omwonenden
wordt meegenomen in de te maken
afspraken.
Voor meer informatie over dit initiatief
kunt u contact opnemen via
gemeente@beekdaelen.nl of
088 – 450 2000.

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 meldingen
hebben ontvangen:

De volgende activiteit is gemeld: het
oprichten van een inrichting voor de
opslag en verzending van producten.

Van:
Locatie:

Datum melding:
Zaaknummer:

Datum melding:
Zaaknummer:

Magtivio B.V.
Thermiekstraat 18a,
6361 HB Nuth
4 mei 2021
2021203667

Van:
Locatie:

Magtivio B.V.
Daelderweg 9, 6361
HK Nuth
4 mei 2021
2021203668

De volgende activiteit is
gemeld: het oprichten van een
productielaboratorium.

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Bouwbergstraat 103 in
Schinveld
Hegge 43 in Schinnen
Molenveld 14 in Nuth
Leeuwerikstraat 1 in
Nuth
Hoofdstraat 102 in
Schimmert
Limietweg, Beukenberg,
Douvenderweg en
Beijlkensweg in Oirsbeek
Vielderweg 9 in
Doenrade
Putstraat 52 in Nuth
Bergstraat 100 in
Sweikhuizen
Heiberg 29 in
Amstenrade
Genhoof 10 in Schinnen
Haagstraat 11 in
Schimmert
Panhuys 13 in Hulsberg
Kluisstraat33 in
Doenrade
Thermiekstraat 12 in
Nuth
Verlengen beslistermijn
LOCATIE
Provincialeweg Zuid 88
in Oirsbeek

OMSCHRIJVING
Het bouwen van een garage

DATUM VERLEEND
30-07-2021

Het verbouwen van de stal
Verven van de woning
Realiseren van een tuinhuis

30-07-2021
02-08-2021
02-08-2021

Het bouwen van een garage

03-08-2021

Het realiseren van 4 regenwaterbuffers 02-08-2021
Het uitbreiden van de woning

04-08-2021

Het realiseren van een stal
Het verbouwen van de woning

09-08-2021
11-08-2021

Het tijdelijk plaatsen van een woonunit 11-08-2021
Het vervangen van de woning
Het realiseren van een schuilstal

16-08-2021
16-08-2021

Het brandveilig gebruiken van een
gebouw
Het renoveren van het dak

17-08-2021

Het wijzigen van de bestemming

24-08-2021

OMSCHRIJVING
Het plaatsen van een tuinhuis en het
vergroten van een zwembad

DATUM BESLUIT
17-08-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Grachtstraat 5 in
Wijziging exploitatie- en DHWOirsbeek
vergunning t.b.v. terras
Ravensboschstraat 59 in Evenementenvergunning voor
Hulsberg
(bruilofts-)feest d.d. 04-09-2021
Burg. Bogmanstraat 10 in Evenementenvergunning voor
Schimmert
buurtfeest/barbecue d.d. 04-09-2021
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Beukenberg 43 in
Renoveren van het dak
Oirsbeek
Mauritsstraat 2 in Puth
Realiseren van aanbouw
Bongard 8 in
Verbouwen van de woning
Wijnandsrade
Pastorijstraat 16 in Nuth Bouwen van een garage
Markt 20 in Oirsbeek
Vervangen van de condensor
Steegweg 2 in Jabeek
Het bouwen van een woning
Nieuwenhuysstraat 21 a Het uitbreiden van de woning
in Hulsberg
Horenweg 17 in Nuth
Realiseren van een aanbouw
Haagstraat 11 in
Het realiseren van een schuilstal
Schimmert
Heisterbrug 117 in
Het verbouwen van het molenhuis
Schinnen
Poststraat 7 in
Plaatsen van zonnepanelen
Amstenrade
Poststraat 7 in
Plaatsen van zonnepanelen
Amstenrade

24-08-2021

DATUM VERLEEND
06-08-2021
25-08-2021
26-08-2021

DATUM INDIENING
29-06-2021
29-07-2021
03-08-2021
04-08-2021
05-08-2021
06-08-2021
08-08-2021
08-08-2021
09-08-2021
11-08-2021
15-08-2021
15-08-2021

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op www.overheid.nl.
Bovengenoemde verleende c.q. geweigerde vergunningen kunt u momenteel niet inzien
in het gemeentehuis in Schinveld, omdat deze locatie is gesloten voor burgers i.v.m.
het coronavirus. U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken via het algemene
nummer van de gemeente: 088 – 450 20 00.
De inrichting valt onder de werking van
het Activiteitenbesluit en de ministeriële
regeling. Dit betekent dat de inrichting
moet voldoen aan de voorschriften uit
het Activiteitenbesluit en de ministeriële
regeling die op de inrichting van
toepassing zijn. Voor meer informatie
kunt u het Eloket raadplegen via https://
www.aimonline.nl.
De hierboven vermelde melding en de
daarbij behorende stukken liggen vanaf de
dag na publicatiedatum gedurende

zes weken voor iedereen ter inzage.
De melding kan op afspraak worden
ingezien.
Tegen deze melding kunt u geen
bezwaarschrift of zienswijze indienen.
Informatie
RUD ZuidLimburg,
telefoon: + 31 43 389 78 12

Welke jongeren uit
Beekdaelen verdienen
een lintje?
Volwassenen krijgen vaak een onderscheiding
van de burgemeester of zélfs van de Koning.
Mensen die bijvoorbeeld iemands leven hebben
gered, een nieuwe uitvinding hebben gedaan of
een super record hebben gevestigd! Kinderen
en jongeren worden hierbij nog wel eens
vergeten. En dat terwijl er ook jongeren zijn die
het goede voorbeeld geven aan volwassenen en
andere kinderen. Daarom is er in de gemeente
Beekdaelen ook voor jongeren een lintje.

Jury

Een jury beoordeelt welke kinderen of jongeren het lintje ontvangen.
Rond 20 november 2021 (de internationale dag van de rechten van het kind)
worden de lintjes uitgereikt.

Spelregels

Degene die je aanmeldt, moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
• hij/zij is jonger dan 23 jaar op het moment van de bijzondere prestatie;
• de inzet voor een ander of voor de gemeente Beekdaelen is vrijwillig;
• de jongere is door zijn/haar daad een voorbeeld voor anderen;
• hij/zij woont in de gemeente Beekdaelen en is van onbesproken gedrag;
• hij/zij mag ook afkomstig zijn uit een andere gemeente maar de prestatie
moet in de gemeente Beekdaelen zijn geleverd;
• zijn/haar inzet is niet al eerder of op een andere manier beloond;
• de inzet duurde minimaal een half jaar in het afgelopen jaar of het ging
om een eenmalige bijzondere prestatie.
Meer informatie* en het digitale
voordrachtformulier vind je op
www.beekdaelen.nl/jongerenlintje.
Ontvang je liever een papieren aanvraagformulier?
Neem dan contact op met gemeente Beekdaelen via 088-4502000.

Voor wie is het jongerenlintje?

Voor alle kinderen en jongeren tot 23 jaar die zich vrijwillig inzetten voor
anderen, voor de gemeenschap in de gemeente Beekdaelen of die een
bijzondere prestatie hebben geleverd. Bijvoorbeeld een kind of jongere die:
• iets heldhaftigs heeft gedaan zoals bijvoorbeeld een dier gered;
• zich vrijwillig heeft ingezet voor een goed doel;
• zieke/oudere mensen heeft geholpen bijvoorbeeld in de tijd
van de Coronamaatregelen;
• een bijzondere (sport)prestatie heeft geleverd.

Hoe meld je iemand aan?

Noah, Jorn en Raül ontvingen

Iedereen kan een kind/jongere aanmelden via het voordrachtformulier. Het
is heel belangrijk om daarbij ten minste twee personen op te geven die het
eens zijn met de voordracht en die zelf - in een brief of bijlage - opschrijven
waarom deze jongere een lintje verdient. Als je jonger dan 18 bent, vraag dan
aan je ouders/verzorgers om jouw voordracht goed te keuren.

in 2020 het Jongerenlintje.

