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ACTUEEL

BEKRITISEERDE RIOOLBELASTING
VOORLOPIG ONGEWIJZIGD

Beekdaelen:
rioolheffing naar
waterverbruik
Inwoners van de gemeente Beekdaelen kunnen
mogelijk vanaf 2024 hun
rioolheffing betalen op basis van hun waterverbruik.
B&W van Beekdaelen
onderzoeken de mogelijkheden en effecten van
het heffen van rioolrecht
dat gekoppeld is aan het
gebruik van water.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Nuth moet nog
even geduld
hebben: pinkiosk
pas in maart

Die Jung Fidelen
treedt op in
Noeber Beemden
Schinnen
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Deze omvorming zou per ingaande van het nieuwe gemeentelijke
rioolplan in 2024 moeten plaatsvinden. Dat wil de gemeenteraad
althans. Die gaf B en W eerder
opdracht om de rioolbelasting op
basis van waterverbruik te onderzoeken. Volgens alle partijen
in Beekdaelen zou het eerlijker

zijn voor kleine huishoudens die
weinig vervuilen als de gemeente overgaat tot een systeem met
verschillende tarieven. “Hoe
meer water je gebruikt - en dus
door het riool spoelt - hoe meer
je betaalt aan afvoerrechten. Zo
betaalt de vervuiler en stimuleer
je mensen zuiniger met water om
te gaan”, zo is de gedachte.
1 of 300.000 liter
Formeel differentieert de gemeente nu al in de tarieven. Maar
dat is alleen in theorie. Of je nu
1 of 300.000 liter per jaar gebruikt: je betaalt hetzelfde tarief.
Dat leidde vorig jaar tot veel kritiek van inwoners. Vooralsnog is
er voor Beekdaelenaren echter
nog geen reden om de polonaise
te lopen. De rioolheffing in 2023
bedraagt 300 euro (was 285,42
euro) voor de eerste 300 kubieke
meter waterverbruik.

ACTUEEL

Klimaatburgemeester Nico
voelt zich vereerd
Schimmert Vereerd is Nico Eurelings uit Schimmert. Niet alleen werd zijn watertoren De Reusch onlangs uitgeroepen tot duurzaamste monument van Nederland. Sinds vorige week is hij ook nog eens klimaatburgemeester van Beekdaelen. In die rol gaf hij donderdag een lezing in
De Reusch, waarbij hij vertelde hoe hij de watertoren verduurzaamd heeft. Dit gebeurde in aanwezigheid van onder meer burgemeester Eric
Geurts die hem kwam feliciteren met zijn benoeming. “Ik krijg helaas geen bevoegdheden of salaris”, grapte Eurelings. Wat de titel wel is?
Erkenning voor zijn inzet voor een beter klimaat. Foto de Beekdaeler
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ACTUEEL

NUTH MOET NOG EVEN GEDULD HEBBEN

Pinkiosk
pas in
maart
Het geduld van
Nuthenaren wordt nog
maar eens op de proef
gesteld. Het duurt zeker
nog 4 maanden voordat
de geldflappen weer gewoon uit de muur komen
in Nuth. De gemeente
meldde eerder dat plaatsing van een nieuwe
geldautomaat in de laatste maanden van dit jaar
zou plaatsvinden.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“De plaatsing van de pinkiosk op
de Markt in Nuth loopt helaas
vertraging op”, zo laat de gemeente weten. “Het aanleggen
van een stroomaansluiting duurt
langer dan verwacht. Geldmaat
geeft aan dat er momenteel een
wachttijd is van circa 16 weken.”
Alweer een jaar
Precies een jaar moeten de in-

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

woners, dagtoeristen of andere
bezoekers het in Nuth alweer
stellen zonder een pinautomaat
om geld ‘uit de muur’ te halen.
Van de ene op de andere dag
werd in november van afgelopen
jaar de enige pinautomaat in het
dorp door de Rabobank plotseling buiten werking gesteld.
Middels een briefje op de deur
werden mensen verwezen naar
pinautomaten in Hoensbroek en
Brunssum.
Handtekeningactie
Onder aanvoering van de PvdA
en KBO Nuth werd een handtekeningactie op poten gezet om
de flappentap in het dorp terug te
krijgen. Dat leverde ruim 4.000
handtekeningen op. Genoeg reden voor het college van B&W
om zich hard te maken voor het
behoud van de automaat. En dat
gebeurde ook. De ruim 6500 inwoners van Nuth moeten alleen
nog even geduld hebben. Als alles goed gaat zal de pinkiosk in
maart volgend jaar klaar voor
gebruik moeten zijn.

--

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

Winterjassen
voor
dames
en heren

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

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

U bent van harte welkom!
Kastanjelaan 11 - 6241 AV BUNDE
Telefoon 043 - 3641837
www.maisontherese.nl
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CV De Veldkretsers
opent carnaval in
Wijnandsrade met
nieuwe prins
Wijnandsrade Carnavalsvereniging De Veldkretsers opent zaterdag 12 november het nieuwe
carnavalsseizoen in Wijnandsrade met de onthulling van de
nieuwe prins. Het programma
in het gemeenschapshuis begint om 19.11 uur. Gedurende de
avond, die in het teken staat van
het thema ‘The Mask Singer’,
zijn er onder meer optredens van
ZOES en de Awt-Prinse. Ook het
nieuwe jeugdprinsenpaar wordt
bekendgemaakt. De toegang is
gratis.

ACTUEEL

Hoej bezoekt
‘Geet’ vinder
in Duitsland
Bedburg-Kirchherten | Schinveld Het Schinveldse Hoej-Hoej-Comité heeft onlangs een bezoek gebracht aan Luisa Robertz uit Bedburg-Kirchherten (D). De 11-jarige Duitse dankt het ‘hoge’ bezoek aan de
vondst van de ‘Geet mit ee gesjtrikte udder’. Zij vond de 63ste ‘Geet’ op ‘Aschermittwoch’ in een weiland
dicht bij haar huis. Robertz werd in haar woonplaats Bedburg-Kirchherten (zo’n 62 kilometer van Schinveld) door het comité bezocht en volgens traditie benoemd tot erelid. Bovendien mag zij volgend jaar op
carnavalsdinsdag de ‘Geet’ oplaten in Schinveld. Daarbij wordt ze geassisteerd door Dominik Szymanski
uit Polen, de ‘Geet’ vinder van 2021. Hij kon vanwege de geldende coronamaatregelen dit jaar niet aanwezig zijn. Eigen foto

19 november 2022
Schinnen

Noeber Beemden
Zaal open 19.30 uur aanvang 20.30 uur
Entree € 15,00 www.fanfareschinnen.nl

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorgers in
Schimmert,
Schinnen, Puth
en Schinveld
BEEKDAELEN De Beekdaeler is met spoed op zoek
naar nieuwe bezorgers voor
een krantenwijk in Schimmert, Puth, Schinnen en
Schinveld. In Schimmert
gaat om een wijk in de omgeving van de Hoofdstraat/
Oranjeplein, in Schinnen in
de omgeving van Breyenrode/Vonderstraat, in Schinveld in de omgeving van
de Kloosterlaan/Pastoor
Brounsstraat en in Puth in
de omgeving van de Geleenstraat/Bovenste Puth.
Wil jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen
via 06-42677006 of info@
beekdaeler.nl.

