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Koninklijk lintje voor Louis Heiligers 6

Bezorgers gezocht
in Schinnen, Puth, Doenrade,
Sweikhuizen, Merkelbeek,
Bingelrade, Jabeek en Schinveld.
Interesse? Mail naar
info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006
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FC Barcelona
in Beekdaelen...
ALFA SPORT (500 LEDEN) WIL MÉÉR ZIJN DAN ZOMAAR EEN VOETBALCLUB
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Weer de
klantvriendelijkste bank
van Nederland!
OP PLEK VAN VOORMALIG CHINEES RESTAURANT IN NUTH
Weer de
klantvriendelijkste bank
van Nederland!
RegioBank

De klantvriendelijkste
bank van Nederland
editie 2021
RegioBank
De klantvriendelijkste
bank van Nederland
editie 2021

Onduidelijkheid
over toekomst
horecapand

Wie er in werkelijkheid achter de aankoop zit en welke
toekomstige bestemming het
pand uiteindelijk zal krijgen
De klantvriendelijkste bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor blijft vooralsnog onduidelijk.
klantvriendelijkheid
inbank
de branche
Banken
en is oppublieksprijs
initiatief van
De klantvriendelijkste
is de grootste
onafhankelijke
voorMarketRespons.
Wat wél zeker is: het bekende
klantvriendelijkheid in de branche Banken en is op initiatief van MarketRespons.
horecabedrijfspand aan de
Stationstraat 215, gelegen aan
TRIADE Hypotheken - Verzekeringen BV
de verkeersdrukke doorgaande
TRIADE Hypotheken - Verzekeringen BV
Stationstraat
Stationstraat
77 77
weg in Nuth, heeft een nieuwe
6361
BH BH
NuthNuth
6361
eigenaar. Comrede bv, een
TT
045
- 524
59 8459 84
045
- 524
E info@triadebv.nl
‘financial holding’ die volgens
E info@triadebv.nl
I www.triadebv.nl
het Kadaster gevestigd is op
I www.triadebv.nl
het adres Vaesrade 62 in Nuth,
heeft het pand via een makelaarskantoor gekocht voor
525.000 euro.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Tot voor kort was aan de Stationstraat in Nuth het Chinees-Indisch restaurant Yue
Foe Lau gevestigd, beter bekend als ‘Kam Wah’. In de
vorige eeuw lag op deze plek Hotel De Kroon. Of er op deze locatie, met een kadastrale grootte
van 522 vierkante meter, opnieuw
horeca komt, of dat het pand
wellicht is aangekocht als beleggingobject, is niet duidelijk. De
firma Comrede bv, gevestigd in

een monumentaal gebouw aan de
doorgaande weg in Vaesrade, is
telefonisch niet bereikbaar; het
op het internet vermelde telefoonnummer is in ieder geval
‘niet in gebruik’. Op een schriftelijk reactieverzoek dat dit weekblad in de brievenbus heeft gedaan op het adres Vaesrade 62,
wordt niet gereageerd.
Zie verder pagina 2
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‘EEN BELEGGER ZOU MET DIT OBJECT MOOIE DINGEN KUNNEN DOEN’

Wie of wat komt
er ‘in de Chinees’?
Wie of wat komt er in het
pand aan de Stationstraat
215 in hartje Nuth? Sinds
de jaren 90 waren in het
gebouw achtereenvolgens
meerdere Chinees-Indisch
restaurants (met wisselend succes) gevestigd.
Inmiddels is het pand voor
ruim een half miljoen euro
verkocht aan Comrede bv
in Vaesrade. Dat bedrijf zit
echter niet ‘in de horeca’
maar in de financiële sector. Het zou dus zo maar
kunnen dat Comrede het
pand heeft aangekocht in
opdracht van een derde(n),
met welk doel dan ook.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Horecamakelaar Leon Keppels van Horecahuis Limburg
in Sittard bevestigt desgevraagd tegen De Beekdaeler
dat het pand aan de Stationstraat 215 via ‘zijn’ Horecahuis Limburg is verkocht.
Of hij soms ook weet welke
bestemming deze locatie in
de toekomst gaat krijgen?
“Ik hoef niet aan de nieuwe
eigenaar (Comrede bv, red.)
te vragen welke bestemming
het pand gaat krijgen.” Meer
wil Keppels er niet over kwijt.
Het aan Comrede verkochte
pand in Nuth ‘leent zich optimaal voor een grote eetformule’, meldde Horecahuis
Limburg begin dit jaar op
haar website, ‘maar gelet op
het gemeentelijke bestemmingsplan is het niet uitgesloten dat een belegger met
dit object mooie dingen zou
kunnen doen’. Comrede deed
al eerder zaken namens derden. Zo kocht men in juli 2019

Vele honderden automobilisten passeren dagelijks deze horecalocatie aan de Stationstraat 215, gelegen aan de doorgaande weg in hartje Nuth. Het gebouw is in 1932
ontworpen door de bekende Sittardse architect Jos Wielders (1883-1949), hij ontwierp ook de watertoren in Schimmert.” Foto Rob Oostwegel

‘voor een werkmaatschappij’
1.900 vierkante meter hoogwaardige bedrijfsruimte aan
de Daelderweg 9 in Nuth.
Medisch Centrum
Een bouwbedrijf uit Nuth
was, zij het geruime tijd geleden, geïnteresseerd in het
pand aan de Stationstraat 215,
destijds om er het ‘Medisch
Centrum Nuth’ in te vesti-

gen op basis van een (bouw)
plan dat echter nooit verder
kwam dan de tekentafel. Inmiddels is op de Markt in
Nuth het reeds bestaande
Medisch Centrum volledig gerenoveerd. Datzelfde
bouwbedrijf uit Nuth toonde
eerder dit jaar hernieuwde
interesse in het pand aan de
Stationstraat 215, maar viste
achter het net; het bleek reeds

aan Comrede bv te zijn verkocht.
Ontwerp van architect Jos
Wielders
Voordat er aan de Stationstraat in hartje Nuth Chinese & Indische gerechten
werden geserveerd en afgehaald, zat op deze locatie hotel-café-restaurant De Kroon.
Aannemer Jean Diederen

bouwde het hotel in 1932 naar
een ontwerp van de bekende
Sittardse architect Jos
Wielders (1883-1949). Wielders ontwierp ook de alom
bekende watertoren (tegenwoordig ‘De Reusch’ geheten)
in Schimmert. Speciaal voor
de Nuther heemkundekenners: Hotel De Kroon werd
in de beginfase geëxploiteerd
door Louis van der Heijden,

later door A.A.L. Diederen-Pijls. Bijna 90 jaar na de
ingebruikname (1932) is het
afwachten welke bestemming
het gebouw aan de Stationstraat 215 in Nuth zal krijgen. “Ik heb geen flauw idee
wie of wat erin komt”, zegt
een collega-horecamakelaar
die anoniem wenst te blijven.
“Ik ben er in ieder geval razend nieuwsgierig naar.”