Het voordrachtformulier kun je digitaal invullen of maak gebruik van de
papieren versie. Het formulier moet vóór 15 september door de gemeente
ontvangen zijn.
* waaronder de ‘Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent toekennen jongerenlintje’

Zorgt u voor uw ouder(s), buurman,
opa, oma of een bekende?

de verantwoordelijkheid van
de gemeente. Dit houdt in dat
wanneer u in een instelling verblijft,
u geen mantelzorgcompliment
kunt aanvragen.

Ja, zult u zeggen en wat is daar dan bijzonder aan? Dat doe je toch gewoon, is
toch vanzelfsprekend? Misschien is dat wel zo, maar toch is het goed om te
weten dat u dan een mantelzorger bent. Vaak niet bewust voor gekozen, maar
(vanzelfsprekend!) geworden.
Waardering via het
Mantelzorgcompliment
De gemeente wil de mantelzorgers
die hulpvragers in onze gemeente
ondersteunen voor hun inzet waarderen.
De gemeenteraad heeft het ‘Beleidsplan
mantelzorg gemeente Beekdaelen 2020
2022’ vastgesteld. De waardering van de
mantelzorgers is een onderdeel van dit
beleidsplan.
Op grond hiervan kunnen hulpvragers
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!
Aanvraagformulier
Via www.beekdaelen.nl kan de
hulpvrager het aanvaagformulier

vanaf 6 september digitaal invullen en
indienen met gebruik van DigiD.
Aanvragen ‘op papier’ blijft ook
mogelijk. U kunt vanaf maandag
6 september een papieren
aanvraagformulier ophalen bij het
gemeentehuis in Nuth en bij CMWW
(A Ge Water 20a in Schinveld). De
actuele openingstijden van het
gemeentehuis in Nuth vindt u op
https://www.beekdaelen.nl/contacten
openingstijden.

Wij verzoeken u zoveel als
mogelijk gebruik te maken van
het digitale aanvraagformulier!
Aanvraagtermijn
In de periode van maandag 6 september
tot maandag 18 oktober 2021 kan het
mantelzorgcompliment aangevraagd
worden. Latere aanvragen worden niet
in behandeling genomen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen
voor het ontvangen van een
mantelzorgcompliment zal aan alle 5
de onderstaande voorwaarden voldaan
moeten worden:
1. De mantelzorger verleent langer
dan 3 maanden en meer dan 8 uur
per week onbetaalde zorg aan een
naaste (degene die mantelzorg
ontvangt, de hulpvrager).
2. De mantelzorger staat geregistreerd
(vóór 17 oktober 2021) bij het
Steunpunt voor Mantelzorgers
Parkstad.
3. De hulpvrager vraagt het
compliment aan. Het compliment
kan eenmaal per adres verstrekt
worden.
4. De hulpvrager woont in de
gemeente Beekdaelen (de
mantelzorger hoeft niet in de
gemeente Beekdaelen te wonen).
5. Mantelzorgers van intramurale
zorgvragers vallen niet onder

Tip voor alle mantelzorgers
Schrijf u in bij het Steunpunt voor
Mantelzorgers Parkstad. De inschrijving
is één van de voorwaarden om
voor het mantelzorgcompliment in
aanmerking te komen. Daarbij wordt
u als mantelzorger elk jaar per brief
geïnformeerd over het aanvragen
van het mantelzorgcompliment,
de waarderingsbijeenkomst en de
mogelijkheden van ondersteuning. Zo
mist u niets!
Inschrijven bij het Steunpunt voor
Mantelzorgers Parkstad kan via info@
mantelzorgparkstad.nl of via 045
2114000. U kunt ook gebruik maken via
het “Inschrijfformulier mantelzorgers
Beekdaelen”, dit is te downloaden via
www.beekdaelen.nl.
Bent u geen mantelzorger meer, meldt
u zich dan af bij het Steunpunt voor
Mantelzorgers Parkstad.

Asfaltonderhoud N276 Windraak van 9 tot 13 september
Binnenkort start KWS Infra Eindhoven met de uitvoering van asfaltonderhoud aan de provinciale weg N276
(Middenweg-Windraak) in Sittard, in opdracht van Provincie Limburg.
De provinciale weg is dan afgesloten vanaf de aansluiting
met de Westelijke Randweg (Zuyderland ziekenhuis) tot
aan de eerste kruising in Windraak, boven op de berg.
De kruisingen met de HeerlenerwegSittarderweg en de
Watersleyerweg zijn ook afgesloten voor verkeer.
Watersley is gedurende het weekend bereikbaar
via Windraak. Komende vanuit Brunssum wordt het
autoverkeer via de Sittarderweg naar Watersley toegeleid.
Verkeer vanaf Watersley wordt via het betonnen fietspad
naar de Heerlenerweg richting Sittard geleid. Let wel, deze
rijrichtingen zijn vast gedurende het weekend, er wordt

gezorgd voor een veilige ontsluiting van deze wegen door
begeleiding van verkeersregelaars.
Ter voorbereiding op het weekendwerk worden in
de nacht van donderdag 9 september vanaf 19:00
uur werkzaamheden uitgevoerd aan de zijstraten van
de kruising met de HeerlenerwegSittarderweg. Het
doorgaande verkeer op de provinciale weg kan tijdens
deze nacht regulier doorrijden.
De Heerlenerweg wordt op vrijdagochtend 10 september
om 07:00 uur weer geopend voor verkeer, de aansluiting
naar de Sittarderweg blijft de gehele vrijdag afgesloten.

De weekendwerkzaamheden aan de Middenweg
Windraak starten op vrijdag 10 september om 19:00
uur. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden
gereed zijn op maandag 13 september 06:00 uur,
mits geen hinder wordt ondervonden van de
weersomstandigheden.
Op onderstaande afbeeldingen zijn de betreffende
werkgebieden ter verduidelijking weergegeven.
Heeft u vragen, stel ze gerust! Hiervoor kunt u
contact opnemen via onderhoudlimburg@kws.nl.

1.

Nachtafsluiting
donderdag 9
september 19:00 uur –
vrijdag 10 september
06:00 uur (links)
2. Weekendwerk vrijdag
10 september 19:00
uur – maandag 13
september 06:00 uur
(rechts)

Asfaltonderhoud N298 Hulsbergerweg in
Hulsberg van 6 tot en met 14 september
Binnenkort start KWS Infra Eindhoven met de uitvoering van asfalt- en bestratingsonderhoud aan
de Hulsbergerweg in Hulsberg, in opdracht van Provincie Limburg.
De Hulsbergerweg is dan afgesloten van de kruising met de Mesweg tot aan de kruising met de
Diepestraat. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de provinciale weg en de Diepestraat.
De werkzaamheden aan de Hulsbergerweg starten op maandag 6 september om 07:00 uur. Verwacht
wordt dat de werkzaamheden gereed zijn op dinsdag 14 september om 18:00 uur, mits er geen hinder
wordt ondervonden van de weersomstandigheden. In de afbeelding hiernaast is het afgesloten
werkvak ter verduidelijking weergegeven. Heeft u vragen, stel ze gerust! Hiervoor kunt u contact
opnemen via onderhoudlimburg@kws.nl.