Nuth viert
Sint-Maarten
Nuth In Nuth wordt vrijdag 11
november het Sint-Maarten
feest gevierd. Het feest start om
19.00 uur in de Bavokerk, waar
door enkele kinderen van basisschool De Bolster het verhaal van
Sint Maarten wordt nagespeeld.
Na de viering is er een lampionnenoptocht. De tocht gaat
via Adam van Nuttahof, Markt,
Nuinhofstraat, Hiltostraat, Hemelrijk, Pingerdwarsweg, Alexanderstraat en Mauritsstraat
naar het scoutinggebouw aan
de Spoorstraat. Daar zal het het
Vuur van Sint Maarten ontstoken worden en krijgen kinderen
een mok warme chocolademelk
en een koekje. Iedereen is van
harte welkom om deze traditie
bij te wonen.

Speculaasactie
harmonie St. Bavo
Nuth De Koninklijke Harmonie
St. Bavo uit Nuth houdt ook dit
jaar een speculaasactie. Een pak
speculaaspoppen (4 stuks) kost
1,65 euro en is te bestellen bij
George Florax , tel. 045 5243099
of via mail: speculaas@harmonie
sintbavo.nl. Bestellen kan tot 9
november. Het lekkernij kan op
een afgesproken tijdstip worden
opgehaald in het Trefcentrum.
Het is ook mogelijk om de speculaas thuis te laten bezorgen.
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Sjilvend Alaaf
roept prinsen uit
Schinveld Carnavalsvereniging
Sjilvend Alaaf proclameert zaterdag 19 november haar nieuwe
heersers in cultureel centrum
Fa-Si-La. Tijdens een bonte
middag die om 16.00 uur van
start gaat, neemt de jeugd van
Schinveld afscheid van jeugdprinses Fiona 1. Meteen daarna
word haar opvolger uitgeroepen. Diezelfde avond vindt vanaf
20.00 uur ook het Sjilves Vasteloavesleedjeskonkoeer
plaats.
Daarna draagt hoogheid Prins
Ron II de scepter over aan zijn
opvolger. De toegang is gratis.

CV De Nachuule
zoekt ‘vrienden’
Nuth Evenals voorgaande jaren
doet CV De Nachuule een
beroep op mensen die het Nuthse carnaval een warm hart
toedragen zich bij de carnavalsvereniging te melden als ‘Vrundj
van de Nachuule’. ‘Vrundj’ ben
je al voor 11 euro per jaar. In
dat bedrag zit onder meer
de ‘Vrundj van de Nachuule’medaille 2023 en een poster van
de prinsenparen. Daarnaast blijf
je op de hoogte van alle
‘Nachuulenieuws’.
Inschrijven
als ‘Vrundj’ kan op de website
www.nachuule.nl.

Fanfare verkoopt
speculaas
Jabeek Fanfare St. Caecilia
Jabeek-Doenrade houdt ook
dit jaar weer een speculaasactie. Een pak speculaaspoppen
(3 stuks) kost 2,50 euro en is te
bestellen bij veenendaalvogels@
gmail.com. In de mail naam en
afhaaldatum vermelden. Wie
speculaaspoppen heeft besteld,
kan deze zaterdag 19 november
tussen 10.00 en 12.00 uur of zaterdag 26 november tussen 12.00
en 14.00 uur afhalen in het het
Ontmoetingscentrum aan de
Gaatstraat in Jabeek. De fanfare
vraagt kopers met gepast geld te
betalen. De opbrengst komt ten
goede aan de clubkas.

JEAN-KE

Ich woar zaat
wie ich dich óntmoette
ich woar zaat
wie ich dich verloor.
Wat kan toch vöäl gebeure
tösje twië zate buuje door !
(Thölls plat)
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

O.a. voor eigen collectie,
reparaties/vermakingen/nieuw
werk, edelstenen/parels,
horlogebatterijen
Tel. 06 - 14 27 63 05
info@bobsgoudsmidatelier.nl
Past. Meulenbergstraat 7
Oirsbeek
www.bobsgoudsmidatelier.nl
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FANFARE ST. CAECILIA SPEELT SAMEN MET ANNEKE VAN GIERSBERGEN

Bekendmaking nieuwe
carnavalsprins in
Merkelbeek

Avontuurlijk
concert in Puth
Een mix van pop, klassiek, lichtspektakel en
film(muziek). Dat is het
concert van Fanfare St.
Caecilia uit Puth.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De fanfare geeft het optreden
onder de noemer L’Adventure
Musicale vrijdag 9 en zaterdag
10 december in de parochiekerk
Petrus Canisius, waar wordt
gewerkt met grote projecties op
het dak en muren van de kerk.
Speciale gast is Anneke van

Giersbergen, onder meer bekend
als zangeres van gothic-metalband The Gathering, waarmee
ze in 1996 op Pinkpop stond
en de wereld over tourde. Ook
deed ze in 2021 mee aan aan het
tv-programma Beste Zangers.
Onder de titel L’Adventure Musicale brengen St. Caecilia en
zangeres Anneke van Giersbergen hun mooiste nummers ten
gehore. Het concert begint om
20.00 uur. De kerk is open vanaf
19.30 uur. Kaarten kosten 16,50
euro en zijn verkrijgbaar bij winkel Frans Diederen aan de Kerkweg in Puth en online via www.
fanfareputh.nl.

Anneke van Giersbergen.
© Fanfare St. Caecilia Puth.

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorgers in
Schimmert,
Schinnen, Puth
en Schinveld
BEEKDAELEN De Beekdaeler is met spoed op zoek
naar nieuwe bezorgers voor
een krantenwijk in Schimmert, Puth, Schinnen en
Schinveld. In Schimmert
gaat om een wijk in de omgeving van de Hoofdstraat/
Oranjeplein, in Schinnen in
de omgeving van Breyenrode/Vonderstraat, in Schinveld in de omgeving van
de Kloosterlaan/Pastoor
Brounsstraat en in Puth in
de omgeving van de Geleenstraat/Bovenste Puth.
Wil jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen
via 06-42677006 of info@
beekdaeler.nl.

Merkelbeek Carnavalsvereniging De Zeemplekkesj uit Merkelbeek maakt zaterdagavond 12
november tijdens de bonte avond
haar nieuwe prins voor het nieuwe carnavalsseizoen bekend.
Bovendien verzorgen Erwin,
Andy & Roy, Danny Pouwels
en gipfel power optredens. De
bonte avond in BMV de Henkhof begint om 19.30 uur, de zaal
gaat om 18.45 uur open. Kaarten
kosten 18 euro in de voorverkoop
en twintig euro aan de avondkassa. Tickets zijn verkrijgbaar bij
Aveve, BMV de Henkhof en in de
kantine van voetbalvereniging
Woander Forest.

