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Bezorgers
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in Schinveld.
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DE BEEKDAELER ALS ENIGE TER PLAATSE BIJ AANKOMST EERSTE VLUCHTELINGEN

Noodopvang in volle gang
Met de opening van het
asielzoekerscentrum in
Schinnen heeft de gemeente Beekdaelen er
sinds deze week feitelijk
een ‘woonwijk’ met 450
bewoners bij, vooralsnog
voor de duur van twaalf
maanden. Maandagmiddag, klokslag 12.20
uur, arriveerde de eerste
bus van Kupers Touringcars (Weert) met circa
veertig vluchtelingen,
voornamelijk Syrische
mannen.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De verslaggever van De Beekdae-

ler is maandagmiddag als enige
ter plekke op het moment dat de
eerste vluchtelingen zich melden bij de toegangspoort van de
voormalige legerbasis, beter bekend als het USAG-terrein. Eerder die dag heeft COA-woordvoerder Timo Waarsenburg ons

laten weten dat ‘omstreeks 13.00
uur’ de eerste asielzoekers arriveren. Tegen het eind van deze
week zullen alle 450 asielzoekers uit ondermeer Afghanistan,
Syrië en Turkije in Schinnen
zijn ondergebracht.
Privacy van nieuwkomers
De pers mag op deze maandag
onder geen beding het terrein
op, foto’s maken is evenmin
toegestaan. Reden: de privacy
van de nieuwkomers, aldus het
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Of de verslaggever héél even zijn auto mag
parkeren naast de portiersloge
in plaats van op de smalle aangrenzende Borgerweg? “Ook dat
mag helaas niet”, zegt de vriendelijke beveiligingsmedewerker
van Trigion Security (Amsterdam), een van de bedrijven die
hun boterham verdienen met de
asielopvang in Schinnen. Net
als vele andere firma’s, waaronder Vlot Logistics (Rotterdam),
Centrum Verhuizingen (Maastricht) en Schoonmaakbedrijf
’t Glaspaleis (Maastricht). Hun
vrachtwagens of bestelbusjes
rijden niet alleen op deze maandag maar ook de komende dagen af en aan.

Schutterij Vaesrade
zet zwaar Vaesrade
geschut in
Schutterij
zet zwaar geschut in

Uit maar liefst 45 kandidaten werd Schutterij St.
Martinus uit Vaesrade begin dit jaar uitgeroepen
tot ‘Cultuurclub 2021 van de Provincie Limburg’.
Diezelfde topschutterij (106 leden) vecht als sinds
2000 voor een eigen verenigingsgebouw, tot nu toe
tevergeefs. Voorzitter Robert Zeijen (foto) doet nu
zelfs een beroep op de gemeenteraad. “B&W
verleent immers geen medewerking.”
Zie verder pagina 8

De eerste touringcar met vluchtelingen arriveerde maandagmiddag om 12.20
uur bij de ingang van de noodopvang in Schinnen. Foto De Beekdaeler
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BEEKDAELENSE PODIUMARTIESTEN BALEN NU OPTREDENS WORDEN GEANNULEERD

‘Wij snappen er niks meer van’
In verband met de coronasituatie hebben de
vijftien burgemeesters
van de Veiligheidsregio
Noord- en Midden-Limburg een streep gezet
door (carnavals)evenementen, waaronder de
11devande11 in Roermond. Hun collega’s in
Zuid-Limburg besloten
daarentegen dat soortgelijke evenementen wél
door kunnen gaan. De
podiumartiesten in de
gemeente Beekdaelen
kunnen er geen touw
meer aan vastknopen.
“Uiteraard willen wij de
druk niet verhogen op de
zorg”, zegt Jan de Vries
uit Oirsbeek, bandlid van
Rempetemp. “Maar zorg
dan wel voor eenduidige
regelgeving.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Daar is echter geen sprake
van, eerder van bestuurlijke chaos, vindt Peter Ummels uit Hulsberg, bandlid
van Wir Sind Spitze. “Ik
snap er in ieder geval niks
meer van. Onze band heeft
het geluk dat we veel buiten Limburg optreden.” Zo
speelde men verleden week
vrijdag op een bedrijfsfeest
in Amersfoort en een dag
later op het Oktoberfest in
Rolde, provincie Drenthe.
“Deze week hadden we vier
optredens gepland, waarvan twee op 11 november.
In Venlo mogen we die dag
wél het podium op, maar
in Roermond niet, want de
11devande11 is afgelast.”
Op 12 november is Wir
Sind Spitze in Ruurlo, provincie Gelderland. “Maar
het Novemberfeest op 14
november in het Gemeenschapshuis in Schinnen is
afgelast en inmiddels verschoven naar april 2022. In

