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JUICHT!

EXTRA (UITNEEMBARE) BIJLAGE

In Beekdaelen kleuren de eerste huizen en straten inmiddels oranje

Oranjekoorts laat op gang

DOE MEE!

De Beekdaeler
EK-prijsvragen:
‘Wie is het?’
& ‘EK Quiz!’
De bewoners van de Lijsterstraat in Nuth zijn er helemaal klaar voor. “Iedereen heeft twee dagen lang meegeholpen om onze straat te versieren”, zegt
Chantal Frijns enthousiast. Foto Katja Waltmans

De gebruikelijke voetbalkoorts aan de vooravond van
een groot eindtoernooi is dit
keer laat op gang gekomen.
In de gemeente Beekdaelen
zien we nu pas, enkele dagen
voor de start van het Europees Kampioenschap, de
eerste met slingers versierde
straten, huizen en terrassen. Minimaal één straat in
Beekdaelen kleurt niettemin
al enkele weken oranje: de
Lijsterstraat in Nuth.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Iedere twee jaar weten de trouwe
Oranjefans alles uit de kast te halen tijdens een EK of WK. Normaal

gesproken dan, want het Nederlands Elftal heeft zich sinds 2014
niet meer gekwalificeerd voor een
groot eindtoernooi. Dat er van
‘ouderwetse euforie’ nog weinig
sprake is komt volgens ex-voetbalprof Hans Erkens uit Schinnen vooral door de gevolgen van
corona. “Geen voetbalcompetitie
bij de amateurs en tot voor kort
vrijwel lege stadions in het betaald
voetbal.” De kantine, de centrale ontmoetingsplaats bij iedere
voetbalvereniging, was ook bij Alfa
Sport in Oirsbeek maandenlang
gesloten, niet alleen het ‘broodje
bal uit de jus’ werd zodoende node
gemist. “Normaal gesproken praat
in de kantine iedereen al maanden
tevoren over de kansen van het
Nederlands Elftal maar nu kon dat
niet”, zegt Erkens.

Kansen Nederlands Elftal
Over de kansen van Oranje is een
andere voetbalkenner, ex-voetbalcoach Sef Vergoossen uit Aalbeek,
nog niet al te optimistisch. De
oefenpotjes tegen Schotland (22) en de 3-0 winst zondagavond
tegen het kleine Georgië (91ste
op de wereldranglijst) waren niet
bepaald om over naar huis te
schrijven. Als Nederland succes
wil boeken, zegt Vergoossen, dan
is stabiliteit de bepalende factor.
“Belangrijker nog dan de kwaliteit van de spelersgroep.” Andere
Bekende Beekdaelenaren, onder
wie voetbalcoach Kevin Hofland
uit Bingelrade (7 interlands) en
zwemlegende Ada Kok uit Hulsberg kijken ieder op hun eigen
manier naar het EK. Ada Kok: “Als
Oranje de finale haalt zit ik voor de

buis, beloofd! Weet je waar ik een
bloedhekel aan heb? Aan die malle
Oranje-commercials op televisie,
vreselijk.” Zij kan de komende
dagen dan maar beter níét de tv
aanzetten want supermarkten,
brouwerijen, fabrikanten en winkeliers proberen een graantje mee
te pikken met EK-acties. Volgens
het economisch bureau van ING
levert elke EK-wedstrijd van Oranje de supermarkten tien miljoen
extra omzet op. En dit jaar mogen
we er gerust nog een paar miljoen
per keer bijtellen, zegt ING, aangezien we de meeste wedstrijden
thuis zullen kijken en de hapjes
voornamelijk in de supermarkt
worden gekocht. De koopkracht
is ondanks de coronacrisis op peil
gebleven, dus er zal flink wat eten
en drinken worden ingeslagen.

Beekdaelen Ben jij
een echte Oranjefan en weet jij alles
over het EK? Test
dan je kennis met De
Beekdaeler EK-prijsvragen: ‘Wie is het?’
& ‘EK Quiz!’ Maak
kans op mooie prijzen zoals een TV, een
weekendje weg of
een boodschappen-

pakket met allerlei heerlijke streekproducten. Je kunt
meedoen aan beide
prijsvragen. Let op!
Er zijn drie spelrondes: 8 juni (spelronde
1), 15 juni (spelronde
2), 22 juni (spelronde 3). Meedoen aan
spelronde 1 kan tot
en met 14 juni 2021.

BEZORGER
GEZOCHT
IN SCHINNEN
Interesse?
Neem dan contact met ons op
via info@beekdaeler.nl

2

”