Garage Sale
Buurtvereniging‘Swier’
Straten: Bongard-Swier-Landweg-Molenweg-Brommelen

Zondag 12 september 2021
van 10:00 u tot 16:00 u
MONTAGE EN ONDERHOUD AIRCO’S
OFFERTE AANVRAGEN? INFO@AIRENCOOL.COM
•
OF BEL NAAR 06 228 033 34
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St. Donatus verplaatst
‘Langk & Mislukkig’
naar voorjaar 2022

De cast van ‘Langk & Mislukkig’. Eigen foto

De zomerproductie ‘Langk
& Mislukkig’ van toneelvereniging St. Donatus uit
Nuth is verplaatst naar het
voorjaar van 2022. De
voorstelling zou eigenlijk
in augustus al worden
opgevoerd, maar moest
worden afgelast vanwege
corona.
“Door de beperkende corona-

maatregelen hebben we te
weinig met de complete spelersgroep kunnen repeteren
om een kwalitatief goede
voorstelling neer te zetten”,
aldus de toneelvereniging.
“Er is daarom besloten de
voorstellingen te verplaatsen
naar 23 en 24 april 2022.”
De toneelvereniging
laat
verder weten dat al gekochte kaartjes dan ook gewoon

geldig zijn. Kaarthouders met
een online ticket zijn op de
hoogte gebracht. Wie kaarten
bij FF Anders in Nuth heeft
gekocht en zijn geld terug
wil, kan contact opnemen
met Quincy Grootjans via
donatusnieuws@live.nl. De
muziektheatervoorstelling
D’r Komiek, die later dit jaar
gepland staat, gaat wél gewoon door.

WIJNANDSRADE

Fanfare
St. Caecilia
weer met loten
langs deur
Leden van de Koninklijke
Erkende Fanfare St. Caecilia
uit Wijnansrade gaan de
komende weken weer met
loten langs de deuren in het
dorp. Een lot kost 1 euro.
Er zijn vijf geldprijzen van
elk 50 euro te winnen. De
trekking is op donderdag 14
oktober.
NUTH

Feest in
10-jarige
speeltuin
‘t Töreke
Speeltuin ’t Töreke aan
de Donatusstraat in
Nuth bestaat 10 jaar en
dat wordt zaterdag 11
september gevierd met
tal van activiteiten voor
de kinderen. Ze kunnen
meedoen aan Archery Tag,
lasergamen, zich uitleven op
het springkussen en gratis
ijsjes en fruit eten. Iedereen
is welkom, het feest begint
om 12.00 uur.

ONLINE
LEZEN?

beekdaeler.nl

De Beekdaeler gemist?
Op deze plekken
ligt de krant voor u klaar!
Frans Diederen, Kerkweg 165 Puth
De IJspoort, Bergstraat 2 Sweikhuizen
Gasterie De Bokkereyer, Bergstraat 1 Sweikhuizen
Coop Spiertz, Scalaplein 1 Schinnen
Boerderijwinkel Petri, Nagelbeek 17 Schinnen
Gasterie Dobbelsteyn, Kerkstraat 23 Doenrade
IJssalon Op de Douve, Steenweg 6 Merkelbeek
Cafetaria De Kloës, Dorpsstraat 185 Bingelrade
PLUS Muijs, A Ge Water 3 Schinveld
Biej de Tant, Jabeekerstraat 12 Schinveld
Coop Knols, Weidehof 1 Schimmert
Gemeentehuis Nuth, Deweverplein 1 Nuth
Esso De Dael, van Eynattenweg 1 Nuth
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekendmakingen op de
landelijke website www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over
bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste bekendma
kingen verkort in de lokale media die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Maastrichterweg 2 in
Doenrade
Montfortstraat 4 in
Schimmert

OMSCHRIJVING
Het realiseren van een kelder onder
het logiesgebouw
Het verbouwen van een woonhuis

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Mariabergstraat 11 in
Het organiseren van Sjilvend Rockt in
Schinveld
Schinveld

DATUM VERLEEND
26-08-2021
01-09-2021

DATUM VERLEEND
30-08-2021

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.

Aanvragen mantelzorgcompliment
nu mogelijk, tot 18 oktober 2021
Zorgt u voor uw ouder(s), buurman, opa, oma of
een bekende? Ja, zult u zeggen en wat is daar dan
bijzonder aan? Dat doe je toch gewoon, dat is toch
vanzelfsprekend? Misschien wel, 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,
waarderen voor hun inzet 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! De
hulpvragers kunnen het mantelzorgcompliment aanvragen.
Mantelzorgcompliment is nu aan te vragen
Het mantelzorgcompliment dient aangevraagd te worden door de hulpvrager. Dat
kan tot maandag 18 oktober 2021. Latere aanvragen worden niet in behandeling
genomen.
Op www.beekdaelen.nl en www.beekdaelensociaal.nl vindt u het digitale
aanvraagformulier (met DigiD) en informatie over de voorwaarden.

Vergadering algemeen bestuur
ISD BOL op 22 september 2021
Het algemeen bestuur van ISD BOL (de Intergemeentelijke Sociale Dienst
Brunssum, Onderbanken, Landgraaf) vergadert op woensdag 22 september
2021 van 19.00 tot 21.00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadszaal van
het gemeentehuis van de gemeente Beekdaelen in Nuth.
De agenda en vergaderstukken voor deze vergadering kunt u vanaf 15 september
inzien op onze website, www.isdbol.nl. Indien u de agenda en vergaderstukken
op papier wilt inzien, kunt u contact opnemen met het secretariaat van ISD BOL
via 0455278118.