Repair Café
in Schinveld
Schinveld Het CMWW in Schinveld is zaterdag 19 november
toneel voor het Repair Café.
Zoals altijd op de derde zaterdag
van de maand staan de reparateurs weer klaar om te helpen bij
het fiksen van kleine electronica,
slijpen van messen, herstellen
van haperende ritsen of het aan
de praat krijgen van uitgetikte
klokken. Tevens kunnen er boeken geruild worden. De reparaties
zijn gratis, een vrijwillige bijdrage is gebruikelijk. Het Repair
Café is van 10.00 tot 13.00 uur.

Samen Eten in
Bingelrade
Bingelrade In het kader van
‘Bingelrade ontmoet’ kunnen belangstellenden woensdag 16 november samen eten in het Ontmoetingscentrum in Bingelrade.
Vanaf 17.30 uur wordt achtereenvolgens soep, een hoofdgerecht
en dessert geserveerd. Ook met
vegetarisch eten houden de koks
waar nodig rekening. De kosten
zijn 8 euro. Opgeven kan tot 13
november bij José Schneiders, tel
06-25022136. Bij haar zijn ook
‘Samen Eten’-cadeaubonnen te
koop. Eventeel vervoer kan geregeld worden.
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KERKDIENSTEN

FAMILIEBERICHTEN

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St.Servatius
Vaesrade

Zaterdag 12 november. 19.00
uur: H. Mis m.m.v. het GKC. Intenties: Jan Schiffelers en Tineke
Offermans; levende en overleden
leden van het GKC; levende en
overleden leden van zangkoor
Laudate. Zondag 13 november.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het
Gelegenheidskoor.
Intenties:
jaardienst ouders Sjef Dezaire
en Mariëtte Dezaire-Peters; zielendienst Greetje Dohmen-Nijkamp; 5e jaardienst Tonny
Dautzenberg-Schillings en voor
ouders Schillings-Van de Klundert; jaardienst Harie en Elly
Dormans-Moonen, tevens voor
Elly Dormans-Hendriks. Woensdag 16 november. 19.00 uur: H.
Mis in het klooster. Intenties:
jaardienst Antoon Gales; Finy en
Frans Crombag-Kurvers, Mina
en Zef Kurvers-Vliegen, Bèr
Vliegen en ouders; Tiny en Thei
Meijers-Veldman; Lily Borggreve. Donderdag 17 november:.
10.00 uur: H. Mis in het klooster.
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 18 november. 16.00 uur: H.
Mis in zorgcentrum Panhuys.

Zaterdag 12 november. 15.00
uur: St. Martinusviering. Intenties: Zef Knubben en Marieke
Knubben-Boss; voor alle (overleden) leden van schutterij St.
Martinus Vaesrade; voor alle
(overleden) leden van het damescomité van schutterij St. Martinus Vaesrade; voor alle (overleden) leden van het Eregilde van
schutterij St. Martinus Vaesrade; voor alle (overleden) leden
van de Vrung van de Sjötterie
van Voasje. Zondag 13 november. 11.00 uur: H. Mis. Intenties:
Piet Laeven (jaardienst),

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 12 november. 19.00
uur: H. Mis. Intenties: overleden
ouders Van Horch-Wijermans;
Annie Lortye-Daemen (zeswekendienst); Felix en Bertha
Dreessen-Penders (jaardienst).
Zondag 13 november. 11.00
uur: H. Mis, opgeluisterd door
de Gregoriaanse Schola. Intenties: overleden ouders Van der
Kaa-Akkermans, Hub en Anneke (stichting); Louis Ghijsen
(1e jaardienst); Jo en Elly Heiligers-Corten; Gerda Soons-Kuipers.

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 13 november. 09.30
uur: H. Mis (livestream). Intenties: zeswekendienst Jan
Cobben, tevens voor Jeanne; 1e
jaardienst Bertie Crijns-Poulssen; Elly America (verjaardag);
Jeanne Cobben-Frissen; jrd.
Anna Maria Bemelmans; jaardienst Gerard Bresser en overleden familieleden; ouders Zef en
Lies Waltmans-Moederscheim.
Maandag 14 november. 09.00
uur: H. Mis. Intenties: ouders
Frijns-Eichhorst. Vrijdag 18 november. 09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste.

Familiebericht
plaatsen?
Familieberichten zoals dankbetuigingen
of in memoriam kunt u aanleveren
tot vrijdagmiddag 12.00 uur
via info@beekdaeler.nl.
Overlijdensadvertenties tot maandag 12.00 uur.
Later aanleveren is mogelijk na overleg
via 06-42677006
Altijd vermelden
Plaatsingsdatum, adresgegevens en telefoonnummer.
Een prijsopgave in combinatie met een opmaakproef
sturen we per e-mail.

een
vertrouwd
gezicht
voor
al uw
vragen

U bent altijd welkom
voor een open gesprek.
Bel 045 - 521 29 26
of ga naar monuta.nl/
hoensbroek.
Arno Cleiren

Wilfred en Patricia van den Hout

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zaterdag 12 november. 18.30
uur: H. Mis. Intenties: Theo
Opfergelt en Maria OpfergeltSchnackers. Dinsdag 15 november. 09.00 uur: H. Mis. Intenties:
voor alle zieken van de parochie.

dinsdag 8 november 2022

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

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

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl
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OOSTENRIJKS FEESTJE ALS OPWARMERTJE VOOR JUBILEUM

Die Jung Fidelen treedt op in
Noeber Beemden Schinnen
Fanfare St. Caecilia uit
Schinnen bestaat in 2024
maar liefst 150 jaar. En
ook de Böhmerwald Kapel
- waarmee de Schinnense
fanfare onlosmakelijk is
verbonden - heeft een
jubileum. Die viert in 2023
het 10-jarig bestaan. Alle
reden dus voor een feest.
De voorbereidingen zijn
in volle gang.

Nuth In het kantinegebouw van
het voormalige tenniscomplex
aan de Voorsterstaat is er zaterdag 12 november weer het Repair
Café. Zoals altijd op de tweede
zaterdag van de maand staan
de vrijwilligers klaar om allerlei
kleine reparaties te verrichten.
Te denken valt aan verstelwerk
aan kleding, een kapot apparaat
of uitgetikte klok. Het Repair
Café is van 09.30 tot 12.00 uur.
De reparaties zijn gratis, net als
de koffie.

IVN-lezing over
de wolf in Nuth

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE
© Die Jung Fidelen

Om alvast in de juiste stemming
te komen, draaft zaterdag 19
november in gemeenschapshuis Noeber Beemden niemand
minder dan Die Jung Fidelen op.
Deze zes jonge muzikanten uit

Komende zaterdag
weer Repair café

het Oostenrijkse Mölltal brengen traditionele volksmuziek en
steken deze op een geraffineerde
wijze in een modern jasje. Het is
een soort opwarmertje voor het
aanstaande jubileum van beide

verenigingen. Het optreden begint om 20.30 uur, de zaal is open
vanaf 19.30 uur. Kaarten kosten
15 euro en zijn verkrijgbaar bij
bakkerij Extra en online via
www.fanfareschinnen.nl.