De Beekdaeler week 23 8 juni - 14 juni 2021

Ook in ons land weet de hoogste
leider niet meer waar de uitgang is.
Jacques

Column Jacques

Einde Macht

I

n Johannes 19 staat een interessante dialoog tussen Pilatus en Jezus. De laatste zegt: “U zou geen enkele macht
tegen Mij hebben, als het u niet van boven was gegeven.”
Staatsleiders hebben ongetwijfeld macht, doch ook daar
geldt, dat ze die macht niet uit zichzelf hebben, maar dat die
van boven is gegeven. Meestal door een mandaat van het
volk. Helaas vergeten veel politici tijdens de rit dat dit mandaat ook een einde heeft. In het vorige najaar verloor Donald
Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen, niet eens
nipt. Tot op de dag van heden heeft hij zijn verlies niet toegegeven. Hij ging tot het uiterste om te voorkomen dat Jo Biden
zijn intrek zou nemen in het Witte Huis. Alle rechtsmiddelen,
al waren ze bij voorbaat kansloos, heeft hij benut. Ook zette
hij minder fraaie drukmiddelen in, zoals het aanzetten van
een militant deel van zijn achterban tot bestorming van het
Capitool. Het mocht uiteindelijk niet baten en met de staart
tussen de benen verliet hij enkele uren voor het aflopen van
de termijn schielijk zijn ambtsbasis, tot opluchting van velen.
Het lijkt erop dat Benjamin Netanyahu na twaalf jaar zijn
ambt als premier van Israël gaat verliezen en ook hij heeft er
alles aan gedaan om zijn baan te behouden. Zelfs een korte,
bloedige oorlog met Hamas lokte hij daartoe uit. Hij weet dat
de gevangenisdeur voor hem wijd open staat als hij zijn politieke onschendbaarheid kwijt raakt. Nu hebben zijn politieke
tegenstanders van links tot rechts zich verenigd met slechts
één doel, hem kwijt te raken.
Vorig jaar is dit na lange tijd ook gelukt in Suriname waar
Chan Santokhi de verkiezingen van Desi Bouterse won en
zomaar het presidentschap overnam. Bouterse hangt nog een
lange gevangenisstraf boven het hoofd wegens de decembermoorden van 1982. Iedereen wachtte met spanning of
hij wel vrijwillig zou vertrekken, Toen dat lukte, heerste er
in Paramaribo een feeststemming, ondanks corona en een
leeggeroofde staatskas. Het zal lang duren voordat het land
er weer bovenop komt. Dictators die weigeren hun macht
als staatsleider op te geven door frauduleuze verkiezingen te
organiseren zijn Aleksandr Loekasjenko in Belarús (Wit-Rusland) en Nicolás Maduro in Venezuela. Grote volksmenigten
kwamen op de been om hun aftreden af te dwingen, zonder
enig succes en met wreed en repressief optreden tegen
demonstranten. De wereld kijkt geschokt toe, maar grijpt niet
meer in, want we hebben gezien hoe dramatisch dat in 2003
is afgelopen toen een geallieerde coalitie Saddam Hoessein in
Irak met militair geweld verjoeg en liet ophangen, waarna het
land er nog veel slechter aan toe was. Men steekt de opstandelingen tegen Bashar al Assad in Irak daarom geen helpende
hand toe. ofschoon dat land en haar inwoners aan de rand
van de afgrond staan. Het geval Recep Tayyip Erdogan is anders. Zonder de verkiezingssteun van miljoenen Turken die in
West-Europa wonen, was hij al lang van het toneel verdwenen, omdat de eigen bevolking hem spuugzat is. Hij zal echter
geen plaats maken, als het erop aan komt voordat er opstand
komt. Dat gebeurt ook niet wanneer de Russen Wladimir
Poetin proberen weg te krijgen, de Chinezen Xi Jinping en
de Noord-Koreanen Kim Jong-un. Die zijn allemaal vergeten
waar de hun gegeven macht vandaan kwam. Ik zou deze
trieste lijst met nog heel wat meer namen kunnen aanvullen
en dat laat zien dat werkelijke democratie een zeldzaam
fenomeen in onze wereld is geworden.
Ook in ons land weet de hoogste leider niet meer waar
de uitgang is. Mark Rutte kreeg moties van afkeuring en
wantrouwen aan zijn broek en hem werd een Pinokkioneus
opgezet tijdens urenlange Kamerdebatten, maar hij blijft na
tien jaar aan waar veel voorgangers al lang uit fatsoen waren
opgestapt. De vraag of het nu om Rutte gaat of om het volk
wordt na bijna drie maanden vruchteloos formeren steeds
pijnlijker te beantwoorden. Ik vrees dat zijn naam aan de
lange voorgaande lijst kan worden toegevoegd. Maar uit Limburg komt een geheel ander geluid. Nadat als gevolg van een
aantal integriteitsonthullingen alle gedeputeerden zonder
veel aansporing de pijp aan Maarten hadden gegeven, trad
gouverneur Theo Bovens op 19 april geheel onverwachts af na
een korte schorsing tijdens een Statenvergadering. De minister stelde Johan Remkes aan als waarnemer met de opdracht
om schoon schip te maken. Nu doet zich het merkwaardige
fenomeen voor dat helemaal niemand staat te trappelen om
de vacatures in te vullen. Nooit eerder vertoond.
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

Brunssum en Beekdaelen werken samen aan
ontwikkeling Clemensdomein en Clemenspark
Brunssum|Merkelbeek De gemeenten Brunssum en Beekdaelen slaan de handen ineen voor de ontwikkeling van het gebied
rondom het huidige Clemensdomein en het toekomstig Clemenspark. De wethouders Jos Timmermans van Beekdaelen
(rechts op de foto) en Jo Mertens van Brunssum hebben hiervoor onlangs een intentieovereenkomst getekend. De inrichting van het Clemenspark zelf verkeert in de ontwerpfase. Een ontwerp voor de herinrichting van het gebied rondom het
domein is inmiddels klaar. Daar is inmiddels een klap op gegeven. Ter volmaking van de herinrichting van het gebied komt
er ook een kunstwerk. Dat komt aan de Merkelbeekerstraat en refereert aan de rijke geschiedenis van het gebied. De gemeente verwacht dat alle werkzaamheden in het eerste kwartaal van volgend jaar zijn afgerond. Foto Gemeente Beekdaelen

Slootjesdag
bij IVN in
Brunssum
Brunssum|Schinveld De
IVN Brunssum-Onderbanken
doet zondagmiddag
13 juni mee aan de Nationale Slootjesdag. Kinderen
(en ouders) kunnen tussen
14.00 en 16.30 uur terecht bij
Heemtuin In de Struiken in
Brunssum. Gidsen van IVN
(Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid)
staan daar klaar. Zij laten de
kinderen ontdekken wat er
in het waterleven zit. Daarnaast mag, met behulp van
een stok, worden geprobeerd
om over de sloot te springen.
Het advies is om laarzen
aan te trekken en kleding
aan die nat en vies mag
worden. Deelname is gratis,
aanmelden is gewenst via
slootjesdag@ivn-brunssum.
nl. In de mail het aantal personen vermelden.