Terinzagelegging ontwerp
wijzigingsplan Wissengrachtweg
38 te Hulsberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen maken op basis van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 31 augustus 2021
hebben ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerp wijzigingsplan
Wissengrachtweg 38 te Hulsberg.
Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van één reguliere burgerwoning ter
plekke van de Wissengrachtweg 38 te Hulsberg en de bedrijfsbebouwing ter plekke te
slopen. Het dossier is bij de gemeente geregistreerd onder zaaknummer Z/21/157075.
Terinzagelegging
Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken wordt gedurende een periode
van 6 weken lopend van 8 september 2021 tot 20 oktober 2021 voor een ieder ter
inzage gelegd. Digitaal is het bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.
nl met identificatienummer NL.IMRO.1954.WPwissengrachtwg38ON01. Daarnaast is

Uitstel asfaltonderhoud N298
Hulsbergerweg te Hulsberg
In eerder nieuwsbericht dat is gepubliceerd op 31 augustus 2021, werd kenbaar
gemaakt dat op 6 september 2021 gestart zou worden met de uitvoering van
asfalt en bestratingsonderhoud aan de Hulsbergerweg in Hulsberg, in opdracht van
Provincie Limburg.
KWS Infra Eindhoven heeft op 1 september laten weten dat de werkzaamheden
op de Hulsbergerweg (N298) in Hulsberg tot nader bericht zijn uitgesteld. Recent
verkregen resultaten van de bodem en funderingsonderzoeken vragen voor
aanvullende procedures, waardoor de uitvoering naar het najaar verplaatst moet
worden.
In overleg met KWS Infra Eindhoven en Provincie Limburg wordt er een nieuw
uitvoeringsmoment ingepland. Aanwonenden ontvangen ongeveer twee weken
voor de start van het project opnieuw een informatiebrief. Bij vragen kunt u contact
opnemen met KWS Infra Eindhoven via onderhoudlimburg@kws.nl.

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

Overlast, hinder of
gevaarlijke situaties door
beplanting in tuinen

TIP!

18 & 19 september:

Het groen heeft de afgelopen maanden weelderig kunnen
groeien en de planten, struiken en bomen staan nog vol in het
blad. Dat geldt voor de openbare groenvoorzieningen, maar
ook voor de tuinen van inwoners (particuliere eigenaren). Deze
mooie, groene pracht kan helaas ook voor overlast, hinder en
zelfs gevaar zorgen op stoepen en (fiets)paden.

Festivalweekend Etzenrade
Deze speciale plek is een bezoek waard!

Met regelmaat ontvangen wij meldingen van wandelaars en
fietsers over bijvoorbeeld onveilige situaties door overhangend
groen. Een deel van die meldingen gaat over het openbaar groen
en deze worden opgepakt door de gemeente. Het andere
deel van de meldingen gaat over uitlopers vanuit voor en
achtertuinen van inwoners. De bewoners hebben lang niet altijd
in de gaten dat het groen uit hun tuin voor overlast zorgt, zo
blijkt uit navraag.

In het kader van het IBAexpojaar kunt u op 18 en 19 september, tijdens het festivalweekend
Etzenrade, een bijzonder IBAproject bezoeken. Bij het rijksmonument Etzenraderhuuske is een tot de
verbeelding sprekend project gerealiseerd. Op een plek waar ooit het kasteel heeft gestaan, zijn aan
de hand van archeologisch onderzoek historische grachten gereconstrueerd. De grachten fungeren
nu als waterberging. Deze historische plek is verrijkt met een kunstwerk van Sjra Schoffelen en de
enige openbare tuin van de wereldberoemde tuinarchitect Piet Oudolf. Hij heeft deze bijzondere tuin
gecreëerd in samenwerking met LOLA Landscape Architects.
Tijdens het festivalweekend bieden gemeente Beekdaelen en IBA u een uniek inkijkje in het project.
Laat u rondleiden en ervaar zelf hoe speciaal deze plek is. Naast de rondleidingen is er deze dagen nog
meer te beleven!

Heeft u zelf een tuin? Controleer dan of de beplanting in uw
voor of achtertuin nergens over een stoep of (fiets)pad kruipt
of hangt, waardoor het wegverkeer het vrije uitzicht wordt
belemmerd of waardoor op een andere wijze hinder of gevaar
ontstaat. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk en u kunt dit vaak
ook zelf snel oplossen.

Het internationale dansgezelschap Sally maakte ter gelegenheid van het festivalweekend de
voorstelling ‘Greenfields’: een stuk over groei, wederopbouw en verwachting, met klassieke
topdansers, urban dance en muziek van de fanfare.

Mocht u bij u in de buurt een situatie weten welke mogelijk
onveilig is, dan is het verstandig eerst zelf de eigenaar/bewoner
hierop aan te spreken. Deze heeft zoals gezegd, wellicht geen
weet van de hinder en is het eerste aanspreekpunt voor het
oplossen van de overlast.

Op https://www.ibaparkstad.nl/kalender/weekendetzenrade/ vindt u uitgebreide informatie over
het festivalweekend, de verschillende activiteiten en hoe u een plekje kunt reserveren.

Reserveer een rondleiding of dansvoorstelling
Gebruik bijgaande QR code of ga naar:
https://www.iba-parkstad.nl/kalender/weekend-etzenrade/.

Meldingen van overlast, hinder en gevaar door openbaar
groen, kunt u uiteraard melden bij de gemeente.
Kijk op www.beekdaelen.nl voor meer informatie.

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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COLUMN

SCHINVELD

Gymclub houdt
Olympia festival

JACQUES

Mooi weer vandaag

D

at de zomer dit jaar
pas in begin september valt, is voor
veel schoolkinderen
te betreuren, maar er is niets
aan te doen. Geen land in de
wereld waar zoveel over het
weer wordt gesproken als
in Nederland. Veel gesprekken beginnen er dan ook
mee. Niet zo verwonderlijk
als je bekijkt welke invloed
het weer op ons dagelijkse
functioneren heeft, denk aan
het verkeer, onze vakanties,
op wat we willen aantrekken
als we een leuk uitstapje gaan
maken. Iedereen hoopt altijd
op mooi weer. Ik herinner mij
nog goed een toneelstuk in
twee bedrijven van de Haagse
Comedie, dat ik in begin 1971
in de Haagse schouwburg
zag, geschreven door de
Britse toneelschrijver David
Storey en gespeeld door twee
oudere heren en twee oudere
dames. De titel van het stuk
was “Mooi weer vandaag” en
dat kon je niet vergeten, want
het werd tussen het babbelen
bij voortduring herhaald door
een van de acteurs. In feite
was het stuk een tragikomedie, want als je door de
nietszeggende teksten van de
spelers heen keek, ging het
stuk over de tekortkomingen
in menselijk contact en de
tragiek van het ouder worden.
Nu had ik destijds het geluk
dat de cast werd bemand door
voortreffelijke spelers als Ko
van Dijk, Paul Steenbergen,
Myra Ward en Anny de Lange.
Daardoor verveelde het niet,
maar de langdradigheid had
daar gemakkelijk toe kunnen
leiden, want in het stuk
werd de flinterdunne grens
tussen geestelijk gezond en
ongezond gaandeweg subtiel
blootgelegd. Het begon met
een gesprek tussen de twee
heren die over alledaagse
zaken kletsten, maar hun
zinloze gesprek stokte steeds
en ze moesten naar de juiste
woorden zoeken. Maar toen
ze de beide dames ontmoetten, werd pas duidelijk waar
ze zich bevonden, namelijk
in een psychiatrische kliniek
waar ze onvrijwillig waren
opgenomen. Toen kwamen
de frustraties van deze
mensen die in hun eigen
wereldje opgesloten zaten, er
met bakken uit, afwisselend,
tussen pijnlijk en komisch in.
Achteraf had ik het stuk niet
willen missen.
Mooi weer vandaag. Na vijftig
jaar is deze zin nog altijd
actueel en vrijblijvend. Als je
in een wat ongemakkelijke
situatie zit of je bevindt je in
een gezelschap met onbekenden, is het een ideale openingszin. In het toneelstuk
was het een prima vondst van
vertaler Bert Voeten, want
David Storey gaf het stuk de
titel “Home” mee. In ons land
voelt het weer altijd aan als
een thuiswedstrijd, waar we
goed mee vertrouwd zijn, dan
hebben we de wind in de rug.
Niet voor niets hebben we
een zegswijze in ons taaleigen, die daar op slaat: mooi
weer spelen. Dat betekent:
iets mooier voorstellen dan