Peter Ummels uit Hulsberg, op deze (archief)foto uit 2016 als frontman van ‘Wir Sind Spitze’ tijdens een concert in Genhout, snapt niks meer van de coronamaatregelen
in onze provincie. “Onze band heeft het geluk dat we veel buiten Limburg optreden.” Foto archief De Beekdaeler

Limburg heeft men kennelijk eigen regels. Het is allemaal erg verwarrend. Temeer daar ze Brabant deze
week gewoon los gaan.”

”

In Venlo mogen
we die dag
wél het podium
op, maar in
Roermond niet.
- Peter Ummels,

Eerste annulering
Soloartiest Guido Frissen
uit Schimmert, jarenlang
frontzanger van de Schintaler, is al net zo verbaasd.
“Toch gek hè, dat in Brabant kan wat in Limburg
níet mag.” De eerste afzegging is inmiddels een feit.
“De 11devande11de.” Hij
hoopt dat ’t daarbij blijft.
“Maar ik vrees van niet. Ik
denk heus niet lichtzinnig over de coronasituatie.
Maar wees wel duidelijk,

Damen Makelaardij

nu ook in Beekdaelen!
GRATIS
waardebepaling?
Maak meteen een afspraak!
Kantoor Hulsberg
T. 045-5712255

Benieuwd naar de
van je woning?

waarde

Vraag nu GRATIS je waardebepaling aan
en zet de eerste stappen naar jouw nieuwe
droomwoning!

+

het unieke en
am
Living by D e
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zeg ik tegen de politiek.”
Volle voetbaltribunes en
tienduizenden uitzinnige
fans bij Max Verstappen,
dat gaat allemaal gewoon
door. “Maar wij mogen niet
optreden. Ik kan het niet
meer volgen.”
‘Niks is meer zeker’
Zangeres Celine Weerts
uit Schimmert heeft de
afgelopen dagen al heel
wat verdrietige collega-artiesten aan de lijn gehad.
“Dit is niet meer leuk,
voor niemand. De voorverkoop stokt, er komen entreekaartjes terug en in het
aantal boekingen zit geen
schot.” Of haar eigen show

op 3 december in de Stadsschouwburg De Domijnen
in Sittard nu nog doorgaat?
“Tot nu toe wel.” Haar aanstaande optreden bij een
Sinterklaasfeest staat onder druk. “Want twijfels bij
de organisatie. Op dit moment is niks zeker. Ik kan
wel huilen.”
Tweede jaar op rij
Jan de Vries van Rempetemp: “Ook wij zijn de
dupe van de afgelasting
van de 11devande11de. Dat
hakt er flink in. Het is een
van de hoogtepunten voor
carnavalisten en Limburgse artiesten. Dit evenement
hebben we vorig jaar moe-

Samen maken
we Beekdaelen!

Beekdaelen 2021 De lokale politieke partij
Vernieuwingsgroep Beekdaelen vindt het van
belang dat alle inwoners mee kunnen doen,
mee-participeren, meedenken en meebeslissen.
Fractievoorzitter Hugo Schaffrath geeft aan dat
Vernieuwingsgroep
50 jaar lang de
Beekdaelen De de
lokale
politieke partijalVernieuwingsgroep
Beekdaelen
inbreng
en
participatie
van
burgers
in hun
vindt het van belang dat alle inwoners mee
kunnen
doen, mee-participeren,
eigen KERN en in hun gemeenschap van groot
meedenken en meebeslissen.
Fractievoorzitter Hugo Schaffrath geeft aan
belang vindt. Hiermee geven we samen invuldat de Vernieuwingsgroep al 50 jaar lang de inbreng en participatie van
ling aan het motto “Beekdaelen maken we
burgers in hun eigen
KERN en in hun gemeenschap van groot belang vindt.
samen”.
Hiermee geven we
samen
invulling
aan
het
“Beekdaelen
maken we
Indien u wilt
opkomen
voor
demotto
belangen
van
samen”. Indien uw
u wilt
opkomen
voor
dedan
belangen
van een
uw KERN of buurt,
KERN
of buurt,
stuur
gerust eens
stuur dan gerustmailtje
eens een
naar (hugoschaffrath@home.nl)
of bel
naarmailtje
(hugoschaffrath@home.nl)
of bel
mij
even
op
(06-27821174).
Wij
gaan
graag
mij even op (06-27821174). Wij gaan graag met u in gesprek.