Bedevaart
Sittard-Kevelaer
gaat ook dit jaar
niet door
Sittard De jaarlijkse bedevaartstocht naar Kevelaer
vanuit Sittard komt ook dit
jaar te vervallen. De organisatie ziet zich door de coroancrisis genoodzaakt - net
als vorig jaar - om de bedevaart te annuleren. De bedevaartstocht zou plaatsvinden
op maandag 13 september.
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TONEELVERENIGINGEN ST. DONATUS EN CRESCENDO SLAAN
WEDEROM HANDEN INEEN VOOR NIEUW THEATERSPEKTAKEL

Crowdfunding
voor D’r Komiek

De cast van D’r Komiek: Lily Gijzen, Quincy Grootjans, Harry Louvenberg, Denise Lambrichs, Tiny Haemers, Floor Huijerjans, Yvette van den Essen, Joep Salden, Paul Gulikers, Ruud Heykens, Wil Limpens,
Resi Buijs, Kevin Louvenberg en José Santbulte. Foto: Joost Milde

Nuth|Schimmert De toneelverenigingen St. Donatus
uit Nuth en Crescendo uit
Schimmert slaan wederom
de handen ineen. Samen
gaan ze in de herfst van 2021
de nieuwe grootschalige
muziektheatervoorstelling
D’r Komiek op de planken
brengen. Het is de opvolger
van ‘Laevesmeldoie uit 2017.
Tenminste, als met crowdfunding voldoende geld
wordt opgehaald.
De verenigingen missen nog
de laatste 4000 euro om het
spektakelstuk van professioneel theaterlicht te voorzien.
Via crowdfunding onder de
naam ‘Bring os ’t leech’ hopen
ze dit bedrag bij elkaar te halen. “Om dit spektakel te realiseren in haar vólle glorie is

goed theaterlicht en een creatief lichtontwerp nodig” zegt
Quincy Grootjans, de schrijver
van D’r Komiek. “Het verhaalt
kent veel korte scènes, die het
publiek meevoert van de ene
naar de andere locatie. Met
goed licht kun je op korte tijd
van een uitbundig bruiloftsfeest naar een kleine intieme
scène in een mijnwerkershuisje schakelen, zonder enorme
decorwisselingen. Zo hou je
de vaart erin. Dat verhoogt het
theaterplezier én natuurlijk
de emotie”, aldus Grootjans,
die goede hoop heeft de 4000
euro snel bij elkaar te krijgen.
“We weten dat bij Laevesmelodie in 2017 publiek uit heel
Zuid-Limburg ons enorm gesteund heeft. Juist voor die
mensen willen wij, ondanks
de coronacrisis, weer een gro-

te productie maken. Wij zijn er
aan toe en het publiek ook!”
Spektakelstuk
D’r Komiek’ is een voorstelling
met een lach en een traan, die
het verhaal vertelt van een acteursfamilie en twee generaties
die vechten om een plek in de
spot. Er werken 14 acteurs mee
en een 5-koppige liveband. Het
stuk, onder regie van Hanneke Jonkers, is te zien vanaf 29
oktober, zowel in het Trefcentrum in Nuth als ’t Gemeinsjapshoes in Schimmert.
Crowdfunding
De crowdfunding campagne
van St. Donatus en Crescendo
start komende zaterdag. In ruil
voor de bijdrage leveren ze een
tegenprestatie. Doneren kan
via www.dr-komiek.nl.

Ook uw ondernemer
in Beekdaelen!
Baanstraat 30
6372 AG Landgraaf
045 531 1557
info@venhovensuitvaart.nl
venhovensuitvaart.nl

Minder zwerfvuil in Nuth
Nuth Het team BuurtSchoon Nuth, dat sinds
kort maandelijks zwerfafval opruimt in het dorp is
een succes.
Dat concludeert de groep
vrijwilligers uit de resultaten
van de Nuthse opruimactie van vorig weekeinde. Er
werd toen 6 zakkken aan
zwerfafval ingezameld. De
voorgaande twee keer was
dit nog 31 en 12 zakken. De
groep van zo’n twaalf vrijwilligers struint een keer
per maand het dorp af naar
zwerfvuil. Vorige week zater-

dag werd een ronde gemaakt
langs de Donatusstraat/
Bosweg, Kamp/bedrijventerrein De Horsel en de wijk
Nierhoven.
“Vergeleken
met bijvoorbeeld het gebied
rondom het NS station ligt
daar opmerkelijk minder
zwerfafval op straat”, aldus
een zegsman van BuurtSchoon Nuth. “Een groot
compliment dus voor de omwonenden.” De eerstvolgende opschoondag in Nuth is
op zaterdag 17 juli tussen 10
en 12.30 uur. Wie wil helpen,
kan een mailtje sturen naar
clasinadebets@ gmail.com.

Milieugoep Schinnen-Spaubeek viert
30-jarig jubileum met symposium

(

Schinnen
Milieugroep
Schinnen-Spaubeek
gaat
het 30-jarig jubileum vieren met het mini-symposium
‘Samen
dwars!
door ons groevenlandschap’.
Hoewel het ‘pas’ op 8 oktober
op de agenda staat, geeft de
milieugroep er nu al ruchtbaarheid aan. Tijdens het
symposium zijn er verschil-

lende lezingen. Ook is er een
mini-excursie door Groeve
Schinnen. Het symposium
vindt plaats in ‘Loods Bruls’
aan de Hettekensweg in
Schinnen, begint om 13.00 uur
en duurt tot 17.30 uur. Aanmelden voor het symposium
kan binnenkort. Nadere info
volgt, onder meer via deze
krant.
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BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
EEG-straat 2
in Hulsberg
Grachtstraat 7
in Oirsbeek

OMSCHRIJVING
Het realiseren van een aanbouw

DATUM VERLEEND
31-05-2021

Het vervangen van het glas

01-06-2021

OMSCHRIJVING
Het realiseren van een paardenstal

DATUM BESLUIT
01-06-2021

Verlengen beslistermijn
LOCATIE
Wolfhagen 149
in Schinnen

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen

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.