Nuth Op uitnodiging van IVN
Beekdaelen-Nuth verzorgt Olaf
Op den Kamp op donderdag 24
november in het IVN-home aan
de Voorsterstraat een lezing
over de wolf. Op den Kamp gaat
onder meer in op het gedrag
en de terugkeer van de wolf in
Nederland. De lezing begint om
20.30 uur. De toegang is, voor
zowel leden als niet-leden, gratis.
Aanmelden is nodig en kan via
ivnnuth@gmail.com.

Fanfare Schinnen
op podium met
harmonie Melick

ACTUEEL

WensAmbulance brengt
Ben (67) naar zijn favoriete
vakantiebestemming
Hulsberg Ben Bouwmeester (67) uit ’s-Heerenbroek viert al vijftig jaar onafgebroken zijn vakanties in Hulsberg. “Als m’n gezondheid het toelaat ben ik er volgend jaar voor de 51-ste keer”, zo liet hij vorig jaar in deze
krant optekenen. Maar Ben werd ernstig ziek en moest deze zomer verstek laten gaan. De WensAmbulance
Oost-Nederland maakte het uitje voor de doodzieke Ben echter alsnog mogelijk. En zo kon hij afgelopen donderdag toch zijn Hulsbergse vrienden zien. Voor misschien wel de laatste keer. Foto de Beekdaeler

Schinnen Fanfareorkest St. Caecilia uit Schinnen en Harmonieorkest Concordia uit Melick
geven zaterdagavond 12 november een gezamenlijk concert
in gemeenschapshuis Noeber
Beemden. Het concert begint
om 19.30 uur, de zaal is open
vanaf 19.00 uur en de toegang is
gratis.

De Schneuzele
presenteert
jeugdprinsenpaar
Merkelbeek Met als thema
‘Masked singer Merkelbek’ presenteert JVC De Schneuzele
zondag 13 november de nieuwe
jeugdprins en jeugdprinses van
Merkelbeek. De middag begint
om 14.11 uur in De Henkhof.
Toegang is gratis.

UW EIGEN TWEEDE HUIS
IN LIMBURG
Op EuroParcs Limburg heeft Uwtweedehuismakelaar een groot aantal vakantiewoningen
te koop.
•

Vakantiepark in Midden-Limburg

•

Vele faciliteiten voor jong en oud

•

Groot aanbod aan vakantiehuizen

•

Grote zwemvijver

•

Vakantiewoningen te koop vanaf € 159.750

Kijk voor het verkoopaanbod op onze website en vraag direct vrijblijvend een bezichtiging aan.

www.uwtweedehuismakelaar.nl

Wij zijn Lenssen Advies
Wij vinden dat
tijd jouw meest
waardevolle
bezit is.
Hoe deel jij
je tijd in?

Wij zetten onze tijd, expertise en creativiteit in, zodat

Onze diensten

jij kunt excelleren binnen jouw branche. Wij staan
nooit op de voorgrond, maar naast jou – de onderne-

Accountancy en Administratie

mer – en maken van jouw randzaken onze hoofdzaken.

Op het gebied van kennis, innovatie en automatiseringsprocessen lopen wij voorop. Wij staan voor
duurzame, op vertrouwen gebaseerde relaties en
waar mogelijk verbinden we onze relaties om tot
win-winsituaties te komen.

Personeel, salarisadministratie en HR
Belastingadviseur

Bedrijfsadvies

BI en procesoptimalisatie
Juridisch advies

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via 045-2300032 of info@lenssenadvies.nl
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IN HET KORT

ACTUEEL

BOUWPLAN OP PLEK ‘CHINEES’ IN DE WACHT

Acht huurwoningen
op plek van voormalig
zwembad Schinnen

Artist impression van de acht woningen in de Altaarstraat.
© Gemeente Beekdaelen

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Vastgoedontwikkelaar HVG
Real Estate gaat acht woningen bouwen op de plek van het
voormalige zwembad aan de
Altaarstraat in Schinnen. Deze
maand begint de bouw van
de acht nieuwe eengezinswoningen. De oplevering is naar
verwachting medio 2023.

Daarnaast wil het vastgoedbedrijf op de plek van het voormalige Chinees restaurant De
Gouden Draak aan de Stationsstraat nog eens 14 ‘onzelfstandige wooneenheden’ bouwen, maar of dat gaat lukken is de vraag. Dat plan
staat voorlopig in de wacht.
Bij de gemeente leven nog veel
vragen. Een besluit hierover is
daarom voorlopig uitgesteld.

Lampionnenoptocht door
Vaesrade
VAESRADE Schutterij St.
Martinus houdt vrijdag 11
november de jaarlijkse
lampionnenoptocht. Startpunt is het voetbalveld in
Vaesrade. Begeleid door de
drumband van de schutterij trekken de kinderen
vanaf 19.00 uur met hun
lampions door de straten
van Vaesrade. Ze gaan dan
naar het speelveld aan de
Rozenstraat, waar het traditionele St. Maartensvuur
wordt ontstoken. Kinderen

die zelf een lampion maken
kunnen een prijs winnen.
Vanaf 18.00 uur beoordeelt
een jury in de kantine van
voetbalvereniging Vaesrade
de eigen gemaakte
lampions. Als de optocht bij
het St. Maartensvuur weer
vertrekt, trakteert de schutterij de kinderen. De optocht
eindigt in de voetbalkantine.
Daar worden de prijzen voor
de mooiste zelf gemaakte
lampionnen bekendgemaakt
en uitgereikt.

Sint Maartenoptocht
In Schinveld

Inloopmiddag in
Wijnandsrade

Schinveld
Het Hoej-HoejComité in Schinveld houdt vrijdag 11 november weer de Sint
Maartenoptocht. Kinderen kunnen om 18.30 uur verzamelen bij
de ingang van BMV De Sjinskoel.
Daar worden de lampionnen uitgedeeld voor de optocht die om
19.00 van start gaat. De route
loopt via de Beatrixstraat richting Groesweg, waar het verhaal
van Sint Maarten wordt voorgedragen. Vervolgens wordt bij de
oude vogelstang aan de rand van
de Schinveldse bossen het Sint
Maartensvuur ontstoken en is er
voor iedereen een versnapering.

Wijnandsrade Onder de noemer
‘Os Gemeinschaps(t)hoes’ vindt dinsdag 15 november weer
de maandelijkse inloopmiddag
plaats in het gemeenschapshuis in Wijnandsrade. Wie een
spelletje wil spelen of gewoon
een praatje wil maken is tussen
14.00 en 16.00 uur van harte welkom. Ook wordt er deze middag
Sinterklaas gevierd. De entree is
3,50 euro inclusief een consumptie. Wie minimaal vijf inloopmiddagen koopt, betaalt 12,50
euro. Mail voor meer informatie
naar corrysteinshamers@home.
nl.