het is. Daar kunnen we wel
pap van eten, want na de
ellende van corona, doet (bijna) heel Nederland alsof alles
weer normaal is. We hebben
ook een minister-president
die met een gulle lach mooi
weer speelt. Terwijl de helft
van zijn kabinet al op de
loop is. Ook daar hebben
we een zegswijze over: de
ratten verlaten het zinkende
schip. Want de komst van een
nieuw kabinet is een halfjaar
na de verkiezingen nog
mijlenver verwijderd, terwijl
de woningmarkt in het slop
zit, talloze beleidsterreinen
om maatregelen schreeuwen,
asielzoekers vanuit Afghanistan en andere arme landen
de West-Europese grenzen
overschrijden, het lerarentekort verder toeneemt,
de zware criminaliteit het
lijkt te gaan winnen van het
grotendeels wegbezuinigde
politieapparaat en wetenschappers waarschuwen voor
de onomkeerbare gevolgen
van nog langer uitstel van
noodzakelijke klimaatmaatregelen. Het mooi weer
spelen van Rutte levert hem
in de opiniepeilingen steeds
grotere zetelwinst op en het
lijkt erop dat Caroline van der
Plas de enige is die gelijke
pas houdt. Zolang Sigrid Kaag
op de Kagerplas langs lijnen
van de inhoud blijft zeilen,
lijkt zij op het politieke
speelveld verder aan lager
wal te raken. Het nieuwe
leiderschap lijkt lijderschap
te worden. Max Verstappen
is de nieuwe leider van het
evenementen en sportbeluste
volksdeel. Niemand die zich
nog wat aantrekt van Diederik
Gommers, Marion Koopmans
of Ernst Kuipers, namen
uit een vervlogen verleden.
Verder is het wachten op de
volgende watersnood- of
aardbevingsramp. Mooi weer
vandaag.
Een oude volkswijsheid
beweert: is de eerste week
van september heet, dan staat
er een lange winter gereed.
Maar dat is tegeltjeswijsheid,
want je mag hier niet op
rekenen, Waar je wel op mag
rekenen is: als je uien in je
eten vindt, is er kans op harde
wind. Er zijn heel wat vaderlandse almanakken (en echt
niet alleen uit Enkhuizen)
waarin de algemene voorspellingen staan opgetekend.
Ik hecht daar doorgaans geen
geloof aan, maar kan intussen
wel smullen van grappige
zegswijzen. Ik heb er enkele
opgeduikeld. Als de haan niet
kraait voor het avondrood,
dan gaat het regenen of de
haan is dood. Hollandse
regen valt altijd weer tegen
(Limburgse ook). Elk voorjaar
heeft zijn najaar. Het kan
vriezen, het kan dooien, maar
als je op je bek gaat, zijn ze te
laat met strooien. Mooi weer
vandaag.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Gymnastiekvereniging Olympia KFC uit Schinveld houdt
komende vrijdag en zaterdag
voor de jeugdleden een Olympia festival, als alternatief voor
het jaarlijks jeugdkamp. Het
festival is tevens onderdeel
van de jubileumactiviteiten
van Olympia, dat dit jaar
tachtig jaar bestaat. In de
gymzaal van BMV de Sjinskoel aan de Kloosterlaan zijn
er allerlei activiteiten voor de
kinderen opgezet. Het gehele
programma is te vinden op de
website www.gvolympiakfc.nl.
Publiek is vanwege de coronamaatregelen niet welkom.

CLUBICOON VOETBALVERENIGING SCHIMMERT BENO

Koninklijk lintje vo

SCHINVELD

Brocantemarkt
in Schinveld
Bij de Schinvelderhoeve in
Schinveld is 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.

SCHIMMERT

Tösje Kuns
en Kietsj in
Schimmert
In het boerderijmuseum aan
de Hoofdstraat in Schimmert
word komende zondag door
toneelvereniging Crescendo
de Schimmertse versie van
Tussen Kunst en Kitsch op de
planken gezet. De uitvoering
‘Tosje kuns... en kietsj’ is
drie keer te zien: om 11.00
uur, 14.00 uur en 16.00 uur.
Toegang is 2,50 euro, kinderen
tussen de 6 en 12 jaar betalen
1 euro. Crescendo belooft dat
de lachspieren het zwaar te
verduren zullen krijgen.

SCHINVELD

Kleuter- en
jazzdans
bij Olympia
in Schinveld
Voor kinderen die plezier
hebben in dansen en bewegen op muziek, is er nog plek
bij de groepen kleuterdans
en jazzdans van gymnastiekvereniging Olympia KFC
Schinveld. Kleuterdans is
bedoeld voor kinderen tussen
de 3,5 en 6 jaar en de jazzdans
is gericht op kinderen tussen
de zes en acht jaar oud. Meer
informatie over onder andere
lestijden via de website
www.gvolympiakfc.nl.

SCHIMMERT Leon Heiligers is vrijdagavond koninklijk onderscheiden. De afzwaaiend vo
Nassau. Burgemeester Eric Geurts reikte hem de versierselen uit. Heiligers zet zich al 51 ja
jaren ook in een dubbelrol als voorzitter. Ook bij het jaarlijks tentffeest, dat de club voorh
legt zijn werkzaamheden als voorzitter neer, maar blijft wel aan als secretaris. Foto Raoul L

Speelplek Beatrixplein
spik en span dankzij
De Hulsbesjes
HULSBERG Met
drie nieuwe speeltoestellen en twee
splinternieuwe
picknickbanken ligt
de speelplek aan
het Beatrixplein in
Hulsberg er weer
spik en span bij.
Allemaal betaald
uit de clubkas
van jeugdkoor De
Hulsbesjes, dat
eerder dit jaar
werd opgeheven.
Het bestuur van
de Hulsbergse

speelvoorziening
had twee nieuwe
speeltoestellen
verwacht, maar
uiteindelijk werden
dat er drie. “De
Hulsbesjes hadden
nog geld over en
dachten weer aan
ons”, meldt bestuurslid Richard
Van Aken. Nu de
clubkas leeg is, is
jeugdkoor De Hulsbesjes voorgoed
verleden tijd. Eigen
foto