LOCATIE

OMSCHRIJVING

DATUM VERLEEND

Kloosterlaan 10b
in Schinveld

Een exploitatievergunning
voor Aarons Eetkamer

31-05-2021

Blauwe Steen 11a
in Wijnandsrade

Een exploitatievergunning voor
Manege de Blauwe Steen

31-05-2021

Blauwe Steen 11a
in Wijnandsrade

Een drank- en horecawetvergunning
voor Manege de Blauwe Steen

31-05-2021

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE

OMSCHRIJVING

DATUM
INDIENING

Maastrichterweg 14
in Nuth

Het aanbrengen van nieuw dakbeschot

28-05-2021

Past. Habetsstraat 32
in Oirsbeek

Aanvraag airco

26-05-2021

Kamp 4 in Nuth

Bouw houten tuinschuur, t.b.v. opslag tuingereedschap, veevoeder en
schuilplaats vee (schapen)

21-05-2021

Stationsstraat
ongenummerd
in Schinnen

Het realiseren van een beschuttingssysteem op het perron

26-05-2021

Vielderweg 9
in Doenrade

Het uitbreiden van de woning

26-05-2021

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.

Hoek Kluisstraat-Zwarte Het bouwen van een woning
Graaf in Oirsbeek

21-05-2021

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.

Werkzaamheden Grachtstraat
en Oirsbekerweg te Oirsbeek
De laatste werkzaamheden rondom ‘project Markt Oirsbeek’ vinden plaats in
week 23, de week van maandag 7 juni 2021. Het betreft o.a. kleine restpunten en
aanpassingen die nog gedaan moeten worden in de afwerking van de bovenbouw
en tevens in het nieuw aangelegde riool.
Voor dit laatste onderdeel moet de rijweg voor enige tijd afgesloten worden
voor alle doorgaand verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen de werkvakken wel
passeren. De werkvakken bevinden zich ter hoogte van Oirsbekerweg 2a en ter
hoogte van Grachtstraat 13 en 17.
De werkzaamheden zullen enige overlast met zich meebrengen, met name
in de verkeersdoorstroming rondom de markt. Hiervoor vragen we om uw
begrip en medewerking. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de
werkzaamheden eind week 23 weer afgerond.

Wist u dat u veel
gemeentezaken online
kunt regelen?
Bezoek aan gemeentehuis vaak niet nodig
Veel ‘gemeentezaken‘ kunt u tegenwoordig eenvoudig online regelen via
www.beekdaelen.nl met uw DigiD of eHerkenning (voor ondernemers).
U hoeft dan niet naar het gemeentehuis te komen. Denk bijvoorbeeld aan het:
• doorgeven van een verhuizing naar of binnen gemeente Beekdaelen
(binnen 5 dagen na de verhuizing);
• doen van aangifte van de geboorte van uw kind (binnen 3 dagen na de
geboorte);
• doen van aangifte van een overlijden (binnen 6 dagen na het overlijden);
• melden dat u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, en
• aanvragen van een uittreksel persoonsgegevens uit de Basisregistratie
Personen of een uittreksel burgerlijke stand.
Wilt u iets aanvragen of melden bij de gemeente?
Kijk dan eerst op www.beekdaelen.nl of u dit online kunt regelen.
Let op: een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort dient u persoonlijk aan te vragen
bij de gemeente, dat kan helaas niet online geregeld worden. Maak hiervoor tijdig
een afspraak bij de servicebalie via www.beekdaelen.nl/afspraak of telefonisch via
088 - 450 2000.
Het is wel mogelijk om uw nieuwe paspoort of identiteitskaart gratis thuisbezorgd
te krijgen of te laten bezorgen op een andere locatie naar keuze. Zo hoeft u
geen tweede keer naar het gemeentehuis te komen en blijven de servicebalies
beschikbaar voor andere (dringende) afspraken. Verder gelden voor verlopen
rijbewijzen door de coronamaatregelen tijdelijk andere regels. Kijk voor meer
informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vervoer/
rijbewijzen.

Donderdag 24 juni vergadering
Commissie AWACS Limburg
De Commissie AWACS Limburg komt
op donderdag 24 juni 2021 om 15.30
uur voor een vergadering bijeen.
Deze vindt plaats langs digitale weg.
De commissie AWACS Limburg is
ingesteld om de minister gevraagd
en ongevraagd te adviseren over de
ernstige (geluids)hinder als gevolg van
de overvliegende AWACS-toestellen. De commissie adviseert over maatregelen
en voorschriften ter vermindering van de geluidshinder en eventuele andere
hinderfactoren op Nederlands grondgebied rondom het luchtvaartterrein. Verder
worden er klachtenrapportages besproken. De commissie komt in de regel 4 keer
per jaar bijeen.
Agenda
De agenda en de achterliggende documenten worden ca. 10 dagen vóór de
vergadering geplaatst op de website van de gemeente Beekdaelen. Deze zijn
te vinden via het tabblad Bestuur en organisatie, vervolgens Vergaderingen en
besluiten gemeenteraad (en dan doorklikken naar agenda’s van alle vergaderingen).
Samenstelling
De commissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van alle belanghebbende
partijen provincie (voorzitterschap en secretariaat van de commissie), gemeenten
Brunssum en Beekdaelen (burgemeester, betrokken wethouders, enkele raadsleden
en burgerleden) en vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat en het ministerie van Defensie en een vertegenwoordiging van de
vliegbasis Teveren/Geilenkirchen.
Openbaar
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en vinden, gelet op de
restricties in verband met corona, momenteel op digitale wijze (via het
programma MSteams) plaats. Degenen die als toehoorder aanwezig willen
zijn dienen vooraf via de secretaris van de commissie, de heer Achten
(bereikbaar via hjm.achten@prvlimburg.nl), een link aan te vragen zodat
zij in de vergadering kunnen inloggen en de vergadering kunnen volgen.