Terinzagelegging ontwerp
bestemmingsplan Wolfhagen 155
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen maken op basis van artikel
3.8. van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 13 juli 2021 hebben ingestemd
met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Wolfhagen 155.
Het bestemmingsplan voorziet in
het wijzigen van de bestemming
van de voormalig showroom in het
Fabritiushuis op Wolfhagen 155 in
Schinnen. De bestemming van het
pand wordt gewijzigd van “Bedrijf” naar
““Recreatieverblijfsrecreatie voor het
creëren van een groepslocatie”.
Het dossier is bij de gemeente
geregistreerd onder zaaknummer
Z/20/151924
Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan met
bijbehorende stukken wordt gedurende
een periode van 6 weken, lopend van 1
september 2021 tot 13 oktober 2021, voor
eenieder ter inzage gelegd.
Digitaal is het bestemmingsplan in te
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, met
identificatienummer NL.IMRO.1954.
BPWolfhagen155ON01.
Daarnaast is het plan op afspraak in te zien

bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis
locatie Schinveld, Kloosterlaan 7 te
Schinveld.
Zienswijzen
Bent u het met dit plan niet eens? Stuur
dan binnen de genoemde termijn van 6
weken een zienswijze aan het College
van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Beekdaelen, postbus
22000, 6360 AA Nuth of via gemeente@
beekdaelen.nl.
U dient in uw zienswijze de volgende
zaken te vermelden: de naam van het
plan, het zaaknummer, de reden van uw
zienswijze, de datum, uw naam, uw adres,
uw emailadres en uw handtekening.
Nadere informatie
Wilt u meer informatie of heeft u vragen
over het bestemmingsplan, dan kunt
u contact opnemen met het cluster
RO via gemeente@beekdaelen.nl of
telefoonnummer 088  450 2000.

Provincie Limburg, ontwerpbesluit Wet
milieubeheer, zorgplicht riolering, Aan
de Bek 5 te Doenrade, zaaknummer
2021204153
Gedeputeerde Staten van Limburg geven er kennis van een besluit te hebben
genomen voor de doelmatige inzameling en het doelmatig transport van
afvalwater dat vrijkomt bij de binnen haar grondgebied gelegen percelen.
Locatie: Aan de Bek 5 te Doenrade
Kenmerk: 2021204153
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende
documenten liggen ter inzage van 23 juli
2021 t/m 2 september 2021:
 In het Gouvernement, Limburglaan
10, Maastricht, na telefonische
afspraak, +31 43 389 99 99.
 In het gemeentehuis van
Beekdaelen. De melding kan op
afspraak worden ingezien.
Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit
van 23 juli 2021 t/m 2 september 2021

schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen. Schriftelijke zienswijzen
moet u sturen naar: Gedeputeerde
Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202
MA Maastricht onder vermelding van
het kenmerk. Als u een mondelinge
zienswijze naar voren wilt brengen,
verzoeken wij u voor 26 augustus 2021
contact op te nemen met
tel. +31 43 389 99 99.
Meer informatie
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
tel. +31 43 389 99 99.

Verkeersbesluit: aanleg
voetgangersoversteekplaats
Wilhelminaplein in Schinveld
Burgemeester en wethouders hebben besloten een voetgangersoversteekplaats
aan te wijzen ter hoogte van het Wilhelminaplein 12-13 in Schinveld. Op deze
locatie worden een zebrapad aangelegd en bijbehorende verkeersborden
geplaatst. De aanleg van de nieuwe voetgangersoversteekplaats draagt bij aan de
verkeersveiligheid op deze locatie.

de meeste geschikte locatie met het
oog op de diverse belangen. Ook is
de verkeersmaatregel voorgelegd aan
de Politie Limburg en Veilig Verkeer
Nederland.
Planning werkzaamheden
Het aanbrengen van het zebrapad staat
gepland voor het derde kwartaal van 2021.
Nadat het zebrapad is aangebracht, wordt
ook de bebording geplaatst en worden
de parkeervakken omgelegd.

Verkeersbesluit inzien en bezwaar maken
Het Verkeersbesluit voor het aanwijzen
van een voetgangersoversteekplaats
ter hoogte van Wilhelminaplein 1213 in
Schinveld, is maandag 23 augustus 2021 in
het Gemeenteblad gepubliceerd. U kunt
het volledige besluit inzien via
www.beekdaelen.nl.
Via de website en in het Verkeersbesluit
leest u tevens wat u kunt doen als u het
niet eens bent met dit besluit.

Werkzaamheden Inrichting 30 km/uur
Hoofdstraat Amstenrade
In week 37 starten de werkzaamheden voor de aanleg van een 3-tal plateaus in de
Hoofdstraat in Amstenrade. Hiermee wordt de rijweg als 30km/uur ingericht. De week
ervoor, in week 36, begint de aannemer met voorbereidende werkzaamheden, zoals
het maken van proefsleuven en het opbouwen van de tijdelijke verkeersmaatregelen.
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Winkels, bedrijven en
woningen blijven gewoon bereikbaar.

Het parkeervak dat nu ter hoogte
van Wilhelminaplein 12 ligt vervalt
door de aanleg van het zebrapad. Om
het aantal parkeervakken gelijk te
houden, wordt naast de bushalte aan
het plein, ter hoogte van de kerk, een
tweede parkeervak aangelegd. Door de
bushalte iets in te korten, ontstaat er
ruimte om hier een tweede parkeervak
te realiseren.

Het besluit een voetgangers
oversteekplaats aan te leggen
is genomen op verzoek van
omwonenden. Hierbij heeft eerst
een verkenning van alle mogelijke
locaties voor het aanwijzen van
deze voetgangersoversteekplaats
plaatsgevonden. De locatie die in dit
verkeersbesluit is aangewezen, is uit
deze verkenning voortgekomen als

Achtereenvolgend worden de plateaus
‘Hoofdstraat HeibergNieuwstraat’,
‘HoofdstraatPoststraat’ en ‘Hoofdstraat
Molenhof’ aangelegd. Hiervoor zijn
in totaal vijf werkweken ingepland,
alles uiteraard afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Afsluitend wordt in het weekend van
9 en 10 oktober een nieuwe asfaltlaag
aangebracht. Tijdens deze werkzaamheden

is de rijbaan volledig afgesloten voor alle
verkeer.
Gedurende de werkzaamheden ontstaat
er enige hinder, met name in de
verkeersdoorstroming en bereikbaarheid.
Ook de werkzaamheden die in het
weekend gepland zijn geven extra
overlast. Hiervoor vragen we uw begrip
en medewerking. Aanwonenden worden
voorafgaand aan de werkzaamheden door
de aannemer apart geïnformeerd.
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De Deventer moordzaak

B

innenkort, op 2 september komt de film “De
veroordeling” gebaseerd
op het boek van Netwerk
journalist Bas Haan
over de Deventer moordzaak
uit. Ook op NETFLIX. De
voorgeschiedenis in het kort.
Op 25 september 1999 werd de
60-jarige weduwe Jacqueline
Witteberg vermoord aangetroffen in haar woning te Deventer.
Twee verdachten kwamen in
beeld, eerst haar klusjesman
Michael de Jong en daarna haar
fiscaal adviseur Ernest Louwes.
Nadat hij in eerste aanleg was
vrijgesproken, werd Louwes
uiteindelijk veroordeeld voor
moord met voorbedachte
rade. Vanwege het geklungel
en fouten bij het onderzoek
ontstonden er twee kampen, dat
van Bas Haan dat met Justitie
beweert dat Louwes terecht als
dader is veroordeeld en dat van
Maurice de Hond die met veel
publicitair geweld het tegendeel
beweert. Er loopt nu nog steeds
een herzieningsverzoek, dus
straks blijkt misschien toch
nog dat Louwes het niet gedaan
kan hebben. Dan staat de hele
cast inclusief Bas Haan bij de
première voor joker op die rode
loper.
Haan sloot zijn boek “De
Deventer moordzaak. Het
complot ontrafeld” af met de
wijze woorden: “…op enig moment zit je straf erop en moet
je verder kunnen leven maar
zonder iedere keer herinnerd te
worden aan de zaak waarvoor je
veroordeeld bent”. Hij maakte
De Hond het verwijt, dat Louwes destijds rustig zijn straf had
kunnen uitzitten en daarna in
anonimiteit zijn leven weer had
kunnen oppakken als De Hond
zich maar koest had gehouden.
Waarom brengt hij dan nu zelf
de zaak met zijn film prominent
in het nieuws? Moet de film de
autoriteit van Bas Haan en het
gelijk van Justitie bevestigen of
dient die als rehabilitatie voor
de klusjesman? Door toedoen
van De Hond kwam De Jong
steeds weer als potentiële dader
in beeld. Louwes werd immers
in eerste instantie door de
rechtbank wegens gebrek aan
bewijs vrijgesproken. Alleen
indien de echte dader, zoals bij
de Schiedammer Parkmoord of
de Puttense Moordzaak, alsnog
wordt gevonden en de moord
bekent, is er sprake van echte
rehabilitatie. Zolang Louwes
blijft ontkennen, blijft er twijfel
heersen. Want in de boeken
“Schuldig” van Louwes en
“Leugens over Louwes” van Ton
Derksen (die eerder het falen
van Justitie in de zaak Lucia
de B. blootlegde) wordt helder
uiteengezet, dat er geen onomstotelijk en overtuigend bewijs
is gevonden. Ik voorspel dat na
de film van Bas Haan in menige
huiskamer het gezelschapsspel
Cluedo weer uit de kast wordt
gehaald.
Er waren vanaf het begin maar
twee verdachten. Het vrijpleiten
van de een is het beschuldigen
van de ander. Justitie heeft nogal selectief zitten shoppen om
Louwes veroordeeld te krijgen.
Toen De Hond zich er tegenaan
bemoeide, snoerde Justitie hem
de mond en moest hij schadevergoeding betalen aan de klusjesman. Deze film gaat niet over
het geklungel en de onbetrouwbaarheid van Justitie, maar over
degenen die kritiek hebben
op de werkwijze van Justitie.
Want zo ingewikkeld is het niet.
Neem nou het alibi. Met een
waterdicht alibi van Louwes kan
de film meteen bij het grof vuil.