KBO-lezing
over ‘positieve
gezondheid’

Wandeltocht
Keescheknup
Bingelrade

Hulsberg KBO Hulsberg verzorgt op woensdag 16 november
een lezing over ‘positieve gezondheid’ in gemeenschapshuis
De Lange Berg. De vrijwillige
ouderenadviseurs (VOA’S) Bertie
Peeters en Marjo Pluijmaekers
lichten in de lezing het concept
positieve gezondheid uitgebreid
toe. Ook osteopaat Monique
de Keyser is aanwezig. De lezing
begint om 14.00 uur en is gratis
voor leden van KBO Hulsberg,
niet-leden betalen 3,50 euro.
Opgeven kan tot 9 november via
045-4053110.

Bingelrade Wandelcomité De
Keescheknup uit Bingelrade
houdt zondag 13 november haar
jaarlijkse herfstwandeltocht. Inschrijven en starten kan bij het
Ontmoetingscentrum aan de
Dorpsstraat. Deelnemers kunnen 6, 14, 20 of 26 kilometer
wandelen. De langste afstand
start tussen 08.00 en 11.00 uur,
de kortste tussen 08.00 en 14.00
uur. De wandelroutes leidt de
deelnemers deels over Duits
grondgebied. Onderweg is er een
rustpunt ingericht. Meer info via
heinzvanmegen@ziggo.nl.

Oud-Hollandse
spellenmiddag
in de Hoeskamer

Nestkastje
timmeren
in Nuth

Arensgenhout De volgende editie van de Hoeskamertref staat
gepland voor maandag 21 november. Deze middag worden
oud-Hollandse spellen gespeeld.
Natuurlijk kan er ook gekaart
worden. De Hoeskamertref in
de Hoeskamer in Arensgenhout
is van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Wie vervoer
nodig heeft moet voor 18 november bellen met Bertie Peeters,
06-44990885. Mailen kan ook:
hoeskamertref@gmail.com.

Nuth Natuurliefhebbers kunnen
zaterdag 19 november van 10.00
tot 12.00 uur hun eigen nestkastje timmeren in het IVN-home op
het voormalige tenniscomplex
aan de Voorsterstraat. Dat gebeurt onder begeleiding van vrijwilligers van IVN Beekdaelen,
afdeling Nuth. Iedereen is welkom, zeker ook jonge natuurliefhebbers. Meenemen: 5 euro
en een hamer. Aanmelden
is noodzakelijk en kan
via
ivnnuth@ gmail.com.

08
NOV
‘22

INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekend
makingen op de landelijke website www.overheid.nl.
Het gaat dan om besluiten over bijvoorbeeld
vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de
meeste bekendmakingen verkort in de lokale media
die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt
Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via email
ontvangen? Meld u dan aan voor de emailservice:
https://www.overheid.nl/berichtenoveruwbuurt.
U ontvangt bekendmakingen van de gemeente Beekdaelen
en andere lokale overheden dan automatisch.
U kunt hierbij 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.

Bestemmingsplannen

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Deze kunt u digitaal
inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met behulp van het adres of
met het planidentificatienummer.

Deweverplein 1, Nuth
Scalahof 1, Schinnen (infopunt)
A ge Water 20, Schinveld
(infopunt)

BEKENDMAKINGEN
Voortontwerp bestemmingsplan
OMSCHRIJVING
Het voorontwerp facetbestemmingsplan
aanpak plancapaciteit detailhandel Beekdaelen

TER INZAGE
08-11-2022
(6 weken)

Verleende vergunningen
LOCATIE
Thull 12A, 6365 AC
Schinnen
Beekstraat 32, 6451
CC Schinveld
Beekstraat 21, 6451
CC Schinveld

OMSCHRIJVING
Het plaatsen van een
brandtrap
Het verbouwen van en het
uitbreiden naar een winkel
en appartementen
Beschikking
huisnummerbesluit

DATUM VERLEEND
27-10-2022
27-10-2022
27-10-2022

Verkeersbesluiten
LOCATIE
Haagstraat 31 te
Merkelbeek

OMSCHRIJVING
Reserveren van
parkeerplaatsen voor
opladen elektrische
voertuigen

DATUM BESLUIT
27 oktober 2022

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties
op www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl.
Voor het inzien van bovengenoemde verleende c.q. geweigerde
vergunningen kunt u een afspraak maken via het algemene
telefoonnummer van de gemeente 088 - 450 20 00.

Update Oekraïense vluchtelingen
gemeentehuis Schinveld
Vlak voor de herfstvakantie is het voormalig gemeentehuis
Schinveld in gebruik genomen als opvanglocatie voor
Oekraïense vluchtelingen. Inmiddels wonen er 29 personen,
waaronder 8 gezinnen met ieder 1 of 2 kinderen. In totaal wonen
er nu 11 kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar.
De kinderen gaan naar school en voor de volwassenen wordt
iedere woensdagochtend het taalcafé georganiseerd. Hierbij
komen er vrijwilligers naar de locaties om de bewoners te helpen
met het leren van de Nederlandse taal. Ook wordt er deze week
een afspraak ingepland met Werkzicht. Met hen gaan de bewoners
op zoek naar werk.
Gezocht
De locatie is ingericht met spullen van de RD4 kringloopwinkels.
Hiermee kunnen we echter niet in alle behoeften voorzien. Wat
nog mist, zijn fietsen voor de volwassenen en kinderen. Ook is
er behoefte aan drie buggy’s voor de kleinste bewoners. Heeft u
deze spullen staan, heeft u ze zelf niet meer nodig en wilt u ze
doneren voor de Oekraïense vluchtelingen in Schinveld? Neem
dan contact op via oekraine@beekdaelen.nl.

Pinautomaat keert terug in Nuth,
maar wel iets later dan verwacht
Door het verdwijnen van lokale bankfilialen, is er in Nuth geen
openbare pinmogelijkheid meer. Hoewel de gemeente geen
formele rol heeft in het realiseren van geldautomaten, is het
duidelijk dat bij inwoners en ondernemers een grote behoefte
bestaat voor een geldautomaat. Om die reden heeft de
gemeente afgelopen juli contact opgenomen met Geldmaat.
Geldmaat wil graag meewerken om in Nuth een pinkiosk te
realiseren. De nieuwe pinkiosk voor het opnemen én storten
van geldbiljetten wordt geplaatst op de parkeerplaats bij de
Stationsstraat/Markt in Nuth. De verwachting was dat de
pinkiosk in het vierde kwartaal van 2022 geplaatst zou worden.
Dit blijkt echter niet haalbaar en plaatsing schuift daarom door
naar het eerste kwartaal van 2023.
De reden van vertraging is dat de aansluiting op het
energienetwerk nog even op zich laat wachten. Om een pinkiosk
te kunnen installeren is een elektriciteitsaansluiting nodig
op de plek waar deze komt te staan. De aanvraag voor deze
aansluiting is gedaan door de eigenaar van het object (Geldmaat)
via mijnaansluiting.nl. Helaas blijkt de wachttijd voor aansluiting
momenteel erg lang te zijn, door de nodige vernieuwingen aan
>>

>>
het energienet, de forse stijging in het aantal aanvragen en de
krapte op de technische arbeidsmarkt.
Uiteraard blijven we als gemeente samen met Geldmaat de
voortgang monitoren en zetten we ons in om plaatsing van de
kiosk zo snel mogelijk te realiseren. Zodra er meer bekend is
over de plaatsing, informeren wij u via www.beekdaelen.nl en de
weekbladen.