NIEUWS

OEMD TOT LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

oor Leon Heiligers

ARENSGENHOUT

Maandag weer
hoeskamertref
in Arensgenhout
De volgende editie van de
Hoeskamertref in Arensgenhout staat weer voor de
deur. Wie een kaartje wil
leggen of gewoon een praatje wil maken met een kopje
koffie is welkom op maandag 13 september van 14.00
tot 16.00 uur in de Hoeskamer in Arensgenhout. Er
geldt een maximum van 32
bezoekers. Aanmelden is
daarom verplicht en kan tot
uiterlijk 10 september bij
Tiny Rompen-Loijens, tel.
06-25012415 of paul.tiny.
rompen@gmail.com. Als het
maximale aantal bezoekers
is bereikt, worden aanmeldingen automatisch doorgeschoven naar maandag
27 september. Dan staat er
ook een Hoeskamertref op
het programma. Wie vervoer
nodig heeft moet voor 10
september bellen met Tiny
Rompen-Loyens (via eerder
genoemd telefoonnummer).
NUTH

Wandelen
met IVN

oorzitter van voetbalvereniging Schimmert werd benoemd tot lid in de Orde van Oranjeaar in voor de voetbalvereniging in het dorp. Als speler, elftalleider, secretaris en de laatste
heen organiseerde met de plaatselijke schutterij, speelde hij een belangrijke rol. Heiligers
Limpens

IVN Beekdaelen, afdeling
Nuth, houdt vrijdag 10
september een wandeling
vanaf parkeerplaats Kasteel
Hoensbroek. Start is om 20
uur. De wandeling met als
thema ‘Vleermuizen’ duurt
anderhalf uur. Verder kunnen liefhebbers op zondag
26 september meedoen aan
een IVN-wandeling rond de
Molenplas bij Stevensweert.
Verzamelen om 13.30 uur op
de Markt in Nuth. Van daaruit gaat het richting Stevensweert. De circa 6 kilometer
lange wandeling start om
14.10 uur vanaf de parkeerplaats bij bij de Hompesche
molen. Deelname is gratis,
ook voor niet-leden. Vooraf
aanmelden voor de wandelingen is noodzakelijk en
kan via ivnnuth@gmail.com.

NUTH

Afscheidsreceptie
voor ex-wethouder
Roy van der Broek
Beekdaelen Volgende
maand (oktober) neemt
CDA’er Roy van der Broek
(50) tijdens een receptie
afscheid van Beekdaelen,
aldus een gemeentelijk
persbericht. Van der Broek
was tot en met 31 augustus
wethouder in Beekdaelen,
die dag nam hij voor de
laatste keer deel aan de
collegevergadering. Op 1
september is hij gestart
in zijn nieuwe baan
(directeur Reinigingsdienst
RD Maasland in MiddenLimburg). Van der Broek

Roy van der Broek.
Foto De Beekdaeler

trad in 2013 aan als wethouder voor de voormalige
gemeente Schinnen, sinds
2019 was hij wethouder in
Beekdaelen.

HULSBERG

Pleintjesconcert
fanfare 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 corona-uitbraak. 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.

Komende
zaterdag weer
Repair café
De vrijwilligers van het
Repair Café Nuth staan
zaterdag 11 september weer
klaar voor iedereen met defecte producten. Van 10.00
tot 13.00 uur wordt er in
het kantinegebouw van het
voormalige tenniscomplex
aan de Voorsterstraat weer
geschroefd en gesleuteld
aan bijvoorbeeld elektrische
apparaten, uitgetikte
klokken en haperende
ritsen. Om de anderhalve
meter afstand te garanderen,
kunnen mensen niet zelf bij
de reparatie van hun spullen
aanwezig zijn. Iedereen die
iets te repareren heeft kan
de spullen aan de deur afgeven en later weer ophalen.
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Open avond bij
videoclub Videoom

Foto Videoclub Videoom

Nuth Videoclub Videooom
Beekdaelen pakt maandag
13 september de draad
weer op met een open
clubavond in sportcentrum
Gitek aan Leeuwerikstraat
2 in Nuth. Hier kunnen
geïnteresseerden
vrijblijvend een kijkje nemen
bij de videoclub. De club

van videoliefhebbers komt
elke 2e en 4e maandag van
de maand bij elkaar om
te praten over films, maar
ook om elkaar te helpen
en te ondersteunen bij het
maken een film. De open
clubavond begint om 19.30
uur. Aanmelden via email:
videoom.info@gmail.com

Aftrap project
laaggeletterdheid
in Beekdaelen
Beekdaelen In het Taalcafé
van bibliotheek Nuth wordt
woensdag 8 september, in
de week van Lezen en
Schrijven, de officiële aftrap
gegeven voor een project
om zogeheten laaggeletterdheid’ aan
te
pakken.
Daarvoor ondertekent de
gemeente samen met een

aantal organisaties woensdag een convenant. Ook
zal er een dictee worden
voorgelezen door wethouder
John Essers aan volwassen
laaggeletterden. Met het
project wil de gemeente
aandacht
geven
aan
volwassenenducatie.

ONLINE
LEZEN?

beekdaeler.nl

De Beekdaeler gemist?
Op deze plekken
ligt de krant voor u klaar!
Frans Diederen, Kerkweg 165 Puth
De IJspoort, Bergstraat 2 Sweikhuizen
Gasterie De Bokkereyer, Bergstraat 1 Sweikhuizen
Coop Spiertz, Scalaplein 1 Schinnen
Boerderijwinkel Petri, Nagelbeek 17 Schinnen
Gasterie Dobbelsteyn, Kerkstraat 23 Doenrade
IJssalon Op de Douve, Steenweg 6 Merkelbeek
Cafetaria De Kloës, Dorpsstraat 185 Bingelrade
PLUS Muijs, A Ge Water 3 Schinveld
Biej de Tant, Jabeekerstraat 12 Schinveld
Coop Knols, Weidehof 1 Schimmert
Gemeentehuis Nuth, Deweverplein 1 Nuth
Esso De Dael, van Eynattenweg 1 Nuth