Samen maken we Beekdaelen!

www.damen-og.nl

Kantoeror
g
Hulsb
Mesweg 2

NUTH

met u in gesprek.

DAMEN

ten missen en dit jaar weer,
maar nu ook nog op het
laatste moment.” Hij denkt
daarbij aan alle mensen die
betrokken zijn bij de organisatie van de 11devande11de. “Vergeet ook niet alle
reeds gemaakte kosten.
Ons hart gaat nu vooral
uit naar al die carnavalisten, organisaties, artiesten
en iedereen die werkzaam
is in de zorg.” Wat Rempetemp vooral dwars zit:
dat er geen eenduidige regelgeving is omtrent het
al dan niet doorgaan van
(carnavals)evenementen
in Limburg. Peter Ummels
van Wir Sind Spitze: “Dit is
niet meer uit te leggen.”
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Repair Café Nuth blijft
rest van het jaar gesloten
Nuth Wie oude apparaten in Nuth wil laten repareren door het Repair Café, moet tot volgend jaar
wachten. In verband met de coronamaatregelen
blijven de deuren de rest van dit jaar gesloten. De
organisatie zegt de veiligheid van bezoekers en
medewerkers tijdens de werkzaamheden nu niet
te kunnen garanderen. Het Repair Café in Nuth is
inmiddels zeven jaar actief, op iedere tweede zaterdag van de maand in het kantinegebouw van het
voormalige tenniscomplex aan de Voorsterstraat.

Fanfare St. Clemens
huldigt trouwe leden
Arensgenhout Fanfare St. Clemens in Arensgenhout heeft zaterdag verschillende leden gehuldigd vanwege hun langdurig lidmaatschap. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse viering van het Clemensfeest. Wiel van der Cruijsen en Peter Gijzen zijn vijftig
jaar lid van de fanfare, Marleen Gijzen, Rob Gijzen, Leon van der Cruijsen en John Rikers 40 jaar, Ceryl van Oppen 25 jaar en Jos
Demacker en Patricia Jaspers 12,5 jaar. Foto Paul van Oppen

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

Streep door
kleindierenshow
in Schimmert
Schimmert De kleindierenshow in Schimmert
gaat niet door. De tentoonstelling is afgelast wegens de heersende vogelgriep in ons land. Er geldt
momenteel een landelijke ophokplicht. De show
zou op 13 en 14 november worden gehouden bij
loonbedrijf Tummers aan de Kleverstraat. Gezien
de situatie, laat het organisator Kleindierliefhebbers Zuid-Limburg geen andere keus dan de
tentoonstelling niet door te laten gaan.

09
NOV
‘21

Kennisgeving activiteitenbesluit
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen maken ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de
volgende melding hebben ontvangen:

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

Van:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

H&R Benelux B.V.
Thermiekstraat 2, 6361 HB Nuth
5 oktober 2021
2021207496

De volgende activiteiten zijn gemeld:
 Het plaatsen van 3 bovengrondse opslagen van 250 m³ voor verschillende typen
wax, geen gevaarlijke stoffen.
 Het plaatsen van 3 bovengrondse opslagen van 35 m³ voor 9Diethanolamine,
Pristerine en Stearyl Alcohol, geen gevaarlijke stoffen.
 Het plaatsen van een bovengrondse weegbrug voor maximaal 60 ton.
De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële
regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het
Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn.
Voor meer informatie kunt u het Eloket raadplegen via https://aimonline.nl
De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen van de dag
na publicatiedatum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.
De melding kan op afspraak worden ingezien.
Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschift of zienswijze indienen.

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).