Energiecrisis
De gemeente treft, in aanvulling op de landelijke regelingen,
maatregelen om de effecten van de energiecrisis voor
schrijnende gevallen te verzachten. Hierbij kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan compensatie die onder voorwaarden wordt
verstrekt aan verenigingen, het extra compenseren van de
voedselbanken of de eerder aangekondigde e-knip.
Meer informatie over nieuwe maatregelen volgt
Op dit moment wordt gewerkt aan de praktische uitwerking en de
financiële dekking van deze maatregelen. Zodra er meer bekend is
zullen wij hierover uitgebreid informeren. U hoort van ons welke
regelingen worden ingesteld, wie hier gebruik van kan maken en
wat u vervolgens precies moet doen om er gebruik van te maken
Maatregelen die nu al ingevoerd zijn voor minima
Op dit moment zijn er ook een aantal voorzieningen waar u nu
al gebruik van kunt maken zoals de landelijke Energietoeslag of
het lokale initiatief van de Energieknip. Meer over de landelijke
energietoeslag (€800 + €500) leest u op de website van onze
intergemeentelijke sociale dienst: www.isd-kompas.nl
Meer informatie over de energieknip (€250) is te vinden op de
website: www.beekdaelensociaal.nl
Persoonlijk contact
Komt u er op de websites niet uit? Dan kunt u ook persoonlijk
contact opnemen met de gemeente. In de colofon hiernaast staan
de mogelijkheden opgesomd. Sinds kort kan dit, in aanvulling op
de bestaande mogelijkheden, ook via de nieuwe informatiepunten:
• Gemeentehuis in Schinnen. Adres: Scalahof 1
Openingstijden: maandag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur.
• CMWW in Schinveld. Adres: A Ge Water 20a
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.30 uur.
Tijdens openingstijden kunnen inwoners zonder afspraak
binnenlopen bij het informatiepunt. De medewerker op het
informatiepunt is bekend in de organisatie van Beekdaelen en kan
u zo juiste weg wijzen. Bij de informatiepunten wordt u geholpen
om met hulp van een medewerker eventuele formulieren in te
vullen. Inwoners kunnen hier ook terecht voor bijvoorbeeld een
aanvraagformulier Energietoeslag, aanvraagformulier subsidie voor
duurzaamheidsinitiatieven etc.
Zelf iets doen?
Een aantal Inwoners heeft ons laten weten graag bij te willen
dragen aan initiatieven om de gevolgen energiecrisis te
verlichten. Bijvoorbeeld door de ontvangen energietoeslag
van 2 x €190 door te geven naar personen die het het hardst
nodig hebben. Dat kan door het geld te storten op het IBANnummer NL76BNGH0285175688 onder vermelding van ‘“Geld
tbv maatregelen energiecrisis”. Alle bijdragen, klein of groot, zijn
welkom. Wij zorgen dat ze via het maatregelenpakket ten goede
komen aan onze lokale samenleving.

Onderhoud asfaltwegen en aanleg
verkeersplateau’s (vervolg)
De volgende wegwerkzaamheden zijn de komende periode
gepland:
- Aanleg plateau Hagensweg Schimmert,
vanaf maandag 7 november tot en met 11 november
- Aanleg plateau Bekerbaan Schimmert,
vanaf maandag 7 november tot en met 11 november
- Aanleg plateau Tricherstraat Groot Haasdal,
vanaf maandag 14 november tot en met 18 november
- Aanleg plateau Groot Haasdal Oost,
ook vanaf maandag 14 november tot en met 18 november
- Aanleg plateau Hommerterweg Amstenrade,
vanaf donderdag 24 november tot en met 30 november
- Aanleg plateau Keldenaar Puth, vanaf 24 november
tot en met 30 november
- Dorpsstraat Schinnen en Industrieterrein De Horsel:
gedeeltelijk nieuw asfalt op zondag 20 november a.s.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wegenbouw
Kurvers.
Het verkeer wordt daar waar nodig omgeleid, aanwonenden
worden via een bewonersbrief geïnformeerd.
Inmiddels afgeronde werkzaamheden:
- Trichterweg Schimmert, Grachtweg Bingelrade en
Birkveldweg Hulsberg : nieuwe asfaltdeklaag
- Kleverberg Groot Haasdal / Schimmert en Veestraat
te Jabeek: nieuw geasfalteerd
- Groeneweg Bingelrade en Wiegelraderweg Jabeek : nieuwe
asfaltdeklaag met rode fietspadcoating en nieuwe belijning
Graag uw begrip
De wegwerkzaamheden brengen helaas hinder met zich mee,
hiervoor wordt uw begrip gevraagd. Wegenbouw Kurvers
probeert het ongemak zo gering mogelijk te houden, waar
nodig worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer goed te
geleiden. Wij werken voor u aan de weg, helpt u mee?
Vragen
Aanspreekpunt voor de wegwerkzaamheden is de
toezichthouder van de gemeente Beekdaelen,
Ruud Looijen, te bereiken via 088-4502000.

KIJKTIP: EenVandaag 16 november
om 18.15 uur op NPO 1
In deze uitzending besteedt het programma aandacht aan
het 3M project, waar drie Beekdaelense scholen ook aan
deelnemen.
In het project is er aandacht voor meertaligheid op school.
Kinderen komen in aanraking met de streektaal Limburgs en
de buurtaal Duits. De opnames zijn onder andere gemaakt op
de St Jozefschool in Merkelbeek. Een mooi project dat wij als
gemeente dan ook graag ondersteunen.
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PRIJS-PUZZEL

Puzzel mee en maak
kans op een cadeaubon
Wie deze puzzel goed weet
in te vullen maakt kans op een
cadeaubon t.w.v. € 10,te besteden bij een
Beekdaelense onderneming.

€10,-d met

Gefeliciteer
n!
jouw cadeaubo

evenredig
deel
beweeglijk

pienter
halsbont

1

Bijbelse
priester
gezicht

strafwerktuig
ijzeren
staaf

hoofddeksel
groente

namiddag

houtrot

werkschuw

talent

Oplossing van de vorige puzzel:
GORDEL

vernieuwing

brandstof

6

4
wrang

6

scheepstouw

deciliter

faam

armholte

vragend
vnw.

vogelnaam

kampeerbewijs
v.
onschuld
wagen

tennisterm

Open Uni- besef
versiteit
keurtroepen

betaalwijze

pasvorm

2

Stuur het juiste antwoord voor
maandag a.s. naar de Beekdaeler
Valkenburgerweg 3 | 6361 EA
Nuth. Vergeet je naam, adres en
woonplaats niet te vermelden. De
naam van de winnaar wordt in de
volgende uitgave gepubliceerd. De
cadeaubon wordt per post naar je
toegestuurd.

boomvrucht
aanvoerder

gemalen
graan

ingeval

honingbij

fijn
weefsel
bedorven

vlaktemaat
insect

boerenwerktuig

soldatenvoedsel

berggeel
vermaak

schone
jongeling

jaartelling

melkklier

onderlegger

boomvrucht

Alpenweide
aanwijzend vnw.