Justitie beweert dat de moord
plaatsvond op donderdagavond
rond 20.30 uur, maar buurtbewoners beweren dat ze de
weduwe op vrijdagmorgen nog
in levende lijve hebben gezien.
Toen de klusjesman aanvankelijk als verdachte werd aangemerkt, kon hij zijn alibi niet
sluitend krijgen. Justitie schoot
hem te hulp met de mededeling,
dat “….uit het enkele ontbreken
van een waterdicht alibi niet de
conclusie voortvloeit dat de beweerde dader dus bij de moord
betrokken is geweest.” Toen
Justitie in Louwes een nieuwe
verdachte zag, deelde een rechercheur hem plompverloren
mee: “Jij (Louwes) hebt haar
(de weduwe) gebeld en gezegd
dat je nog even langskomt om
iets te bespreken en tijdens dat
gesprek is er iets voorgevallen
waardoor bij jou de stoppen
zijn doorgeslagen en toen heb
je haar vermoord”. In die logica
zou Louwes toevallig ook een
groot mes op zak hebben gehad.
Louwes legde uit dat hij op het
tijdstip van de moord in een
file op de A28 stond op weg
naar zijn huis in Lelystad waar
hij rond 21.00 aankwam. Hij
noemde zelfs oorzaak van die
file (bijzonder wegtransport)
en pleegde een 16 seconden
durend telefoontje naar Wittenberg om door te geven dat 1750
gulden de fiscale grens was voor
aftrekbare kerkschenkingen. De
politie beweerde echter, dat hij
toen in Deventer was en dat het
telefoontje bedoeld was om zijn
komst aan te kondigen. Het Gerechtshof wist zelfs, dat hij daar
was om haar met voorbedachte
rade van het leven te beroven.
Louwes was immers 10 dagen
tevoren op haar verzoek executeur testamentair geworden.
Hij kon dus(!) volgens Justitie
ongezien(?) de miljoenen van
de weduwe wegsluizen. Een
foldertje in zijn auto vormde
genoeg bewijs dat hij een huis
op Malta wilde kopen. De rechtbank veegde daar nog de vloer
mee aan, maar de raadsheren
van het Hof waren diep onder
de indruk van dit “speurwerk”
en veroordeelden Louwes tot
twaalf jaar cel. Daar zou hij er
acht van uitzitten.
Technisch is aangetoond
dat het telefoontje vanaf de
A28 kon zijn gepleegd en de
weduwe had in haar kamer een
briefje achtergelaten waarop
het bedrag 1750 was genoteerd.
Toch blijven de raadsheren en
filmmakers ervan overtuigd,
dat Louwes die avond naar
Deventer is gereden om, terwijl
hij al voor de deur stond, zowel
het bedrag door te bellen als
om te vragen of zijn bezoek
gelegen kwam. Met haar antwoord erbij kon dat blijkbaar
allemaal in 16 seconden. Knap
hoor! Vervolgens zien we in de
film de weduwe de deur voor
Louwes opendoen die vanwege
de voorbedachte rade al met
een mes achter zijn rug meteen
toeslaat. Of zien we eerst het
voorval, waardoor bij Louwes
alle stoppen doorslaan en hij
op zoek gaat naar een mes? Dit
wordt beslist de eerste aflevering in een lange NETFLIX serie
over rechterlijke dwalingen, die
duidelijk maakt hoe ver Justitie
en de rechters willen gaan om
tegen alle logica in een onschuldige te veroordelen. Als we het
dan toch over fictie hebben, zit
er met goede kijkcijfers vast
nog wel een tweede NETFLIX
seizoen in.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

SCHINVELD

Muzikale hulde voor
‘zilveren’ Gabriela

Brocantemarkt
in Schinveld
Bij de Schinvelderhoeve in
Schinveld is op zaterdag 11
en zondag 12 september een
brocantemarkt. Tientallen
standhouders etaleren er
hun waar. Onder brocante
wordt verstaan; meubels en
hebbedingen die in trek zijn,
kwaliteit hebben maar (nog
net) niet antiek zijn. De
markt is beide dagen geopend
van 10.30 tot 16.30 uur. De
toegang bedraagt 3,50 euro
voor volwassenen. Kinderen
tot en met twaalf jaar mogen
gratis naar binnen.

HULSBERG

Pleintjesconcert
in Hulsberg
De Koninklijke Fanfare St.
Caecilia uit Hulsberg houdt
zondag 12 september haar
jaarlijks Pleintjesconcert,
ditmaal op het pleintje van
de Clemenskerk in Hulsberg.
Het is het eerste concert van
de fanfare sinds de coronauitbraak. Er wordt vooral
lichte muziek gespeeld die
iedereen bekend in de oren
zal klinken. Op het pleintje
worden stoelen en stafafels
neergezet en tijdens het
concert kunnen er drankjes
genuttigd worden. Het
Pleintjesconcert begint om
15.00 uur. Toegang is gratis.

NUTH

Coronaproof
kienen met
KBO-Nuth
NUTH Gehuldigd in eigen dorp was ze al voor haar topprestatie op de Olympische Spelen
en onlangs werd Gabriela Schloesser-Bayardo ook nog eens goed in het zonnetje gezet
door de Koninklijke Harmonie St. Bavo. Bijna de gehele muziekvereniging was uitgerukt
om Gabriela een serenade te brengen voor haar zilveren plak. Zo speelde de harmonie onder meer de felicitatiemars en als afsluiter het Nederlandse volkslied. Gabriela
reageerde verrast op de serenade. “Het Wilhelmus heeft nog nooit zo mooi geklonken”.
Eigen foto