Informatie
RUD ZuidLimburg, telefoon +31 43 389 78 12

Bestemmingsplannen

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

Beperkte verstrekking van
persoonsgegevens door de overheid

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Haagstraat 30
in Merkelbeek
Vaesrade 64 in Nuth

OMSCHRIJVING
Het bouwen van een bijbouw en een
dakkapel aan de achterzijde van het
dak.
Het verbouwen van de garage

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Pastoor Thissenplein in Evenement carnavalsopening
Sweikhuizen
‘Thiss Boete’ 13 november 2021
van 17.00-24.00 uur.
Thull 15/19 (start en
Evenement Alfa Bear Trail (run)
finish) en diverse
14 november 2021 van 08.00-18.00 uur.
wegen/paden in
Beekdaelen
Kerkweg 111 in Puth
Ontheffing voor het verbranden van
snoeihout
Markt in Oirsbeek
Standplaatsvergunning voor
verstrekking van informatie inzake
glasvezel door Delta Fiber Netwerk
van 11 t/m 17 november 2021
Wilhelminaplein/Beek- Standplaatsvergunning voor
straat in Schinveld
verstrekking van informatie inzake
glasvezel door Delta Fiber Netwerk
van 11 t/m 17 november 2021
Parkeerplaats Jan Linders Standplaatsvergunning voor
aan de Putstraat in
verstrekking van informatie inzake
Amstenrade
glasvezel door Delta Fiber Netwerk
van 11 t/m 17 november 2021

DATUM VERLEEND
28-10-2021

01-11-2021
DATUM VERLEEND
01-11-2021

In de basisregistratie personen
(BRP: de officiële naam voor de
Nederlandse bevolkingsadministratie)
zijn persoonsgegevens opgenomen
van iedereen die binnen de gemeente
woont. Het gaat hierbij niet alleen
om adresgegevens, maar bijvoorbeeld
ook om gegevens over een eventueel
huwelijk, nationaliteit, ouders en
kinderen.
Voor het verstrekken van uw gegevens
aan anderen gelden uiteraard regels. U
leest er hier meer over.
Aan wie worden uw gegevens wel en
niet verstrekt?
•

02-11-2021

03-11-2021
04-11-2021

04-11-2021

04-11-2021

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op www.overheid.nl
en www.officielebekendmakingen.nl.
Bovengenoemde verleende c.q. geweigerde vergunningen kunt u momenteel niet inzien
in het gemeentehuis in Schinveld, omdat deze locatie is gesloten voor burgers i.v.m.
het coronavirus. U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken via het algemene
nummer van de gemeente 088 – 450 20 00.

•

De overheid verstrekt uw
gegevens automatisch aan
andere overheidsinstanties
en enkele bijzondere
maatschappelijke instellingen,
zoals pensioenfondsen. Gegevens
worden uiteraard alleen aan deze
instellingen verstrekt als dat
noodzakelijk is voor de uitvoering
van hun wettelijke taken. Welke
informatie verstrekt mag worden,
wordt bepaald door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken. Deze
gegevensverstrekkingen voor
publiekrechtelijke doeleinden kunt
u niet voorkomen, ze zijn namelijk
verplicht voorgeschreven.
In enkele gevallen kunnen derden
vragen om de over u opgenomen
gegevens in de BRP aan hen
te verstrekken. Het gaat dan
bijvoorbeeld om verstrekking
aan zogenoemde verplichte
derden (zoals een advocaat die
een dagvaarding aan uw adres wil
uitbrengen) en aan zogenoemde
vrije derden (nietcommerciële
instellingen).

•

Voor deze verstrekkingen kunt u
geheimhouding van uw gegevens
verzoeken.
Aan particulieren en aan
commerciële instellingen wordt
alleen informatie verstrekt na
uw voorafgaande schriftelijke
toestemming.

Verzoek tot geheimhouding van uw
gegevens
U kunt uw gemeente verzoeken
om aan verplichte derden en vrije
derden (beschreven bij de tweede
bullet hierboven) geen gegevens
over u uit de BRP te verstrekken. Dat
kan digitaal met DigiD via https://
www.beekdaelen.nl/geheimhouden
persoonsgegevens/ of op afspraak aan
de balie van het gemeentehuis. U vult
dan een speciaal daarvoor beschikbaar
formulier in. U dient zich bij de balie
met een geldig legitimatiebewijs te
legitimeren. Nadat de gemeente uw
verzoek heeft verwerkt, ontvangt u
een bevestiging.
Aan wie zijn uw gegevens verstrekt?
U kunt bij de gemeente een overzicht
opvragen aan wie in het afgelopen
jaar over u gegevens zijn verstrekt uit
de BRP. Dit heet inzagerecht. Dit kan
alleen op afspraak aan de balie en u
dient zich hierbij te legitimeren.
Zijn uw gegevens in de BRP niet
correct?
Het is belangrijk dat uw gegevens in
de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt
u daaraan, neem dan contact op met
de afdeling Publieke Dienstverlening,
team burgerzaken via 0884502000.
Meer weten?
Kijk dan op www.beekdaelen.nl/
geheimhoudenpersoonsgegevens/