Bent u iets verloren of heeft u
iets gevonden?
Meld het dan via www.verlorenofgevonden.nl
Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Bijvoorbeeld een paspoort,
portemonnee, fiets, sleutels of een tas? Dan kunt u het verloren of gevonden
voorwerp nu melden via www.verlorenofgevonden.nl.
Sinds 1 april is gemeente Beekdaelen aangesloten bij www.verlorenofgevonden.nl:
een centrale, landelijke website waarop gevonden voorwerpen worden geregistreerd en gepubliceerd. Er kan 24/7 naar verloren voorwerpen worden gezocht,
ook over alle gemeentegrenzen heen.
Naast ruim 80% van de Nederlandse gemeenten, zijn bijvoorbeeld ook
vervoersbedrijven, festivals, hotels en andere organisaties die te maken hebben
met de afhandeling van verloren of gevonden voorwerpen aangesloten bij
de website. Daardoor bevat de website het grootste overzicht van gevonden
voorwerpen in Nederland. Met als resultaat dat ruim 62% van de gevonden
voorwerpen terugkomt bij de rechtmatige eigenaar!

Zo werkt het
U heeft iets gevonden?
• Meld het gevonden voorwerp bij uw gemeente via www.verlorenofgevonden.nl.
Beschrijf het zo goed mogelijk, zodat het herkenbaar is voor de verliezer. Voeg
een foto toe indien mogelijk.
• Geef aan of u eigenaar wilt worden van het voorwerp als de eigenaar zich niet
meldt binnen één jaar.
• Geef ook aan of de eigenaar het voorwerp bij u thuis of bij de gemeente
op kan halen. Bewaart u het gevonden voorwerp zelf? Dan bent u
verantwoordelijk voor het onderhoud en de staat van het voorwerp.
• U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw melding met contactgegevens
van de gemeente.
U krijgt van de gemeente bericht zodra de eigenaar zich heeft gemeld. Meldt zich
geen eigenaar binnen één jaar en heeft u aangegeven dat u eigenaar wilt worden
en/of bewaart u het gevonden voorwerp bij u thuis? Dan krijgt u van de gemeente
bericht over de vervolgstappen.
Let op! Heeft u een paspoort, rijbewijs of ID-kaart gevonden? U bent verplicht
deze bij een gemeente in te leveren. Een ID-bewijs is namelijk staatseigendom en
mag niet door de vinder zelf worden bewaard.

U heeft iets verloren?
• Kijk regelmatig op www.verlorenofgevonden.nl of iemand uw verloren
voorwerp heeft gevonden. Gebruik bij het zoeken zoveel mogelijk relevante
trefwoorden, zoals kleur, merk, type of plaats en pas de filters aan in het
zoekresultaat.
• Maak zelf een melding op deze website van uw verloren voorwerp. Beschrijf
het voorwerp zo goed mogelijk, zodat het herkenbaar is voor de vinder, voeg
een foto toe indien mogelijk.
• Uw melding wordt geregistreerd bij uw gemeente. U ontvang een bevestiging
van uw melding met contactgegevens van de gemeente.
• Uw melding kunt u printen en gebruiken als bewijs voor uw verzekering.
U krijgt van de gemeente bericht zodra wij denken een match te hebben met de
bij ons gemelde gevonden voorwerpen.

Koninklijke onderscheiding voor
Rita Hoefnagels
Vrijdag 28 mei jl. werd mevrouw Rita (Henrietta) Hoefnagels, bij gelegenheid van
haar afscheid als Public Affairs Specialist bij United States Army Garris Benelux in
Brunssum, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Oud-burgemeester van Schinnen, de heer Beckers heeft de nominatie in gang gezet.
Dit was ook de reden dat locoburgemeester John Essers van Beekdaelen de versierselen
mocht overhandigen.
Tijdens haar loopbaan heeft mevrouw Hoefnagels zich onder meer ingezet als
verbindingsofficier tussen de militaire basis van het United States Army Garrisson
Schinnen en de gemeente en de gemeenschap Schinnen. Mevrouw Hoefnagels wordt
omschreven als een echte bruggenbouwer tussen de Nederlandse en Amerikaanse
gemeenschap, waarbij zij zich onder andere inzette voor meer begrip voor elkaars
intenties en cultuur. Anderzijds zorgde zij er voor dat Amerikanen in de voormalige
gemeente Schinnen en later in Beekdaelen ‘a home away from home’ vonden.
Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van deze en al haar andere
activiteiten heeft het “Zijne Majesteit de Koning behaagd mevrouw Henriëtte
Hoefnagels, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau!”

Persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens komen niet op internet te staan. Deze zijn alleen
bekend bij de gemeente waar u de melding hebt gedaan.
Meer weten?
Meer informatie leest u op www.beekdaelen.nl/verloren-of-gevondenvoorwerpen-melden en op www.verlorenofgevonden.nl. Uiteraard blijft het ook
mogelijk een gevonden voorwerp telefonisch te melden bij gemeente Beekdaelen
via 088 – 450 2000 of bij de receptie in het gemeentehuis.
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AUTEUR BIOGRAFIEPORTRET OVER MÁXIMA SIGNEERT BOEKEN IN WIJNANDSRADE

Gezellige reünie met Marcia Luyten
Marcia Luyten, succesvol auteur van
onder meer Het Geluk van Limburg en
meer recent het biografisch portret van
koningin Máxima, is
meer dan een BN’er.
Als ‘maedje oet Roa’
was ze zaterdag even
terug in haar geboortedorp voor een signeersessie in kasteel
Wijnandsrade, ooit
de locatie waar ze
trouwde.
WIJNANDSRADE
DOOR HUB BERTRAND

“Het voelt als een gezellige reünie met mensen die ik lang
niet heb gezien”, lacht ze terwijl ze stralend een volgend
boek van een tekst en haar signatuur voorziet. “Grappig dat
ik Rinus mijn oude handbaltrainer uit Wijnandsrade hier
tref. Of Jaap Kerstjens mijn
gymleraar van het St. Janscollege in Hoensbroek. En al die
mensen uit Wijnandsrade die
me komen opzoeken. Ankie
Portz was er, ze paste geregeld
op me toen ik een klein meisje

was. En Margareth van Krevel,
die al mijn boeken heeft gelezen. En niet te vergeten mijn
ouders en mijn broer met zijn
kinderen.”
Zaklantaarn
Ankie Portz kijkt er niet van
op dat Marcia Luyten als
schrijver aan de slag ging. “Als
kind was ze voortdurend met
boeken in de weer, ze las toen
al haar ogen stuk. Ze heeft als
meisje van acht al een eigen
verhaal geschreven, Witje de
Sneeuwman.” Marcia’s vader
Jo en moeder Jeanne vallen
Ankie graag bij. “Het zat er
vanaf het begin in bij haar. Ze
verslond stapels boeken, echt.
De hele dorpsbibliotheek ging
eraan. ’s Avonds moesten we
haar geregeld manen te gaan
slapen als ze weer eens met
een ‘pietsjlamp’ en een boek
onder de dekens lag. Uiteraard
zijn we beretrots op haar succes en haar werk als journalist,
auteur en radio- en tv-presentator. Ze heeft hard gewerkt
om dat te bereiken.” Ook Marij Bemelmans las met plezier
Marcia’s oeuvre: “Vooral Het
Geluk van Limburg en haar
Afrika-boeken vind ik bijzonder. Ik ben trots dat een meisje
uit ons dorp het levensverhaal
van Máxima beschrijft met de
rol die haar geboorteland Argentinië daarin speelt, dat is
super knap.”

Puzzel

Marcia Luyten was zaterdag even terug in haar geboortedorp Wijnandsrade om haar boek ‘Máxima Zorreguieta. Moederland’ te
signeren. Foto Katja Waltmans

Filmrechten
Marcia gaat ondertussen
onverdroten
verder
met
haar signeerwerk. In elk
boek schrijft ze met zichtbaar plezier een persoonlij-
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dat de filmrechten verkocht
zijn en er een tv-serie komt.
Daar kijk ik naar uit, hoewel
het even duurt eer het zover
is.”

Oplossingen (week 22)

12

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.

EN
SA
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PH
EK
KB
EG
LL
EN
FS
ZN
GR

en schrijven kost veel energie.
Ik heb zelfs Spaans moeten
leren. Bovendien ben ik flink
ziek geweest, gelukkig ben
ik daarvan opgeknapt. Ik ben
trouwens bijzonder verguld

kruiswoord

woordzoeker

ANALYSE
BEIGE
DROGEN
EISEN
GELIEFD
GILDEMEESTER
HEIDEVEN
HOOSWATER
KOEST

ke boodschap of maakt ze
een praatje met lezers. “Ik ga
binnenkort aan de slag met
deel twee”, zegt ze. “Na het
eerste moest ik even pas op de
plaats maken, het researchen
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51
56

sudoku
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HORIZONTAAL: 1 hakwerktuig 6 radeloosheid 12 honingbij 13 lichte bedwelming
14 pers. vnw. 16 afloop 18 slotwoord 19 watercloset 20 hoofddeksel 22 bloeiwijze 24
recht vaarwater 25 hoofdgroet 27 opdracht 29 olm 30 naschrift 31 horizon 33 water
in Utrecht 35 oude lengtemaat 37 grote bijl 38 binnenkort 39 een zekere 40 buisverlichting 41 hevig 42 gesloten 44 science fiction 45 wier 47 vetplant 50 bedorven
52 pl. in Gelderland 54 papegaai 56 Grieks eiland 58 stoomschip 59 vuurwapen 61
Ned. omroep 64 knokploeg 65 hetzelfde 66 melkklier 68 liefhebber 69 soort hond..
VERTICAAL: 1 brok 2 bolgewas 3 barenspijn 4 vorstentitel 5 lidwoord 7 behoeftig 8
middag 9 vrouwelijk dier 10 trekdier 11 ijshockeyschijf 15 plots 17 mannetjesbij 18
vlaktemaat 19 slagwapen 21 ter inzage 23 roofvogel 24 zangnoot 26 kosten koper 27
Griekse letter 28 interest 29 in memoriam 30 schaakterm 32 Europeaan 34 ik 36
onverschrokkenheid 41 landbouwwerktuig 43 bijwoord 46 Frans lidwoord 48 brandstof 49 voorzetsel 51 in orde 52 riv. in Spanje 53 stof 55 zangstuk 57 tralie 59 mondstuk 60 kilte 62 sporttrofee 63 heidemeertje 65 domina 67 Romanum Imperium.
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Familieberichten

Kerkdiensten

Dinsdag 26 mei 2021 hebben wij, vanwege
de huidige omstandigheden, in besloten kring
afscheid moeten nemen van onze mam en omie

Nellie Jacobs - Haagmans
weduwe sinds 2007 van

Sjeng Jacobs
Mam, omie is op 16 mei 2021 op 93-jarige leeftijd, een week na haar verjaardag, overleden te
Geleen.
We zullen haar eenvoudige en hartelijke levensstijl, zorgzaamheid, belangstelling en aandacht
missen.
Voor ons geldt echter: Sterker dan het verlies is
de onuitwisbare herinnering aan onze lieve mam,
omie.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven op welke manier dan ook.
Een speciaal woord van dank aan het team
Medisch Centrum Nuth, dr. Samijo in Heerlen,
team Meander Thuiszorg en het team van het
hospice Glana te Geleen.