WIJNANDSRADE HERDENKT BEVRIJDING 1944

Bevrijdingswandeling
dwars door Wijnandsrade
In Wijnandsrade wordt
zaterdag 18 september
stilgestaan bij het feit dat
het die dag in 1944 werd
bevrijd. Al is stilstaan juist
niet de bedoeling, want in
en rond Wijnandsrade is
een wandeltocht uitgezet:
geïnteresseerden kunnen
langs drie plekken lopen,
waarover een verhaal uit
de Tweede Wereldoorlog te
vertellen valt.
De tocht is een initiatief
van heemkundevereniging
Vrienden van Wijnandsrade
en voert langs twee crashlocaties van WOII-vliegtuigen
(in Laar en Brommelen) en

langs de plek in Swier waar
precies 77 jaar geleden zes
geallieerde soldaten om het
leven kwamen bij een explosie. De 7,5 kilometer lange
wandeling start tussen 13.30
en 14.30 uur bij het gemeenschapshuis aan de Oudenboschstraat. De deelnemers
krijgen bij vertrek een uitgebreide routebeschrijving
mee en de drie bijzondere
plekken zijn gemarkeerd met
een vlag en een informatiebord. De tocht eindigt bij het
monument bij de St. Stephanuskerk. Daar is om 15.30 uur
een korte plechtigheid. Alle
deelnemers krijgen na afloop
een passende herinnering.
Voorafgaand aan de wande-

ling, om 13.00 uur, is in het
gemeenschapshuis een korte
lezing over de drie oorlogsgebeurtenissen in het dorp. Tevens wordt een film vertoond
over de nog steeds voortdurende opgravingen van in
Nederland verongelukte militaire vliegtuigen tijdens de
Tweede Wereldoorlog. De
wandeling en lezing is voor
alle leeftijden en deelname is
gratis. De wandeling is minder geschikt voor mensen die
slecht ter been zijn. In verband met de coronamaatregelen kunnen alleen mensen
die zich van te voren hebben aangemeld deelnemen.
Dit kan via r.nieuwenhof@
home.nl.

KBO-Nuth verzorgt op
woensdag 1 september en
woensdag 15 september
een kienmiddag in het
Trefcentrum aan de
Wilhelminastraat. De zaal
is open om 12.45 uur en het
coronaproof kienen begint om
13.30 uur. Ook niet-leden zijn
welkom, zij betalen een kleine
vergoeding

MERKELBEEK

Koor New
Generation
start repetities
Koor New Generation
uit Merkelbeek start
vrijdagavond 3 september
met de wekelijkse
repetities. Het koor heeft 30
enthousiaste leden en kan
nog versterking gebruiken bij
alle stemsoorten. Er wordt
gerepeteerd op vrijdagavond
van 19.00 tot 21.00 uur in
het Leger des Heils gebouw
aan de Horizonstraat 77 in
Treebeek. De repetitie staat
in het teken van een optreden
in de openlucht op zondag 19
september. Dit optreden vindt
plaats op het Clemensdomein
en begint om 15.00 uur bij
goed weer. Meer informatie
via 046-4423747.
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Klopt jouw hart voor het geven van échte
aandacht en liefdevolle zorg aan mensen
met dementie?
Kom dan naar onze “Werken Bij Martha Flora” informatiebijeenkomst,
want wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s.
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Keuringen

• Keuringen zonder afspraak

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

Heb je interesse?
Meld je aan via: www.marthaflora.nl/werkeninhulsberg/

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

MONTAGE EN ONDERHOUD AIRCO’S
OFFERTE AANVRAGEN? INFO@AIRENCOOL.COM
OF BEL NAAR 06 228 033 34

Mooi je eigen geld verdienen!
De Beekdaeler zoekt bezorgers
(vanaf 12 jaar!)

SPECIAAL VOOR
‘DE BEEKDAELERBEZORGERS’:

Tip jouw vriend(in), bekende
of iemand anders over het
bezorgen van De Beekdaeler in
Schinnen, Puth, Doenrade,
Amstenrade, Sweikhuizen,
Jabeek, Merkelbeek, Bingelrade,
Schinveld, en ontvang
allebei €40,-.
Informeer naar
de voorwaarden.

Bezorgers
gezocht in
Schinnen, Puth,
Doenrade,
Sweikhuizen,
Merkelbeek,
Bingelrade,
Jabeek en
Schinveld.

Voor meer informatie én verdiensten(!) mail naar
info@claessensmedia.nl of 06 42 67 70 06
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HULSBERGSE AMAZONE EN HAAR MAATJE IGOR ONTHAALD MET SPANDOEK

Feline Niessen (12) uit Hulsberg
Nederlands kampioen, dressuur pony’s

HULSBERG Feline Niessen (12) uit Hulsberg heeft vorige week zondag met haar pony Igor het Nederlands kampioenschap in de klasse M1/M2 individuele dressuur weten te behalen. Feline werd in Ermelo kampioen in de C-categorie. De Hulsbergse amazone reed een sterke proef en na telling van de
punten mocht ze plaatsnemen op het allerhoogste podium en klonk het Nederlandse volkslied. Met ballonnen, vlaggen en een spandoek kreeg Feline
en haar maatje Igor bij thuiskomst een warm onthaal bij Hippisch Centrum Bosscherhof aan de Diepestraat in Arensgenhout, waar de toppony op stal
staat. Heel Beekdaelen mag weten dat het dorp twee Nederlandse kampioenen rijker is. Foto Rob Dijksman

OIRSBEEK

OSA Oirsbeek
trakteert op
4 maanden
lang gratis
badmintonnen

GROENWITTEN
STARTEN MET
2-1 WINST OP
MEERSSEN

Knappe
prestatie
Minor
Nuth In de hoofdklasse
B zorgde RKSV Minor
op de eerste speeldag
voor een daverende
verrassing door het
hoog favoriete SV
Meerssen met 2-1 te
verslaan. Het is echter
nog veel te vroeg
om nu al te kunnen
inschatten hoe hoog de
ploeg uit Nuth op de
ranglijst kan eindigen.
Vorig seizoen hoopte
Minor in de bovenste
regionen mee te
kunnen draaien, maar
toen de competitie in
verband met corona
werd afgebroken stond
de ploeg voorlaatste.
“De seizoensstart
is in iedere geval
fantastisch”, aldus
Minor-trainer Chris
Burhenne.

RESERVEKAMPIOEN

Zilver voor 7-jarige Sterre op NK dressuur

Badmintonvereniging OSA
uit Oirsbeek start op 6
september met het nieuwe
badmintonseizoen. Het is
een bijzonder seizoen want
dit jaar viert de Oirsbeekse
badmintonclub haar
40-jarig jubileum. En wie
jarig is, trakteert. Zo mogen
belangstellenden tot het
einde van het jaar gratis
komen badmintonnen om
daarna te besluiten wel of
geen lid te worden. Er kan
drie keer per week worden
gespeeld in de sporthal in
Oirsbeek, maandag van
09.30 tot 11.30 uur, woensdag
van 21.00 tot 22.30 uur en
donderdag van 18.00-19.30
uur. De jeugd speelt alleen op
donderdag. Voor rackets en
shuttles wordt gezorgd. Meer
info: www.badminton-osa.nl.

SCHIMMERT

Excelsior
traint weer
Turnclub Excelsior uit
Schimmert hervat maandag
6 september de traingen.
Jongens en meisjes (vanaf
6 jaar) die wel eens mee
willen trainen zijn van harte
welkom. Informatie over
tijden en dergelijke staat op:
www. turnclubexcelsior.nl.
Telefonisch via 045-4042209.