Vergaderingen gemeenteraad
en raadscommissies
Hieronder vindt u een overzicht van de laatste openbare vergaderingen van de
gemeenteraad en de raadscommissies in 2021.
Gemeenteraad
De gemeenteraad van Beekdaelen vergadert op:
• Maandag 15 november 2021 om 14.00 uur (begrotingsvergadering)
• Dinsdag 21 december 2021 om 19.00 uur
Door de maatregelen in verband met het coronavirus vinden deze vergaderingen
zonder publiek plaats. Streekomroep ZONWS zendt de vergaderingen rechtstreeks
uit op televisie en internet (www.zonws.nl).
Raadscommissies
Door de maatregelen in verband met het coronavirus vinden de
commissievergaderingen zonder publiek plaats via videoconference, op de volgende
data:
• Dinsdag 30 november 2021 om 19.00 uur: cluster sociaal & ruimte
• Donderdag 9 december 2021 om 19.00 uur: cluster bedrijfsvoering over 2e
bestuursrapportage 2021

Week van Respect
Van 8 tot en met 14 november 2021
Gemeente Beekdaelen doet in 2021 mee aan de landelijke Week van Respect: een
jaarlijkse campagne rondom het thema respect die zich vooral richt op jongeren,
de generatie van de toekomst.
Wilt u meer weten over de Week van Respect en hoe we hier binnen Beekdaelen
aandacht aan besteden? Lees dan verder op www.beekdaelensociaal.nl/respect.
Orange the World
Aandacht voor respect is belangrijk, maar aandacht voor het tegengaan van
geweld hoort daar ook bij. Daarom doen we ook mee aan Orange the World:
een wereldwijde campagne over geweld tegen vrouwen en meisjes. In meer dan
90 landen wordt er vanaf 25 november aandacht gevraagd voor dit probleem.
Op www.beekdaelensociaal.nl/respect leest u hoe we hier in Beekdaelen aan
meedoen.

U kunt tijdens de raadscommissies gebruik maken van het spreekrecht voor burgers
over de onderwerpen op de agenda. Hiervoor moet u zich aanmelden. Indien u
zelf niet over de benodigde digitale middelen beschikt, is er op het gemeentehuis
in Nuth een ruimte met iPad beschikbaar. S.v.p. uiterlijk op de zondag voor de
betreffende commissievergadering aanmelden via griffie@beekdaelen.nl.

Respect en geweld gaan niet samen
We vinden het belangrijk om het hele jaar door aandacht te hebben voor de thema’s
respect en geweld en niet alleen tijdens de bekende landelijke en wereldwijde
momenten. Daarom hebben we op 8 november, als aftrap van de Week van Respect,
de nieuwe webpagina ‘Respect en geweld gaan niet samen’ gelanceerd. Hier vindt u
gedurende het jaar actuele informatie over gebeurtenissen of activiteiten rondom
deze onderwerpen.

Agenda’s en te bespreken stukken
De agenda en de te bespreken stukken van alle openbare vergaderingen vindt
u op www.beekdaelen.nl (onder: over de gemeente / bestuur & organisatie /
gemeenteraad / vergaderingen en besluiten raad).

Heeft u ideeën over hoe we samen kunnen werken aan respect? Wilt u samen met
andere inwoners meedenken met de gemeente en activiteiten op touw zetten?
Dan komen we graag met u in contact. Kijk op www.beekdaelensociaal.nl/respect
voor meer informatie.