JOURNAALTJES
€ 15,00 incl. BTW per plaatsing voor 4 regels voor particulieren.
Daarna € 2,-per regel. € 25,00 excl. BTW per plaatsing voor 4 regels
voor bedrijven. Daarna € 2,-per regel. Betaling vooraf via bank
NL23 ABNA 0836 9387 47 t.n.v. Gendarme Multimedia.

LAMINAAT/PARKET

BIJBAANTJE

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

BEZORGER GEZOCHT
IN SCHINNEN
Interesse? Meld je aan via
info@beekdaeler.nl

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

BIJBAANTJE
BEZORGER GEZOCHT
IN AMSTENRADE
Interesse? Meld je aan via
info@beekdaeler.nl

GEZOCHT
GEZOCHT: VAKANTIE-ADRES
VOOR ONZE JACK RUSSEL
van 14 augustus tot en
met 25 augustus a.s.
06-52111753

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Zaterdag 12 juni. 19.00
uur: H. Mis. Intenties:
Guus Huntjens en Philomena
Huntjens-Lemmerling; Jan Schiffelers en
Tineke Offermans; Els Ackermans-Mommers; 1e jaardienst Finy Martens-Evers.
Zondag 13 juni. 11.00 uur:
Hoogmis. Intenties: voor
de parochie en tot intentie
van de zieken; levende en
overleden bewoners van de
buurt Raadhuisstraat; ouders Janssen-Schrouff en
zonen Wiel en Lei en dochter Mia; jaardienst ouders
Muijs-Speessen en kinderen; zielendienst Els Pluijmakers-Janssen;
ouders
Gerads-Laumen,
ouders
Starmans-Ritzen en dochter Christin. Woensdag 16
juni. 19.00 uur: H. Mis.
Intenties: Mia Hamers-Peters, Dominique Schreurs;
Thei Meijers en Tiny
Meijers-Veldman.
Donderdag 17 juni. 18.30 uur:
Aanbidding. 19.00 uur: H.
Mis. Vrijdag 18 juni. 19.00
uur: H. Mis met toediening
H. Vormsel door deken Jack
Honings.

Vrijdag 11 juni. 19.00 uur:
Vormselviering door deken
Jack Honings. Zaterdag 12
juni. 18.30 uur: H. Mis. Intenties: jaardienst Liesbeth
Bruls; jaardienst Eugéne
Bemelmans; ouders Mulkens- Quadackers, zoon Jan
en zijn vrouw Mia. Dinsdag
15 juni. 09.00 uur: H. Mis.
Intenties voor alle eenzame
en zieke parochianen.

Parochie St. Bavo
Nuth

Parochie St. Servatius
Vaesrade

Zondag 13 juni. 09.30 uur:
H. Mis (livestream). Intenties: jaardienst Marcel van
Oppen; uit dankbaarheid
50-jarig huwelijk. Maandag
14 juni. 09.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 18 juni. 09.00 uur:
H. Mis. 15.00 uur: uitstelling
en aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag 13 juni. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: overleden
ouders Franssen-Ramakers
en zoon Sjeffie (jaardienst).
Wij gedenken: Elisabeth
Poels-Lindelauf 1992; Jac
Cobben 2008; Annie ZwartsBeckers 2011.

Muzikale kunstenaar

Parochie St. Remigius
Schimmert
Woensdag 9 juni. 08.00
uur: H. Mis. Donderdag 10
juni. 08.00 uur: H. Mis. Zaterdag 12 juni. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: Annie Luijten-Meisen (gestichte jaardienst); Hari Slenter. Zondag 13 juni. 11.00 uur: H.
Mis, opgeluisterd door het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor. Intenties: Zef Tummers (gestichte jaardienst);
Jeu Limpens (gestichte jaardienst); Jo Laumen; overleden ouders Jan en Tiny
Schoenmakers-Reijnders
(jaardienst).

Het zaad van August
(Column Jacques 26-05-2021)

Wie luistert niet naar de muziek van Bach én Mozart?
Toen ik in den Haag woonde,
ging ik met vrienden naar de
beroemde film “Amadeus”
(1984). Dit was een film in
historisch perspektief. Frappant was het fragment hoe
Herr Mozart (1756-1791) in
het jaar 1776 in Wien zijn opera “La Nozze di Figaro” op het
libretto van Lorenzo da Ponte
introduceerde, gebaseerd op
het boek van Pierre Beaumarchais. Echter het officiële toneelstuk werd korte tijd
verboden omdat het te onbeschaamd en te bedreigend
was voor de gevestigde orde.
Tussen 1767-1786 ontstond de
literaire stroming “Sturm und
Drang” die voornamelijk door
jongere auteurs werd uitgedragen. Expressie van het gevoel kreeg prioriteit. Dat wat
zij uitten op papier, zette hij
op toon. Immers, niet in Wien
maar in Praag had hij succes
met deze opera. Zijn stijl van
muziek sloeg aan bij alle lagen in de samenleving. Denkelijk liep hij onbewust voor
op 14 juli 1789, het uitbreken
van de Franse Revolutie.
Ruben Royen Nuth

Groene gemeente
Het oprichten van een zorgboerderij
(Beekdaelen informeert 02-052019)

De groene gemeente Beekdaelen wil toelaten dat er een
500 m2 groot gebouw, een
zorgboerderij, wordt aange-

PVC VLOEREN

NOVEEN

WULLENWEBER KEUKENS
Betaalbaar keukendesign!
Demokeuken aanwezig.
06-46121095
Ook op facebook.