OIRSBEEK Ze is nog maar zeven jaar oud, maar toch al vice-Nederlands kampioen. Sterre Slosser uit Oirsbeek wist vorige week zondag met haar pony Krien's
Dion een zilveren medaille te behalen tijdens het NK Dressuur voor pony’s in Ermelo. Sterre greep het eremetaal in de klasse B categorie A/B en kroont zich
daarmee zich tot jongste reservekampioen ooit in deze klasse. Eigen foto

SPORT
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VOETBALCOACH KEVIN HOFLAND ‘SCOORT’ OP 450 KM VAN ZIJN WOONPLAATS

Wolfsburg superblij
met Bingelradenaar

Kevin Hofland uit Bingelrade (tweede van links) en Mark van Bommel (derde van links) hebben VfL Wolfsburg naar de kop de Bundesliga-ranglijst geloodst. Foto VfL Wolfsburg

Bij Fortuna Sittard kreeg
voetbalcoach Kevin
Hofland in november
2020 zijn congé na een
serie nederlagen. Negen
maanden later, zo gaat
dat in de voetballerij,
wordt hij als co-trainer
bij Bundesliga-topper
VfL Wolfsburg op handen gedragen. Sinds
afgelopen weekend is
‘zijn’ Wolfsburg zelfs
koploper in de Bundesliga, met 9 punten uit
3 wedstrijden. “Ik heb
het er geweldig naar
m’n zin”, zegt hij tegen
De Beekdaeler. Komend
weekend is er vanwege
interlandvoetbal geen
Bundesliga. Reken maar
dat Hofland er dan samen met z’n vrouw en
vier kinderen - een lang
weekend van maakt op
hun boerderij in Bingelrade.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

“We hebben er trouwens
weer een nieuwe speler bij.”
Tijdens het telefonisch interview met dit weekblad
komt dat zinnetje haast achteloos uit de mond van Hofland. Het betreft ene Luca
Waldschmidt (25) die bij
Benfica speelde, maar vanaf
nu dus onder contract staat
bij Wolfsburg dat met droge
ogen 12 miljoen euro overmaakte naar de Portugezen.
O ja, in juli kocht Wolfsburg,
toen voor 17 miljoen euro,
ene Sebastiaan Bornauw van
FC Köln. Ter vergelijking:
Fortuna Sittard, Hoflands
vorige werkgever, heeft dit
seizoen de laagste jaarbegroting van de eredivisie: 7,5 miljoen euro. “Ik ben iemand die
vooruit kijkt”, zegt Hofland
als we het ‘hoofdstuk Fortuna’ aankaarten. “Wat ge-

weest is, is geweest. Zo denkt
Mark er ook over.” Doelend
op (het recente PSV-verleden van) Mark van Bommel,
chef-trainer bij Wolfsburg.
Hofland: ”Tussen Bingelrade en Wolfsburg liggen 450
autokilometers, even op en
neer naar huis is er dus niet
bij. Mark en ik hebben huisvesting in Wolfsburg.”
Wolfsburg kleurt Oranje
De ‘Hoflandjes’ zijn al vaak
verhuisd, misschien wel
twaalf, dertien keer. Zijn gezin is belangrijk, maar zijn
vrouw weet ook hoe belangrijk voetbal voor hem is. ‘Als
ergens een mooie uitdaging
ligt, maken we uiteindelijk
samen de keuze dat ik alleen
ga’, zei hij eind december.
Die uitdaging vond hij voor
de tweede keer in Wolfsburg
waar hij eerder als speler op
de loonlijst stond. “Doordat
ik een verleden heb bij deze
club ken ik er nog veel men-

sen.” Wie hij daar in juli ook
‘tegen het lijf liep’: spits Wout
Weghorst. Met de beide Nederlandse ex-internationals
(Hofland en Van Bommel)
kleurt het groenwitte Wolfsburg ineens Oranje.
Klaar voor miljardenbal
Hoe is het om bij zo’n grote, kapitaalkrachtige club
(hoofdsponsor: Volkswagen)
werkzaam te zijn? Het antwoord laat zich raden: ”Top,
in alle opzichten. Ik werk bij
een club die het afgelopen
seizoen als vierde eindigde,
dat betekende rechtstreekse
plaatsing voor de Champions
League.” Het team van het
duo Van Bommel-Hofland
treft (in groep G) LOSC Lille,
Sevilla FC en RB Salzburg in
de groepsfase van het miljardenbal.
Hofland op Duitse
tv-zenders
Zondagavond, na de 1-0 zege

”

Ik vind
nog steeds
dat ik het bij
Fortuna goed
heb gedaan.
- Kevin Hofland

tegen RB Leipzig, zagen we
een dolblije Hofland op diverse Duitse tv-zenders, en
de Bild Zeitung maakte het
feest in chocoladeletters
compleet: ‘Wolfsburg feiert
Mega-Start, neuer Startrekord für den Klub, Bundesliga-Spitze!’ Wat Wolfsburg dit
seizoen prestatief gezien nog
allemaal in petto heeft, durft
Hofland niet te voorspellen.
“Poeh… we hebben in ieder
geval een sterke selectie.”

Maar ook, voegen we er zelf
maar aan toe, een technische staf met ondermeer een
coach die in Brunssum werd
geboren en uiteindelijk met
zijn gezin in de gemeente
Beekdaelen is neergestreken.
Hoflands gedwongen vertrek
bij Fortuna eind 2020, de
club die hij naar de eredivisie
loodste, is een pijnlijke kras
op z’n ziel. Maar wie hééft
het daar nog over als je met
je nieuwe club koploper in de
Bundesliga bent en Champions League speelt? “Ik vind
nog steeds dat ik het bij Fortuna goed heb gedaan”, zegt
hij aan het eind van het interview. Inmiddels wordt diezelfde Hofland in Wolfsburg
(125.000 inwoners) bejubeld
om zijn vakmanschap. Er is
één domper: VfL Wolfsburg
is uitgeschakeld in DFB-Pokal na een wisselfout in de
bekerwedstrijd tegen SC
Preußen Münster. Hofland:
“Dat doet inderdaad pijn.”
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Mooi je eigen geld verdienen!
De Beekdaeler zoekt bezorgers
(vanaf 12 jaar!)

SPECIAAL VOOR
‘DE BEEKDAELERBEZORGERS’:

Tip jouw vriend(in), bekende
of iemand anders over het
bezorgen van De Beekdaeler in
Schinnen, Puth, Doenrade,
Amstenrade, Sweikhuizen,
Jabeek, Merkelbeek, Bingelrade,
Schinveld, en ontvang
allebei €40,-.
Informeer naar
de voorwaarden.

Bezorgers
gezocht in
Schinnen, Puth,
Doenrade,
Sweikhuizen,
Merkelbeek,
Bingelrade,
Jabeek en
Schinveld.

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

BEZORG(ST)ER GEZOCHT
IN HULSBERG EN AMSTENRADE
Vanaf 12 jaar
Verdien je eigen zakgeld bij jou in de buurt.
Bezorg De Beekdaeler op dinsdag of woensdag in de volgende wijk:
WIJK HULSBERG
200 ADRESSEN: OMGEVING SPORTPARKLAAN/MESWEG

WIJK AMSTENRADE

385 ADRESSEN: OMGEVING HOOFDSTRAAT/PARALLELSTRAAT

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

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

•COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN

(VOOR ALLE VERzEkERINgEN, zONDER EIgEN RISICO)

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

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

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

Knuffelhormoon
aanmaken?

* verlaagt stress
* versterkt je weerstand
* maakt je socialer

leprastichting.nl/aanraken

SPORT
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RACELEGENDE RIEN RUTJENS UIT NUTH KIJKT UIT NAAR ‘MAX OP ZANDVOORT’

Niet zeuren maar scheuren

Rien Rutjens, racelegende in de Stockcar. Op z’n 72-ste racet hij nog steeds, sterker nog, dit najaar doet hij mee aan het WK in zijn klasse. Foto Rob Oostwegel