Vanaf 1 december kunt u uw
rijbewijs online verlengen
Uw rijbewijs verlengen of een categorie toevoegen? Dat kan vanaf 1 december 2021
online. U hoeft dan nog maar één keer naar de gemeente te komen in plaats van twee
keer: alleen om het rijbewijs op te halen.
U doet de aanvraag via de website van de RDW: www.rdw.nl/rijbewijsverlengen. Na twee
werkdagen ontvangt u een email van de RDW dat uw nieuwe rijbewijs klaar is. Daarna
maakt u een afspraak bij de gemeente om het rijbewijs te komen ophalen. De kosten
voor het online verlengen van uw rijbewijs zijn € 41,00. Dit bedrag is exclusief de kosten
van de pasfoto’s.
Let op: Als u uw eerste rijbewijs aanvraagt, een spoedaanvraag doet of een rijbewijs
aanvraagt na diefstal of vermissing, dan kunt u dit niet online regelen. U dient dan een
afspraak bij de gemeente te maken.
Hoe vraag ik online verlenging van mijn rijbewijs aan?
U doet de online aanvraag gemakkelijk en snel:
1. U laat een pasfoto maken bij een door de RDW erkende fotocabine of fotograaf. Een
overzicht van de erkende cabines en fotografen vindt u op de website van de RDW:
https://www.rdw.nl/particulier/locatiewijzer.
Vul in de linkerkolom uw locatie in en klik ‘Een rijbewijsfoto laten maken’ aan.
2. De fotograaf verstuurt uw pasfoto en handtekening (voor op uw nieuwe rijbewijs)
beveiligd en digitaal naar de RDW. Binnen een paar minuten krijgt u van de RDW een
email waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd.
3. Doe de identiteitscheck met een mobiele telefoon. Heeft u nog geen DigiDapp op
uw telefoon? Download deze dan eerst.
4. Nadat u de eenmalige identiteitscheck op uw mobiele telefoon hebt gedaan, kunt u
uw rijbewijs online verlengen. U betaalt met IDEAL.
5. U maakt een afspraak bij de gemeente om uw nieuwe rijbewijs op te halen.
De door RDW erkende fotografen in de gemeente Beekdaelen zijn:
• Studio 46 | Provincialeweg 91e, 6438BC Oirsbeek
• Katja Waltmans | President Kennedystraat 1, 6451AS Schinveld
• Jacky’s Bloemenshop | A Ge Water 2, 6451 CD Schinveld
• Drogisterij Danielle | Kerkstraat 29a, 6336 BA Hulsberg

RIJBEWIJS

ONLINE VERLENGEN
U bent in het bezit van een
geldig Nederlands rijbewijs.

Nee

Ja
U woont in een gemeente waar u
uw rijbewijs online kunt verlengen.

Nee

Ja
U wilt een verlenging of een
categorie-uitbreiding aanvragen.

Nee

Ja
U heeft de Digid-app
met ID-check.

Rijbewijs verlengen
op gemeentehuis
Nee

Ja
U laat een pasfoto maken bij een
door de RDW erkende fotograaf.

Nee

Ja
U ontvangt een e-mail van de
RDW dat u online kunt verlengen.

Meer weten?

Scan de QR code

Ook kunt u terecht bij de pasfotoautomaat in het gemeentehuis in Nuth.
Voorwaarden:
• U heeft een Nederlands rijbewijs.
• U vraagt een verlenging van uw rijbewijs of een categorieuitbreiding aan.
• U heeft een geldig Nederlands(e) paspoort, rijbewijs of identiteitskaart met een chip.
Alle paspoorten en identiteitskaarten hebben een chip. Alleen rijbewijzen uitgegeven
na 14 november 2014 hebben een chip.
• U heeft een mobiele telefoon. Dit moet een smartphone met Android
besturingssysteem versie 6.0 of hoger zijn of een iPhone 7 of hoger met iOSversie
13 of hoger. Deze telefoons hebben namelijk een NFCchiplezer. De chiplezer is
nodig om een identiteitscheck te kunnen uitvoeren bij het online verlengen van uw
rijbewijs.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden, dan kunt u uw rijbewijs niet online verlengen.
Maak dan een afspraak bij de gemeente.
Meer informatie
Meer informatie over het online verlengen van uw rijbewijs vind u op de website
van de RDW: www.rdw.nl/rijbewijsverlengen.