vers
vernis

ouderloos
kind

afmeting

2

soort
appel

grote zee

roem

5

terdege

tijdelijk
tam
gebruik

boerderij

naderhand

lijdzaam

onzes

voegwoord

senior

drinkbak

oefenmeester
compagnon

wedren

3

parasiet

Engelse
titel

bontsoortsierplant

3

5

schaakstuk

1

2

Oplossing:

1

grote bijl
roofdier

telegraaf
restant

keelaandoening

1 inziens

Europeaan

contant
(Engels)

kleine
ruimte

krantenhuisje

4

pl. in
Zeeland

keeper

De winnaar is:
Tessa Reisser (Puth)

vertakte
horens
decimeter

tot en met

3
2

hoofddeksel

4
3

5
4

6
5

6
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meet
the
locals
OP DE
BEEKDAELENROUTE
In totaal hebben nu twaalf
inwoners van Beekdaelen
een eigen informatiebord
op de Beekdaelenroute.
Op dit bord laten ze via
een video aan de fietsers
weten waarom Beekdaelen
zo bijzonder is. Vandaag
maken we kennis met Jan
Deckers en Peter Kleuters.

Groene reconstructie Clemenspark maakt
rijke historie en archeologie beleefbaar
Voor Jan Deckers en Peter Kleuters was het
kloostercomplex al tijdens hun jeugd een
belangrijke plek. “Het was onze speeltuin. Ik
weet nog goed dat Franse trapeze kunstenaars
in de leegstaande Paterskerk trainden. Wij
mochten dan ook wel eens schommelen,”
glimlacht Jan bij de herinnering. “Kerk en
klooster waren onderdeel van buurtschap de
Kling.” Na een reünie in 2014, waarbij Peter de
klas van Jan een rondleiding gaf, troffen ze elkaar
weer en sindsdien is ook Jan als vrijwilliger
betrokken bij de renovatie en opwaardering
van het Clemensdomein en later ook het
Clemenspark. Eigenlijk begon die opwaardering
al in 2012 met een werkbezoek van voormalig
gouverneur Theo Bovens.
Bovens was als historicus zeer geïnteresseerd
in het monumentale Clemenskerkje. “Hij
vermoedde al dat achter de, door de
Karmelieten, witgepleisterde muren wel eens
iets bijzonders verstopt zou kunnen zitten.
In 2014 werd het kerkje opgeknapt en kwam
inderdaad een prachtig, Benedictijns interieur
tevoorschijn,” vertelt Peter Kleuters enthousiast.
Hij voelt zich met deze plek verbonden. “Ik ben
opgegroeid in de Titus Brandsmastraat onder
de wierook van het klooster en was misdienaar
in de oude Paterskerk (afgebroken in 1975,
red.), waarvan de contouren nu in cortenstaal
weer zichtbaar zijn gemaakt. In de Lourdesgrot
hielden we enkele keren een noveen, een
periode van regelmatig bidden, voor mijn
zieke moeder. Mijn grootouders hebben hun
laatste levensjaren hier doorgebracht toen het
als Huize Tieder werd geëxploiteerd. In 1995
waren er al plannen voor het aanleggen van
een kloostertuin, maar de tijd was nog niet rijp

hiervoor. Het kloostergebouw was destijds nog
in gebruik als asielzoekerscentrum.”

Meest spirituele plek van Nederland

Met de wandelroute “Ommetje om OudMerkelbeek” kwam het Clemenskerkje,
tegenwoordig eigendom van Stichting
de Limpens, weer volop in de publieke
belangstelling. Sinds de restauratie in 2014,
waarbij ook de Lourdesgrot werd opgeknapt
en een bezoekerscentrum gebouwd, worden
hier regelmatig huwelijksceremonies gehouden.
De kroon op het eerherstel was de uitroeping
tot meest spirituele plek van Nederland in
2014. De afgelopen jaren zette een actieve
vrijwilligersgroep, de Vereniging Vrienden van
het Clemensdomein, zich in voor het beheer
van het domein. Jong en oud worden betrokken
bij deze historische plek. “We hebben zelfs
een wachtlijst voor de workshops ecoleren,
waarin we jonge kinderen op een speelse manier
wegwijs maken in de natuur,” vult Peter trots
aan.
Met de aanleg van het rondom het
Clemensdomein gelegen Clemenspark is
de transformatie compleet. Het kloosterterrein is in 2020 teruggekocht van een
investeringsmaatschappij, waarna de Stichting
Clemenspark werd opgericht met als doel het
terrein opnieuw in te richten met aandacht
en respect voor de rijke historie. Met hulp
van onder meer de gemeenten Beekdaelen
en Brunssum en een LEADER-subsidie
(=Europese landbouwsubsidie, verstrekt door
de provincie) zijn geschiedenis en archeologie
zichtbaar gemaakt. Op de plek waar vroeger
de kloostermuren stonden, staan hagen die

een projectie vormen van een deel van de
het complex. Een kunstwerk, dat vanuit IBA
Parkstad werd gefinancierd, toont de contouren
van het voormalige klooster vanuit diverse
gezichtspunten en vormt een doorgang voor
de Beekdaelenroute die dwars door het park
voert. Met analoge informatieborden, QR-codes,
een media- en audiotour kunnen bezoekers het
verleden van deze plek beleven.

Adopteer een boom of bank

Bij het toekomstige onderhoud van het park
wordt ook de bevolking betrokken. “We mogen
geen producten, zoals fruit of kruiden uit de
boomgaard of kruidentuin verkopen, maar
inkomsten komen deels uit donaties en het
adopteren van bomen en banken in het park,”
laat Jan weten. Vanuit maatschappelijk oogpunt
worden ook de Mutsaersstichting, Betere Buren
en onze eigen vrijwilligers bij het onderhoud
betrokken. “Zou het niet prachtig zijn je huwelijk
te bekrachtigen met de adoptie van een boom
of bankje in het park?” Voor meer informatie
daarover kun je kijken op https://clemenspark.nl/

Scan de QR-code en
bekijk de video van
Jan Deckers en Peter Kleuters.