Na een afwezigheid van
36 jaar keert de Formule 1 komend weekend
terug naar Zandvoort.
Zowat alle ogen zijn
gericht op ‘onze’ Max
Verstappen, óók die
van racelegende Rien
Rutjens uit Nuth. ‘Smiling Bumpy’, zoals z’n
koosnaam luidt, werd
in de jaren tachtig maar
liefst vijf keer wereldkampioen in de stockcar
Formule 1- klasse. “Voor
komende zondag zet ik
m’n kaarten op Max, ik
denk dat ‘ie Hamilton
kan pakken.”
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Hij mag dan 72 jaar zijn, hij
racet nog steeds in de stockcar. Niet meer in de Formule 1-klasse maar een tandje
lager. “Ik haal echter nog
steeds méér dan 200 km per
uur.” In 1974 maakte hij zijn
debuut op de Limburgse
autospeedwaybanen. Eerst
twee jaar in de lichte superstock-klasse, waarna hij over-

stapte naar het zwaardere geweld: de Formule 1 stockcars,
een achtcylinder-klasse die
destijds met zo’n 500 pk’s de
stadions op hun grondvesten
deden trillen. Stockcarraces
waren in de jaren zeventig
en tachtig razend populair in
Limburg, vooral dankzij de
successen van Rutjens. Het
Limburgs Dagblad en ‘De
Nieuwe Limburger’, de twee
elkaar beconcurrerende dagbladen in die tijd, besteedden
in de maandagkrant wekelijks zowat een halve pagina aan de stockcarraces op
(toen nog) circuit De Berckt
in Baarlo.
Afschuwelijk ongeluk
Daar gebeurde, in mei 1980,
een afschuwelijk ongeluk,
met als trieste balans: een
dode en een achttal zwaartot lichtgewonden. Rutjens:
”Het was verschrikkelijk.
Het ongeluk gebeurde in de
laatste ronde, ik reed achter
de ongelukswagen.” Wat er
die zondagmiddag precies
misging? Een uit de koers
geslagen stockcar belandde
in een van de bochten over
de dubbele beveiliging in het

publiek. De direct achter de
baanafrastering zittende en
staande toeschouwers konden geen veilig heenkomen
meer vinden en werden door
de bolide getroffen. Rutjens
stuurde zijn wagen, bang voor
een tweede botsing, naar de
vangrail. “De ongelukswagen
van de Engelse coureur Peter
Doran vloog gewoon over de
beveiliging. Er was geen houden aan.”
Stevig maar altijd fair
Eenenveertig jaar later racet
Rutjens nog steeds, sterker

”

Wil je de
concurrentie
voorbij, dan
moet je ze
één voor één
aan de kant
schuiven.
- Rien Rutjens

nog, dit najaar doet hij mee
aan het WK in zijn klasse. Lachend: “En reken maar dat ik
nog steeds waar mogelijk vol
gas geef.” Nooit afwachtend
rijden, steeds in de aanval.
Elke race een weg banen naar
de kop van de wedstrijd, onderweg flink duwend, maar
nooit rammen. Rutjens, een
‘stevige’ maar immer faire
coureur: “Rammen is iemand
op een onbesuisde, onsportieve manier zo raken dat
er gevaarlijke situaties ontstaan. Wil je de concurrentie
voorbij, dan moet je ze één
voor één aan de kant schuiven.” Altijd vrolijk, rijdend op
spleetafstand van andermans
bumper, vandaar dat ze hem
Smiling Bumpy noemen.
Linkerbeen geamputeerd
Rutjens’ leven ging niet altijd
over rozen, maar hij kwam
er altijd weer bovenop. Zijn
prestaties kregen nog meer
bewondering nadat hij zwaar
gewond raakte bij een verkeersongeval. “M’n linkerbeen is toen geamputeerd,
10 centimeter onder de knie.”
Een geluk bij een ongeluk: hij
kon zijn hobby blijven uitoe-

”

Alleen mijn
sleutelbeen
was gebroken,
niks aan de
hand dus...
- Rien Rutjens

fenen. Zijn kniegewricht bleef
immers ongedeerd en problemen met koppelen zijn er
dus niet. Een prothese zorgt
ervoor dat ‘timing’ met zijn
linkerbeen intact is gebleven.
Vijf jaar geleden, tijdens de
World Masters of Shale op
Speedway Emmen, maakte
Rutjens op 66-jarige leeftijd
een comeback. Tijdens een
van de kwalificaties ging het
echter behoorlijk mis. Bij het
opkomen van het rechte stuk
verloor hij zijn bewustzijn, en
doordat zijn voet op het gaspedaal zat reed z’n auto op
volle snelheid rechtdoor tegen twee andere deelnemers.
Per traumahelikopter werd

de gewonde Rutjens naar het
ziekenhuis vervoerd. “Alleen
m’n sleutelbeen was gebroken.” Niks aan de hand dus…
Duel Verstappen-Hamilton
Zondagmiddag, als Verstappen & Hamilton aan hun
‘duel op Zandvoort’ beginnen, zit Rutjens voor de tv.
“Ik zou er maar wat graag
naar toe gaan, maar ja, hoe
kom je aan een kaartje hè?”
Trouwens, veel leuker dan
naar races te kijken is zèlf racen, zegt hij. En lang niet elke
Formule-1 race is spannend,
soms zelfs eentonig. “Dan zet
ik de tv uit.” Dat er kritiek is
van de Evenementenbranche op het doorgaan van de
Grand Prix in Zandvoort is
aan Rutjens niet besteed.
Niet zeuren maar scheuren,
is zijn levenslange motto.
“Zoals ik ook al mijn leven
lang in Nuth woon. Ik ben
tussendoor in verband met
privé-omstandigheden even
naar Valkenburg verkast,
maar ik ben weer terug. Het
is nergens beter wonen dan
in Nuth.”
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PUZZEL

KERKDIENSTEN

KRUISWOORD

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Remigius
Schimmert

Zaterdag 4 september 19.00
uur: H. Mis. Intenties: ouders Ritzen-Collaris en ouders Brouns-Hoeppener; Elly
en Zef Ritzen-Neven. Zondag 5 september. 11.00 uur:
Hoogmis. Intenties: jaardienst
ouders Hub Bosch en Jeanne Heijnens; zielendienst Jef
Ramaekers; jaardienst ouders
Coenen-Speetjens,
dochter
Annie en Frans Bemelmans;
jaardienst Sjef Mullers; zeswekendienst Sjeng Meurs;
zeswekendienst Anneke Herveille-Habets.
Woensdag
8 september 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: Math en Fiennie Heijnen-Packbiers, Funs
en Tien Limpens-van Oppen,
zonen en schoonzoon; Finy
en Frans Crombag-Kurvers,
Mina en Zef Kurvers-Vliegen,
Bèr Vliegen en ouders; Thei
Meijers en Tiny Meijers-Veldman. Donderdag 9 september
18.30 uur: Aanbidding. 19.00
uur: H. Mis.

Donderdag 2 september
08.30 uur: H. Mis. Zaterdag 4 september 19.00 uur:
H. Mis, opgeluisterd door de
Gregoriaans Schola. Intenties:
Jo Janssen-van Etten (bewoners Weidehof); Clé en Maria
Souren-Vaessen (jaardienst).
Zondag 5 september 11.00
uur: H. Mis. Intenties: Bertien
Ramakers-Dobbelstein
(gest. jaardienst); Hari Slenter; Jo Vankan (trouwdag);
Bertien Houtvast- Eurelings;
Jo Janssen-van Etten (zeswekendienst); voor de levende
en overleden leden van de
Ziekendienst Schimmert; Sjo
en Mina Timmers-Meessen
(jaardienst).
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46
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HORIZONTAAL: 1 riv. in Duitsland 5
soldatenvoedsel 9 Afrikaanse hoofdstad
11 hoofdhuid 13 uitroep 15 trots 17 land in
Azië 18 aankomend 19 armoedige woning 21 anno domini 22 kilowatt 23 pl. in
Italië 25 boom 27 waakzaam 29 schoeisel
31 van een 32 naschrift 33 vieze geur 36
rangtelwoord 38 assistent-econoom (afk.)
39 duivel 41 United States 42 rubidium
44 bovenste dakrand 45 heilige 46 voederbak 48 speelgoed 50 pl. in Zwitserland
52 versterker 53 make-up 54 gegevens 55
tijding.

36
40

41

44
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47

50

VERTICAAL: 2 guit 3 mestvocht 4 rust
in vrede (Eng. afk.) 5 zeehond 6 wachthuisje 7 driekroon 8 boom 10 elektrisch
geladen deeltje 12 zwemslag 14 lengtemaat 16 sportterm 19 lidwoord 20 slaapje
22 betaalplaats 23 limiet 24 Europees
gebergte 26 wapen 28 bijbelse figuur 30
pl. in Noord-Brabant 34 kleur 35 vaas 36
baal 37 hazenslaapje 40 hoogste punt 43
land in Azië 45 echopeiling 46 voertuig
47 voordeel 48 Europees gebergte 49 bid
(Latijn) 51 Amerika 52 mak.