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•
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DERDEKLASSER MET
Uitnodiging voor
Oldstars Beweegdag Beekdaelen
op vrijdag 1 oktober!
Vrijdag 1 oktober 2021 organiseert Park der Oirsprong, de eerste Oldstars Beweegdag Beekdaelen
onder de vlag van de Nationale Ouderendag. Want ouder worden doe je samen en dat vieren we
met iedereen in Nederland. Daarom organiseert Park de Oirsprong is nauwe samenwerking met Alfa
Sport, HV Zwart-Wit, VC Vludoc ’98 en tennisverenigingen TC Merkelbeek en LTC Rakets op vrijdag
1 oktober 2021 de Oldstars Beweegdag Beekdaelen. Na een lange periode van veel alleen zijn, zoeken we elkaar nu juist weer op!
Feestelijke activiteit
Park de Oirsprong nodigt alle ouderen in Beekdaelen van harte uit om elkaar te ontmoeten. Iedereen
is welkom op vrijdag 1 oktober om 10.00 uur tijdens de aftrap van de Oldstars Beweegdag Beekdaelen in de kantine van Alfa Sport, Oirsbekerweg 96 te Oirsbeek. Na een gezamenlijke warming-up
op basis van het Athletic Skills Model (ASM) door fysiotherapeut René van der Zijden maken we op
de accommodatie kennis met Allstars handbal, voetbal en volleybal. Voor Allstars tennis maken we
gebruik van de accommodaties van TC Merkelbeek en LTC Rakets te Schinnen. Tijdens een kick-off
willen we iedereen graag laten ervaren wat Allstars handbal, tennis, voetbal en volleybal inhoudt.
Er is een praktijkgedeelte in de vorm van een demonstratie waar je aan kunt deelnemen. Na afloop
van alle activiteiten is er om 12.00 uur een gezellige gezamenlijke afsluiting onder het genot van een
lekker kop koffie met een heerlijk stuk vlaai.
Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met partners, donateurs en vrijwilligers in voor een
samenleving waarin geen enkele oudere zich eenzaam hoeft te voelen. De activiteiten zijn laagdrempelig en gericht op ontmoeting. Zo helpen zij ouderen om op een actieve manier ouder te worden.
Ook stimuleren zij de samenleving om een leeftijdsvriendelijke omgeving te zijn. Want ouder worden
doe je samen!
Inschrijven en inhoudelijke informatie
In verband met de organisatie stellen wij aanmelding via mail:info@parkdeoirsprong.nl bijzonder op
prijs maar ook zonder aanmelding bent u op 1 oktober van harte welkom! Voor meer inhoudelijke
informatie over de activiteit kunt u contact opnemen met Hans Erkens bereikbaar via 06.11363686

Oldstars Beweegdag Beekdaelen:

een leven lang sport en bewegen!

‘Alfa sport
“Alles wat we bij Alfa Sport organiseren
is gebaseerd op de slogan van FC Barcelona: ‘Més que un club‘, oftewel: Méér dan
een club.” Huh? Hans Erkens (69), verenigingsmanager en voorheen bestuurslid
bij Alfa Sport, snapt maar al te goed dat
die gewaagde vergelijking een toelichting
behoeft. Beticht worden van arrogantie is
wel het laatste dat hij wil, zegt de voetbalkenner die in de jaren 70 en 80 voetbalprof
was bij Fortuna Sittard (toen nog Fortuna
SC), Ajax, RWDM (Brussel) en MVV.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

VV Alfa Sport ontstond vijf jaar
geleden door een fusie van
ADVEO (Oirsbeek), SV Schinnen en VV Puth. Het ‘eerste’
van Alfa Sport speelt niet in de
Champions League, zoals FC
Barcelona, maar in de derde
klasse B van de KNVB district
Zuid 2. De betrokkenheid en
verbondenheid die FC Barcelona heeft met de Catalaanse
regio, zegt Erkens, probeert
Alfa Sport te kopiëren binnen de gemeente Beekdaelen
en omliggende regio. Met een
stem waar het enthousiasme
van afspat: “En dat lukt! Alfa
Sport heeft op dit moment 500
leden en een dertigtal teams.
Het is één grote sportieve familie.”
Voorzitter Paul Lintzen
Vooraleerst wil Erkens nadrukkelijk gezegd hebben dat
niet hij maar ‘vele anderen en
voorzitter Paul Lintzen in het
bijzonder’ de basis hebben
gelegd voor het succesverhaal
van Alfa Sport anno 2021. De
Beekdaeler had Lintzen graag

Hockeyclub Nuth klaar
voor competitiestart
competitiestar
NUTH Komend weekeinde gaat het nieuwe hockeyseizoen van start. Zaterdag beginnen de jeugdteams van
Hockeyclub Nuth (HCN) aan de competitie. Een dag later mogen ook de senioren ‘aftrappen’. HCN zal dit
herfstseizoen met zeven jeugdteams (6 t/m 10 jaar), zeven juniorenteams (11 t/m 17 jaar) en vier seniorenteams deelnemen aan de competitie. Nieuwe leden zijn welkom. Meer info via www.hcnuth.nl

”

Alfa Sport
heeft op dit
moment 500
leden en een
dertigtal
teams. Het is
één grote
sportieve
familie.
- Hans Erkens

zèlf willen interviewen, maar
die was verleden week nog in
het buitenland. ‘Bel Hans maar
op’, liet Lintzen ons vanaf zijn
vakantieadres weten. Erkens
mag zijn eigen rol bij de fusieclub dan (proberen te) minimaliseren, bij Alfa Sport weten
ze wel beter, want bij hem komen relevante kwaliteiten samen: voetbalkenner, verbinder
en netwerker.
Competitiestart op
26 september
Op zondag 26 september begint de seniorencompetitie, tot
die tijd wordt er getraind, geoefend en gebekerd – door zoveel
mogelijk teams wel te verstaan.
Het ‘eerste’, uitkomend in 3B,
mag dan het vlaggenschip zijn
en de meeste publiciteit genereren, alle andere elftallen
zijn net zo belangrijk, benadrukt Erkens. Vanzelfsprekend
ook de ‘oudjes’ die - owee als
ze het op de heupen hebben!
- flitsend walking football demonstreren en een ‘standing
ovation’ krijgen vanaf het kantineterras. Dan weer serieus:
“Blij dat de voetbalkantine
weer zo goed als geopend is”,
zegt Erkens, “want die plek is
belangrijk voor de sociale contacten.” En trouwens ook voor
het walking football-team dat
in de kantine maar wat graag
’de derde helft’ speelt bij een
potje bier en broodje-bal. Alle
gekheid op een stokje: zelfs
bij een florerende vereniging
als Alfa Sport hebben ze zich
het afgelopen anderhalf jaar
menig maal achter de oren
gekrabd tijdens die hevige
coronamaanden. “Hoe moet
dat ooit weer goed komen? –
dachten we menig maal.” Maar
het kwám goed, mede dankzij
de steunmaatregelen van de
Rijksoverheid. “We groeien
zelfs tegen de stroom in.” Een
damesteam was er al. Inmiddels wordt overwogen om er

SPORT
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30 (!) TEAMS

is één grote sportieve familie’