TE KOOP

KINDERKAMP

Te koop: in hoogte verstelbare
BUREAUTAFEL 140X80.
Te koop: ANTIEKE EETKAMER
Mechelse stijl (1 tafel en 5
stoelen). Tel. 046-4421913.

Het Zonnekind Vakantie & Fun
6 t/m 12 jaar. 26 juli t/m 6 augustus zonder overnachting. Groene
locatie nabij Maastricht Airport
www.hetzonnekind.fun

INGEZONDEN
BRIEVEN
Bijdragen kunt u sturen
naar info@beekdaeler.nl.
Bijdragen zijn maximaal
150 woorden. Zonder
naamsvermelding worden
geen brieven van lezers
geplaatst. Enkel de naam
en woonplaats worden
gepubliceerd. Lezersbrieven geven niet de mening
van de redactie, maar van
de inzender weer.

De Beekdaeler/
Beekdaelen Journaal
is een gratis uitgave van
Claessens Grafimedia/
Gendarme Multimedia
en verschijnt wekelijks
huis-aan-huis in de
gemeente Beekdaelen.

GELDZAKEN
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.

legd, pal tegen de Schinveldse
bossen. Enkele opmerkingen:
1. Natuurgebied met rust laten. Geen dozen en activiteiten er naar toe brengen
als het niet dringend noodzakelijk is. Er is de laatste
jaren al zoveel opgeofferd!
2. Het is het uiterste oostpuntje
van
Beekdaelen.
Vanuit Schinnen is het
14,8 kilometer! Zeer decentraal. Bovendien is er
aan de andere kant van de
bossen al een zorgboerderij.
3. De weg er naar toe,
de
Neutrale weg, is een
slechte verbindingsweg met
onoverzichtelijke
bochten.
4. In dit gehuchtje, aan Nederl.
zijde 4 woningen, geen grootschalige ingrepen. Omwonenden zijn fel tegen. Logisch.
5. Als dit mag dan komen er
vervolgens vragen voor een
materiaaldepot,
schuilhut,
tuinhuis en dergelijke. 500
m2 wordt al gauw veel meer.
6. Er zal meer centraal
in de gemeente een gebouw/boerderij zijn die al
deze bezwaren niet heeft?
7. Beekdaelen blijft een groene en op toerisme gerichte
gemeente, toch?
Jo Daemen, Oirsbeek

COLOFON

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

NOVEEN ST. CLARA
Belangrijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het Weesgegroet bij een brandende kaars, ook
als u er geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk lijken
om verhoord te worden en iets
wat u heel erg ter harte ligt. Laat
de negende dag de kaars geheel
opbranden en publiceer dit bericht. U krijgt wat u vroeg. Dank H.

KEUKENS

INGEZONDEN
BRIEVEN
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Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
24 uur per dag bereikbaar

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

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

Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
Tel: 045-5243026
Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 06-43752804
Oplage
16.250 ex.
Verspreidingsgebied
Amstenrade, Bingelrade,
Doenrade, Hulsberg, Jabeek,
Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek,
Puth, Schimmert, Schinnen,
Schinveld, Sweikhuizen,
Vaesrade, Wijnandsrade.
Advertenties/redactie
info@beekdaeler.nl
Tel: 06-43752804
Tel: 045-5243026
Website
www.beekdaeler.nl
Beekdaeler
niet ontvangen?
info@beekdaeler.nl

Alles draait om de bal!
Spaar voor echte
Soufiane Touzani voetballen

VOLOP EN GRATIS PARKEREN

PINKSTERZONDAG & MAANDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 10:00 T/M 18:00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 10 t/m zondag 13 juni 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

12.
12

90

“Hagedoren”
Harde wener
aardbeienvlaai

Coop oranje
tompoucen

middelgroot

per 4 stuks verpakt

9.

95

2.

99

ALLEEN VERKRIJGBAAR
BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

Kersen of
Hollandse aardbeien

Het hele jaar verkrijgbaar

2 bakken à 400/500 gram
combineren mogelijk

VAN

“Lochtman”
koude schotel

BOEREN

2.

99

4.

42

2 STUKS

NEDERLANDSE

bakje à 500 gram

6.98
7.38

4 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

4 STUKS

100 gram vers verpakt

Trots van Coop Spaanse worsten:

2.

49

2.

29

Spaanse fuet
naturel

Spaanse fuet
met Iberico

170 gram

150 gram

1.

99

3.

29

2.

29

4.

99

Coca-Cola

Trots van Coop Authentieke
serranoham, runderrookvlees,gegrilde rosbief,
Franse pur porc of
gebakken beenham

2.59
3.30

1.

99

9.

16

3.

66

6.

99

Baton pur porc

Saucisson Sec

250 gram

250 gram

2.

69

4.

79

3.

49

Biertje van de week
MAX. 4
PER
KLANT

Leffe blond of Corona
krat 24 flesjes à 250 ml of
2 multipacks Corona
à 6 blikjes/flesjes à 330/355 ml

Grolsch pils of pils beugel

OP=OP

krat 24/16 flesjes à 300/450 ml

17.

29

9.

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

99

16.98
22.65

12.

99

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

Knols Schimmert
Weidestraat 3
ma t/m za 08:00 - 20.00 uur
zo 10.00 - 18.00 uur