Stand van zaken noodopvang
asielzoekers op voormalig
USAGterrein in Schinnen
De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Er is sprake van een zeer
hoge instroom en statushouders stromen moeizamer dan voorheen door naar
reguliere huisvesting. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zoekt op dit
moment dan ook overal in het land naar extra capaciteit. Ook het kabinet heeft
een noodoproep uitgestuurd naar gemeenten om aandacht te hebben voor dit
probleem en noodopvanglocaties mogelijk te maken.
Als er niet snel voldoende extra opvangcapaciteit beschikbaar is, dreigt hetzelfde
scenario als in 2015: crisisnoodopvang in sporthallen en op evenementenlocaties.
Het college van gemeente Beekdaelen vindt dit inhumaan en onwenselijk. Door
in te stemmen met het verzoek van het COA om 450 mensen voor de duur
van 12 maanden op te vangen in Schinnen, neemt zij haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid om deze mensen te helpen.
Communicatie
Het college beseft dat er vragen zijn over de zorgvuldigheid van het
communicatietraject. Er is begrip voor deze reacties, maar vanwege het spoedeisend
karakter van het verzoek is gekozen voor een traject waarin eerst de gemeenteraad is
geconsulteerd en vervolgens de publiciteit is gezocht.
De gemeente en het COA gaan graag het gesprek aan met de omgeving. Daarom
was er op maandag 1 november een inloopbijeenkomst over de noodopvang
georganiseerd. Vertegenwoordigers van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers,
de politie en de bestuurders van de gemeente Beekdaelen waren hierbij aanwezig.
Zo’n 80 inwoners maakten van deze gelegenheid gebruik om met hen het gesprek
aan te gaan, vragen te stellen, zorgen te uiten, maar ook om hulp aan te bieden.
Tijdens de gesprekken bleek dat het overgrote deel van de aanwezigen niet tegen
het collegebesluit was. Nagenoeg alle vragen in de kern hadden betrekking op het
garanderen van de leefbaarheid en veiligheid voor zowel de nieuwe inwoners, als
de diverse buurtschappen. Ook hebben zich een aantal mensen gemeld die graag
iets voor de bewoners willen betekenen, door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of het
doneren van kleding en speelgoed.

Klankbordgroep
Om in gesprek te blijven over de leefbaarheid en veiligheidsvraagstukken wordt
er momenteel een klankbordgroep opgezet. Ook houden wij de informatie op
de website www.beekdaelen.nl/noodopvang actueel. Als er nieuwe informatie
beschikbaar is, wordt die op deze pagina toegevoegd. Ook de veel gestelde vragen
met daarbij behorende antwoorden worden regelmatig ververst.
Meehelpen
Er komen veel vragen binnen van mensen die hun hulp aan willen bieden bij de
noodopvang in Schinnen. Aanmelden hiervoor kan via het mailadres
azcschinnen@coa.nl.

Zonnepanelenproject Parkstad
Dé kans om via uw gemeente te investeren in een
energiezuinige woning
Een energiezuinig thuis
Als particuliere woningeigenaar en bewoner van een koophuis wilt u uw huis het
liefst zo energiezuinig mogelijk maken. Want dat is niet alleen goed voor het milieu,
maar ook voor uw portemonnee. En daarom wilt u misschien ook duurzame energie
opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Maar vaak ziet u door de (online) bomen
het bos niet meer.
Infoavond zonnepanelenproject donderdag 25 november 2021
Kom geheel vrijblijvend naar onze informatiebijeenkomsten op 25 november in
Gemeentehuis Schinnen. De avond start om 19.00 uur. Aanmelden voor
de infoavond is verplicht en kan via de webpagina van Volta Limburg
(https://www.voltalimburg.nl/zonnepanelenparkstad).
Wij zien u graag op 25 november.

Internet tot !
s
/
t
i
b
G
5
,
1
l
we

Slim bekeken!
Méér internet voor minder geld.

Eerste
6 maanden

35,p/mnd*

Videobellen met collega’s aan de keukentafel en bingewatchen op bed terwijl er op
zolder een game wordt gespeeld? Met glasvezel internet en Interactieve TV kan het hele
huis moeiteloos tegelijk online en heeft iedereen z’n favoriete programma binnen handbereik.
Gegarandeerd razendsnel internet tot wel 1,5 Gbit/s. En dat alles voor een verrassend normale prijs.
Slim bekeken!

Mis het
niet!

Bestel je pakket op caiway.nl/Zuid-Limburg of bel 088 2249 001.
* De actieprijs geldt voor de eerste 6 maanden o.b.v. een jaarcontract. Na 6 maanden betaal je het dan geldende tarief. Prijzen zijn, indien van toepassing op jouw adres,
exclusief vastrechtvergoeding die je aan de netwerkbeheerder betaalt. Kijk voor de pakketten, kosten, actievoorwaarden en beschikbaarheid op jouw adres op caiway.nl. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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Kunstenaarsduo uit Beekdaelen
exposeert in Kunsthal Rotterdam

Cursus kunst
bij KBO
Schinnen
Schinnen Seniorenvereniging/KBO Schinnen start
in januari met de cursus
‘Beweging in de kunst
na de Tweede Wereldoorlog’. De cursus wordt
gegeven door beeldend
kunstenaar en kunstdocent Arjen van Prooijen.
Gemeenschapshuis Noeber
Beemden dient als locatie.
De cursus vindt plaats op
de donderdagavonden 6,
13 en 20 januari, telkens
vanaf 19.30 uur. Deelname
kost 32,50 euro voor leden,
niet-leden betalen 37,50
euro. Aanmelden kan via
06-42459099 of door een
mail te sturen naar marlou.
schouteten@ziggo.nl.