Training van het eerste en tweede elftal, als voorbereiding op de competitiestart op zondag 26 september. Foto Rob Oostwegel

”

Martin past bij Alfa Sport
zoals Hennes Weisweiler
destijds bij Borussia
Mönchengladbach hoorde.
- Hans Erkens

ook nog een meisjesteam aan
toe te voegen.
Hoofdcoach met
doorlopend contract
Martin Vrösch, die in 2020
werd uitgeroepen tot prins
carnaval van CV De Sjepene
in Oirsbeek, is de hoofdcoach
bij Alfa Sport. Erkens: “Martin is een jongen uit het dorp,
fantastische vent. Hij heeft bij
Alfa Sport een contract voor
onbepaalde tijd.” Dat hoor je
inderdaad zelden in de derde klasse B van het amateurvoetbal. “Martin past bij Alfa
Sport zoals Hennes Weiswei-

ler destijds bij Borussia Mönchengladbach hoorde.” De
clubwebsite is een voorbeeld
voor menige andere vereniging
in Beekdaelen. “Zo’n site komt
uiteraard niet uit de lucht vallen.” Dat zit zo: jonge, pientere
clubleden die verstand hebben
van websites en social media
zeiden: ‘Laat de website maar
aan ons over!’ Met als resultaat overzichtelijke en actuele
informatie over alles & iedereen die met Alfa Sport &
Beekdaelen verbonden wil
zijn. Erkens: “Zoals ik al zei:
‘Més que un club‘. Méér dan
een club.”

Hoofdcoach Martin Vrösch, in 2020 prins carnaval van CV De Sjepene in Oirsbeek, heeft bij Alfa Sport een doorlopend contract voor
onbepaalde tijd. Foto Rob Oostwegel
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KERKDIENSTEN

PUZZEL
KRUISWOORD
1

2

3

4

7
10

8
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15

27

13

14

17

19

HORIZONTAAL: 1 Oudijslandse literatuur
4 uurwerk 7 leerkracht 9 opperwezen 10
zangnoot 12 zuivelproduct 14 gulden 15
Amerika 17 ribbenstoot 18 boom 19 papierbal 21 oorlogsgod 24 pl. in Gelderland 25
kloosterzuster 27 pl. in Drenthe 29 innig 31
assistent-econoom (afk.) 32 vrouwelijk 33
vleesgerecht 37 chocoladepoeder 40 ik 41
Engels bier 42 land in Azië 43 vers 45 erfelijkheidsdrager 46 brandgang 48 beschut
50 titel 51 nimmer 53 selenium 54 droog 55
dromerig 57 pl. in Oekraïne 58 vaststaande
gebeurtenis.
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VERTICAAL: 1 ongebleekt 2 diskjockey 3
alstublieft 4 schrobnet 5 Laus Deo 6 deel
v.e. bloem 8 voor de gek houden 9 bedrijfsleider 11 boom 13 tegenover 14 verhoogde
toon 16 palm 18 zwemvogel 20 loflied 22
strafwerktuig 23 rechthoekig 26 dwaling 28
ontkenning 30 bijbelse figuur 34 Europese
hoofdstad 35 Turks bevelhebber 36 insect
37 pl. in Frankrijk 38 sprookjesfiguur 39
doopakte 42 Europeaan 44 ergo 45 deel v.e.
zeilboot 47 ambtshalve 49 windrichting 51
november (afk.) 52 steensoort 54 lidwoord
56 ijzer.
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Zaterdag 11 september 18.30
uur: H. Mis. Intenties: voor
alle overledenen van de parochie.

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.

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

SUDOKU

1
7
6
5
2
3
8
9
4

Parochie St. Servatius
Vaesrade

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

GOUD & ZILVER

SUDOKU

Zondag 12 september 11.00
uur Communiemis. Intenties: voor de communicanten
en hun families. Dinsdag 14
september 09.00 uur H.
Mis. Intenties: voor alle eenzame en zieke parochianen;
voor vrede in de wereld.

IN EN OM HET HUIS

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

WOORDZOEKER: BORDENWISSER
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Parochie St. Bavo
Nuth

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

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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OPLOSSINGEN WEEK 35
KRUISWOORD

Donderdag 9 september
08.30 uur: H. Mis. Zaterdag 11 september 19.00
uur: H. Mis. Intenties: Alice
Sieben-Vankan. Zondag 12
september 11.00 uur: H. Mis.
Intenties: Elly Frissen-Jonkhout (gestichte jaardienst);
Hub Selder (gestichte jaardienst) en overleden ouders
Jongen-Slangen; echtpaar
Huls-Thewessen; Servé
Voncken; overleden ouders
Kuipers-Huynen en overleden familieleden.

PICCOLO'S
1

1

Zaterdag 11 september
19.00 uur: H. Mis. Intenties:
Jan Schiffelers en Tineke
Offermans. Zondag 12 september 11.00 uur: Hoogmis. Intenties: jaardienst
Jules Ritzen; jaardienst Lei
Koolen; zielendienst Tiny
Meijers-Veldman; jaardienst
Margreet Crijns-Hoefsteders;
jaardienst Frans Roebroek;
jaardienst Jos Bemelmans;
zielendienst Els Pluijmakers-Janssen. 12.15 uur:
Doopviering Liva Smeets.
Woensdag 15 september
19.00 uur: H. Mis. Intenties:
Gertie Kengen-Kerckhoffs
(verjaardag); jaardienst
Leike Hendriks; Thei Meijers
en Tiny Meijers-Veldman;
overledenen familie Houben-Janssen; jaardienst
Arthur Frissen. Donderdag
16 september. 18.30 uur:
Aanbidding. 19.00 uur: H.
Mis.
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Parochie St. Remigius
Schimmert

Zondag 12 september 09.30
uur: H. Mis (livestream). Intentie: 3e jaardienst Sjir Souren. Maandag 13 september
09.00 uur: H. Mis. Vrijdag
17 september 09.00 uur: H.
Mis. 15.00 uur: uitstelling en
aanbidding van het Allerheiligste.

In elk 3 x 3 blok, rij en kolom welke dit blok kruisen, mag slechts éénmaal hetzelfde getal voorkomen.