37
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49

52

51
53
54

55

WOORDZOEKER
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook
overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
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POKER
PRAAG
RAKETGRANAAT
RUINE
SCHERP
TARWE
TENGER
TOKIO
VERBALISANT
WASHOK

BARET
CARRE
ECARD
EENDER
ERFGOED
ERFLEEN
EVENAAR
FICHE
FIXEER
GALEISCHIP
HEIEN
KLEINBEHUISD
NOTOIR
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Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 5 september 11.00
uur: Intenties: voor alle overledenen van de parochie.

IN EN OM HET HUIS

GOUD & ZILVER

PVC
Warme, stille PVC vloer € 14,95.
GROOTSTE KEUS IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

BIJ GOUDENZILVERVEILING.NL
BRENGT UW GOUD
HET MEESTE GELD OP!
Gratis taxatie bij inbreng. Tevens
de hoogste prijs voor uw goud,
zilver, munten, briljanten, horloges
etc. Danielle Paes
http://www.goudenzilverveiling.nl
0642746382

LAMINAAT - PARKET
TOPKWALITEIT,
KEUZE UIT 4 KLEUREN
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.
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Zaterdag 4 september 18.30
uur: H. Mis. Intenties: 5e jaardienst Jeu Emons; Carlo Burgerman en ouders; jaardienst
Zef Van Oppen, Fien Van Oppen-Akkermans en zoon Sjef.
Zondag 5 september 15.00
uur: doop Ella Korsten. Dinsdag 7 september 08.30 uur:
Aanbidding van het Allerheiligste. 09.00 uur: H. Mis.

PICCOLO'S

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

Zorg ervoor dat in alle 9 rijen, kolommen en vierkanten het getal 1 t/m 9 eenmaal voorkomt
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Zondag 5 september 09.30
uur: H. Mis (livestream).
Intenties: uit dank bij een
60-jarig huwelijk; Els Schoffelen-Hendriks;
jaardienst
ouders Joseph en Anna Kleintjens-Meertens; Niek Weijermans (trouwdag). 14.00 uur:
doop
Charlie
Dörenberg.
Maandag 6 september 09.00
uur: H. Mis. Vrijdag 10 september 09.00 uur: H. Mis.
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

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

SUDOKU

3 6
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Parochie St. Bavo
Nuth

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

VACATURES & PERSONEEL
GEZOCHT: ZATERDAGHULP
voor poetsen werkplaats en
bijvullen voorraad. Info:
maud@mauricedrummen.nl
BEZORGER GEZOCHT
IN SCHINNEN, PUTH,
DOENRADE, SWEIKHUIZEN,
BINGELRADE, JABEEK,
SCHINVELD EN MERKELBEEK
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl
BEZORGER GEZOCHT
IN HULSBERG EN AMSTENRADE
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl

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

ONDERHOUD/REPARATIE
KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.
IS UW STOEL OF BANK
DOORGEZAKT? DEZE
KUNNEN WIJ OPNIEUW
VOOR U OPVULLEN.
Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het
weer nieuw is. Het reinigen van uw
stoffen en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl /
0682944793.

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

DeBeekdaeler dinsdag 31 augustus 2021
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FAMILIEBERICHTEN
“Alles heeft zijn tijd.
Wij houden van je.”
Bedroefd, maar dankbaar voor al het goede
wat wij samen met hem hebben mogen delen,
geven wij kennis dat geheel onverwacht van
ons is heengegaan,

De Beekdaeler gemist?

Ralph Lennerts
*17 december 1975

Op deze plekken
ligt de krant voor u klaar!

† 29 augustus 2021

Nuth: José Lennerts
Michel

Coop Spiertz, Scalaplein 1 Schinnen
Frans Diederen, Kerkweg 165 Puth

Correspondentieadres:
Familie Lennerts
Op den Toren 28
6361 VD Nuth

De IJspoort, Bergstraat 2 Sweikhuizen
Gasterie De Bokkereyer, Bergstraat 1 Sweikhuizen
Gasterie Dobbelsteyn, Kerkstraat 23 Doenrade

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

IJssalon Op de Douve, Steenweg 6 Merkelbeek
Cafetaria De Kloës, Dorpsstraat 185 Bingelrade
PLUS Muijs, A Ge Water 3 Schinveld

IN MEMORIAM

Coop Knols, Weidehof 1 Schimmert

De tijd gaat voorbij,
maar pijn en verdriet blijven.

Gemeentehuis Nuth, Deweverplein 1 Nuth
Esso De Dael, van Eynattenweg 1 Nuth

Riny Chappin-Plieger
05-09-2020

05-09-2021

ONLINE
LEZEN?

Lou Chappin
Roger, Myrthe en Naomi

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

www.smeijstershoek.nl

beekdaeler.nl

STUKWERK

van o.a. wanden & plafonds

HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

RENOVATIE VAN

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

badkamer | toilet
incl. electra & sanitair
tegelwerk
timmerwerk

06 5354 1421

Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
24 uur per dag bereikbaar

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

DeBeekdaeler

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

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 4 plaatsen) en op maandagavond van
19.00-21.00 u (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: 13 september 2021
Kijk voor het volledige programma op onze website in onze
agenda
Kosten: € 55,00 p.p. (incl. koffie/thee)
Aanmelden: per mail contact@bibliotheeknuth.nl,
tel. 045-524 4000 of aan de balie.

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

Sluittijd aanleveren berichten:
Dinsdag 17.00 uur

Advertenties
info@beekdaeler.nl
Tel: 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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Wist je dat wij jouw boodschappen ook online verzorgen? Kijk op www

Knols Schimmert

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

DAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 20.
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 2 t/m zondag 5 september 2021

Extra weekend
aanbiedingen geldig van donderdag
2 t/m zondag 5 september 2
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT
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Trots van Coop Authentieke pur porc
ALTIJD 3
peper, abdijham, Schwarzwalder, kip
2.50 99 pur porc
Trots van Coop Authentieke
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rollade of Coburger ham
86
peper,
abdijham, Schwarzwalder, kip
100 gram vers
verpakt
rollade of Coburger ham

7.17
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100 gram vers verpakt

Pruimen bak 500 gram
Ananas per stuk
Pruimen
bak
500
gram
Granny
Smith appel
schaal
4 stuks
Ananas
per
stuk
Pitloze witte
druiven bak 500
gram
Granny Smith appel
schaal
4 stuks
combineren
mogelijk
Pitloze witte druiven bak 500 gram

Coop krokante bollen
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Italiaanse-, tijger- of kaasbol
combineren mogelijk

Co

3 STUKS

3 STUKS S
TUK
3 S
97

combineren mogelijk

5.
5.
-

1.17
1.83

5.
978.37
5.
8.37

0.

99

1
1

MAX 4N

K R AT TE T
R KL AN
PE

*
G
IN*
T
R
O
K
%
5 TING
2R
99
O
K
%
11.
5
2
99

ti

3.

99

Heineken 0.0%

15.99

krat 24 flesjes à 300 ml

Heineken 0.0%
krat 24 flesjes à 300 ml
Heineken pils

krat 24 flesjes à 300 ml

3.49

2.

11.
96
12.
96 Alle Jopen, Cornet,
2. _ 8.
12.
of Brugse Zot
_
Jopen, Cornet, 1.56 6.74
14.9999 AffligemAlle
Affligem of Brugse Zot
14.

15.99
17.29

3.49 _ 9.99 pils
Alle Heineken Heineken
29
krat 24 flesjes à 300 ml
Birra Moretti
61 _ 49 Birra Moretti 17. 99
_ of
99
per stuk
krat 24 flesjes à 300 ml
19.
9.

7.

2. 7.

Moretti
49variëren Birra
61 _*de actieprijzen
per product, de korting wordt aan de kassa verrekend99
krat 24 flesjes à 300 ml

*
G
N
I
T
R
O
K
%
25
I
T
R
O
K
%
25

19.

09

99

per stuk

per stuk

n 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)
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