Alle ‘locals’ ontmoeten
en hun video bekijken? Volg dan de
Beekdaelenroute. Meer info op
www.beekdaelenroute.nl

De Beekdaeler
zoekt bezorgers

Word jij
onze nieuwe
bezorger?
Kranten bezorgen is leuk, gezond en sportief. Het is een
ideale bijbaan waarmee je
je eigen geld kunt verdienen.
Bovendien kun je dit werk perfect combineren met school,
hobby’s of sport. Je krijgt
de kranten thuis afgeleverd.
Verder regel je je eigen werktijden. We zoeken momenteel bezorgers in Schimmert,
Puth, Schinnen, Schinveld en
Merkelbeek. Interesse? Bel
06-42677006 of mail info@
beekdaeler.nl

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

IN JE EIGEN€BUURT

€

GOEDE VERDIENSTEN

KRANTEN
THUIS AFGELEVERD
€
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JACQUES

Het spoort niet
Uit recent onderzoek is gebleken dat treinen niet op tijd rijden,
maar op rails. Die constatering heeft grote invloed op ons denken over het vervoer per spoor. Er wordt flink gemopperd op de
Spoorwegen, die nog lang niet over de coronadip heen zijn. Nog
maar 80% van de treinreizigers van 2019 is terug, vooral omdat
thuiswerken voor veel mensen een betere oplossing is gebleven. Per 1 januari 2023 worden de kaartjes 5,5 % duurder en voor
eersteklastreizigers is dat zelfs 7,4 %. Minder comfort voor meer
geld, het moet niet nog gekker worden. Er vallen namelijk heel
wat treinen uit de dienstregeling of ze zijn aanzienlijk korter. Dat
heeft tot gevolg dat de treinen stampvol zijn en je vaker genoegen
moet nemen met een staanplaats. Zelfs de plee is constant bezet.
Dat treinen vaak korter zijn, komt omdat er te weinig conducteurs
beschikbaar zijn en veiligheidsregels bepalen dat er op een langere
trein twee conducteurs moeten zitten. Dat willen ze nu opvangen
met de inzet van kantoorpersoneel op de trein, maar het is sterk de
vraag of dat gaat lukken. Kantoorpersoneel werkt meestal van 9
tot 5 en niet in de weekenden. Niet elke klerk zal daarvan vrijwillig
willen afzien. Bovendien missen ze in de trein de koffieautomaat en
moeten ze een strak NS-uniform dragen. Tja en dan die fluit…
In de Tweede kamer is vorige week gesproken over het opheffen van
het monopolie van de NS op het Nederlandse hoofdrailnetwerk. Regionale vervoerders zoals Arriva willen daar ook een openbare aanbesteding voor, terwijl dat nu tienjaarlijks onderhands geschiedt.
Het draait om de vraag wie op de grote verbindingen in ons land
personentreinen mag laten rijden. De concessie van de NS loopt
eind 2024 af. Als de NS niet langer in staat is om dezelfde kwaliteit
en kwantiteit te leveren waar anderen mogelijk wel toe in staat zijn,
wordt de vraag opportuun of die vaststaande gunning in stand moet
blijven. In de Tweede Kamer wil een ruime meerderheid vasthouden
aan het alleenrecht van de NS. De VVD, vanouds groot voorstander van marktwerking, is als enige voor loslaten, maar de andere
partijen zijn bevreesd voor nog meer versnippering en uiteindelijk
een grotere janboel op het spoor. Het beleid is immers nog steeds
het autoverkeer terug te dringen. Soms denk ik: is dit beleid of is
hierover nagedacht? Op onze autowegen staat het verkeer tijdens
de spits stil vanwege kilometerslange files en we kunnen niet immer
blijven doorgaan met het aanleggen of verbreden. Als je nieuwe
spoorwegmensen wil lokken met hogere salarissen, worden de treinkaartjes nog duurder en vervalt die vervoersoptie voor de smalle
beurs. Hoe krijg je hobbyisten met een modelspoorweg op zolder, in
een beroepsmatige setting? Het echte leven is als een neus: je moet
eruit halen wat erin zit.
Het buitenland doet er van alles aan om reizen per trein goedkoop
te maken. In Spanje zijn meerrittenkaarten (abono) verkrijgbaar,
die geldig zijn om van september t/m december 2022 gratis of met
50% korting met de trein te reizen. In Duitsland was dat deze zomer
voor € 9 per maand mogelijk. Dit gold in het hele land voor de
tweede klasse van alle lokale en regionale treinen, trams, metro’s en
bussen. Een treinreis van 12 uur naar Milaan kost nog geen
€ 90 en als je wat op internet surft, zie je dat het elders
allemaal veel eenvoudiger en goedkoper kan. Hoe
komt het, dat dit in ons land zo moeilijk en zo duur is?
Overvolle wegen, nijpende klimaatdoelen en een
nieuwe directeur (Wouter Koolmees) zouden
voor de NS voldoende argumenten moeten zijn
om het eens over een andere boeg te gooien.
Nu is men het spoor bijster. Waar een wil is,
is een spoorweg. Hou het vooral simpel, dan
loopt het straks vanouds weer als een trein.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

PICCOLO'S
Een particuliere piccolo plaatsen kost 15 euro. Voor bedrijven of commerciële
diensten of de (ver)koop, (ver)huur van een (vakantie)huis kan een
commerciële piccolo geplaatst worden voor € 25,-.

In en om het huis
UW TRAP een pronkstuk
in hout, laminaat of PVC.
www.ecotraprenovatie.nl
Levenslange garantie
Nuth - 0610340607
PVC, LAMINAAT, PARKET,
ECO-KURK
TOPKWALITEIT
ACTIE: laminaat € 14,95
Ook leg-het-zelf vloeren
www.ecoplanken.nl
Nuth - 045-5113469

Zakelijk en 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.

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

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

Diversen
PIET EN SINT BESTELLEN?
DAN KUNT U HEM OP DE
STOOMBOOT BELLEN.
045-5274241 / 06-51749057.

Personeel en vacatures
KRANTENBEZORGERS
GEZOCHT IN SCHIMMERT,
SCHINVELD, SCHINNEN,
MERKELBEEK EN PUTH
Goede verdiensten.
Meer info: 06-42677006 of
mail naar info@beekdaeler.nl.

Braderieën & Markten
BINNEN KERSTMARKT 10 EN 11
DECEMBER DOENRADE.
Standhouders mail naar
zeuteinval@gmail.com of tel.
na 18.00u: 046-4422041.

COLOFON

Claessens
media

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave
van Claessens Media. Wij zijn bewust
met het milieu bezig. Wil jij als lezer ook

Adverteren?

bewust bezig zijn? Leg deze uitgave dan

Wil je adverteren? Dan kun je

na het lezen bij het oud papier, zodat

bellen met 06-42677006 of stuur een

de krant wordt recycled. Samen

mail naar info@beekdaeler.nl

zorgen we voor een schoner milieu.
Website
De Beekdaeler

www.beekdaeler.nl

De huis-aan-huis-krant
voor Beekdaelen, ook online.

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

ZONDAG GEOPEND VAN 9 TOT 18 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 10 t/m zondag 13 november 2022

Fruitbowls
fruitmix of meloenmix
schaal 500 gram

2.

99

4.

00

OP = OP

Shoarmareepjes,
kebab of gyrosvlees
per 100 gram

0.

69

0.77
1.04

Grolsch pils beugel
krat 16 flessen à 450 ml

MAXAN6T
PE R KL

Grolsch pils

Trots van Coop
droge worsten

krat 24 flesjes à 300 ml
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per stuk 90-250 gram

*
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2.49

4.19

1. 3.14
Dr.Oetker
Ristorante pizza's
3 dozen à 295-385 gram
combineren mogelijk

Rode pitloze druiven

bak 500 gram

1.

99

2.19

3 STUKS
8.67
14.46

Bienestich
kersen vlaai

Lochtman
Kip in satésaus

middelgroot

13.

50

9.

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

99

7.500 gram

5.

79

4.

49

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