8

Parochie H. Clemens
Hulsberg
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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

TE KOOP AANGEBODEN
IETS TE KOOP? PLAATS EEN
PICCOLO-ADVERTENTIE IN DE
BEEKDAELER! Voor het opgeven
van een piccolo kunt u mailen
met info@beekdaeler.nl

VACATURES & PERSONEEL
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN
POETSHULP
voor 3 uur per week. Adres in
Nuth. Interesse? Mail dan gerust
naar: poetshulp01@gmail.com.
ENTHOUSIASTE
STUDENT GEZOCHT
VOOR EENMALIGE KLUS.
Uurloon: 15 euro
Interesse?
Mail naar
info@claessensmedia.nl
BEZORGER GEZOCHT
IN AMSTENRADE
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl
BEZORGER GEZOCHT
IN SCHINNEN, PUTH,
DOENRADE, SWEIKHUIZEN,
BINGELRADE, JABEEK,
SCHINVELD EN MERKELBEEK
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl

DeBeekdaeler dinsdag 7 september 2021
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FAMILIEBERICHTEN
Zo eenvoudig was voor mij het leven,
de dieren, de bloemen en de zon,
de goedheid van allen aan mij gegeven,
de lach, de humor,
die ik begrijpen kon.

Fieke Stassen-Kusters

G Vilt, 10-12-1937

✝ Mechelen, 28-8-2021

weduwe van

Piet Stassen
Peter en Ireen
Wesley en Britt ¶
Zina
Christel en Pierre
Louk
Ilse en David

Schoolplein De Zeveneik is heel
even een beetje à la Montmartre

Familie Kusters
Familie Stassen
Correspondentieadres: Boostenstraat 45, 6412 ZS Heerlen
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Een bijzonder woord van dank aan huisarts E. Vink,
J. Dellevoet en de medewerkers van huisartsenpraktijk
Hulsberg, aan huisarts S. Koopmans praktijk Wijlre en
het hospice Martinus te Mechelen voor de goede en
liefdevolle zorg die zij aan mam hebben gegeven.

BINGELRADE Kunstenaars, een sneltekenaar die portretten maakt van de kinderen en Franse chansons: het schoolplein van De Zeveneik leek maandag even een heel klein beetje op de kunstenaarswijk Montmartre in Parijs. Daartussen een directeur die zich vertwijfeld afvraagt of zijn personeel wel weet dat de schoolvakantie nu toch echt verleden tijd is. Uiteindelijk bleek dit ‘Montmartre’ een feestelijke start van het nieuwe schooljaar. Foto De Zeveneik

BEZORG(ST)ER

GEZOCHT

The Children Act

ONLINE
LEZEN?

beekdaeler.nl

De Beekdaeler gemist?

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

Adam heeft leukemie en zal zonder bloedtransfusie niet lang
meer leven. Vanwege zijn geloof weigert Adam de medische
hulp. Rechter Fiona moet besluiten of hij te jong is om zelf over
leven en dood te beslissen. Haar onorthodoxe bezoek aan het
ziekenhuisbed heeft impact op beiden.

385 ADRESSEN: OMGEVING
HOOFDSTRAAT/PARALLELSTRAAT

De Britse Children Act (1989) is wetgeving waarbij de
overwegingen van rechters, ouders en kinderen zijn afgewogen.
We nemen allemaal beslissingen, maar die van Fiona Maye
schrijft geschiedenis! LET OP: wegens Corona-voorschriften zijn
er maar 15 plaatsen!

Op deze plekken
ligt de krant voor u klaar!

Speelduur: 105 min.
Activiteit: The Children Act (2017)
Waar: Bibliotheek Nuth
Wanneer: Do 23 sept. 19.30u
Deelname: € 5,00 (leden op vertoon bibliotheekpas), €7,50 voor
niet leden (incl. koffie/thee). Contante betaling op 23 sept.
Aanmelden: vóór 20 sept. via contact@bibliotheeknuth.nl, tel.
045-5244000 of aan de balie

Frans Diederen, Kerkweg 165 Puth
De IJspoort, Bergstraat 2 Sweikhuizen
Gasterie De Bokkereyer, Bergstraat 1 Sweikhuizen
Coop Spiertz, Scalaplein 1 Schinnen

IN AMSTENRADE

Terwijl haar huwelijk met Jack Faye (Stanley Tucci) dreigt mis
te lopen, moet rechter Fiona Maye (Dame Emma Thompson)
– lid van de Hoge Raad - een zware beslissing nemen op
haar werk. Moet zij bepalen dat teenager Adam Henry (Fionn
Whitehead), een bloedtransfusie die zijn leven kan redden, niet
kan weigeren?

VANAF 12 JAAR

WIJK AMSTENRADE

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

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

Boerderijwinkel Petri, Nagelbeek 17 Schinnen

COLOFON

Gasterie Dobbelsteyn, Kerkstraat 23 Doenrade
IJssalon Op de Douve, Steenweg 6 Merkelbeek
Cafetaria De Kloës, Dorpsstraat 185 Bingelrade

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

PLUS Muijs, A Ge Water 3 Schinveld

Sluittijd aanleveren berichten:
Dinsdag 17.00 uur

Biej de Tant, Jabeekerstraat 12 Schinveld
Coop Knols, Weidehof 1 Schimmert
Wilfred en Patricia van den Hout

Gemeentehuis Nuth, Deweverplein 1 Nuth

045-5212004

Esso De Dael, van Eynattenweg 1 Nuth

24 uur per dag bereikbaar

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

•

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

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

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 19.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 9 t/m zondag 12 september 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Gehaktbrood
Preuf

Strooisel Appelvlaai

hele vlaai

13.
13

05

9.

99

Trots van Coop
Blonde d'Aquitaine
biefstuk
20

2.

per 100 gram

Trots van Coop
Blonde d'Aquitaine
kogelbiefstuk
per 100 gram

per stuk

2.70

6.

99

1.

69

Verse zalmfilet
op of zonder huid

per pak

*
G
N
I
T
25% KOR

1.

99

3.85

Diverse Trots van Coop
Authentieke vleeswaren
2 pakjes à 110-135 gram
combineren mogelijk

PRIJS
E
V
L
A
H
2

3 STUKS

e

5.-

combineren mogelijk

9.99

2. 7.49

combineren mogelijk

Trostomaten schaal 500 gram
Witlof zak 500 gram
Paprikamix zak 3 stuks
Bloemkool per stuk

_

88 _

Pitloze rode druiven bak 500 gram
Gala kleine appeltjes zak 1 kilo
Eat Me groene kiwi schaal 4 stuks
Conference peren bak 1 kilo

5.67
8.97

4.

99

5.

00

3.

75

MAX 4N

K R AT TE T
R KL AN
PE

2 STUKS
3.18
4.38
WEEK
VAN DE
BIERTJE

3.-

Alle Leffe,
Hoegaarden of Corona

*
G
N
I
T
R
O
K
25%

per stuk

*
G
N
I
T
R
25% KO

Grolsch pils

krat 24 flesjes à 300 ml

_
39 _

1.85

22.65

1. 16.99

Alle
Grolsch
per stuk

_
42 _

1.89

17.29

1. 12.97

17.29

Grolsch pils beugel
krat 16 flesjes à 450 ml
17.29

12.97
12.97

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

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

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