Jacqueline Muitjens (links) en Yvette de Vries vertegenwoordigen de regio Zuid-Limburg komend
weekend in Rotterdam. Eigen foto

Beekdaelen De beeldend
kunstenaars Jacqueline
Muitjes uit Nuth en Yvette
de Vries uit Amstenrade
exposeren komend weekend (13/14 november) in de
Kunsthal Rotterdam. Mui�tjens en De Vries, regionaal
bekend mede dankzij het
Openatelier in Amstenrade,
vertegenwoordigen de regio
Zuid-Limburg tijdens deze

prestigieuze tentoonstelling
in Rotterdam. “Het tweetal
maakte een echo van het
bronzen beeld ‘Giraf’ uit
1959 van de kunstenaar
Theresia van der Pant
(1924-2013). “Wij hebben
ons verdiept in de maker
van het werk”, zegt het
Beekdaelense duo. Daarbij
vonden ze onder andere een
uitspraak van Van der Pant

terug: ‘Dieren veinzen niet,
dat geeft ze een bepaalde
vrijheid, zelfs als ze gekooid
zijn’. “Die uitspraak is de
basis geworden voor ons
kunstwerk”, aldus
Muitjens en De Vries. Het
beeld wordt gedragen door
4 forse poten op wielen,
zodat het geheel, weliswaar
met moeite, kan worden
verplaatst.

Kienen met
KBO-Nuth in
Trefcentrum
Nuth KBO-Nuth verzorgt
op de woensdagen 17 november en 1 december een
kienmiddag in het Trefcentrum aan de Wilhelminastraat. De zaal is open
om 12.45 uur en het kienen
begint om 13.30 uur. Ook
niet-leden zijn welkom, zij
betalen een kleine vergoeding.
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Veldkretsers Wijnandsrade
roept prinsen uit
Wijnandsrade Met als
thema ‘The Mask Singer’
maakt carnavalsvereniging
De Veldkretsers in Wijnandsrade zaterdag 13 november haar nieuwe heersers bekend. Dat gebeurt
in het gemeenschapshuis
aan de Oudenboschstraat.
Deze avond van onthullingen begint om 19.33 uur.

Eerst neemt de jeugd van
Wijnandsrade afscheid van
het jeugdvorstenpaar Thomas en Lise. Meteen daarna
worden hun opvolgers uitgeroepen. Later die avond
draagt hoogheid Almer I
de scepter over aan zijn
opvolger. De entree is gratis.
Toegang alleen mogelijk
met coronabewijs.

Workshop toneel
in Amstenrade
Amstenrade De fijne
kneepjes van toneelspelen leren? Dat kan, tijdens
de toneelworkshop van
toneelvereniging Ongeros
in Amstenrade. Tijdens de
worshops gaan de aspirant-spelers aan de slag met
korte sketches en maken ze
kennis met alle facetten van
het theater. Ook kunnen ze

direct auditie doen voor een
figurantenrol in de nieuwste productie van Ongeros,
die in januari in première
gaat. De workshops zijn op
de woensdagavonden 17
november, 24 november
en 1 december van 19.30 tot
22.00 uur. Iedereen vanaf
18 jaar kan zich inschrijven
via info@ongeros.nl.

Nuth viert Sint-Maarten
Nuth In Nuth wordt vrijdag
12 november het Sint-Maarten feest gevierd. Het feest
start om 19.00 uur in de
Bavokerk, waar door enkele
kinderen van 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
welkom, met inachtneming
van de coronaregels.

ZATERDAG 13 NOVEMBER
HYPOTHEEKMARKT BIJ ZEKERHEUTS
Wat bent u nu precies waard op de huizenmarkt?
Huizenprijzen stijgen, net als de energiekosten, terwijl de
hypotheekrente op een historisch laag niveau is aanbeland.
Wat is nu verstandig in uw situatie? Het hypotheek-team
van zekerheuts adviseert u hier graag over.
Zaterdag 13 november organiseert zekerheuts een
Hypotheekmarkt in ons kantoor in Nuth gelegen aan de
Nuinhofstraat 88. Tijdens deze Hypotheekmarkt vertellen
onder andere een makelaar en notaris waar u allemaal
rekening mee moet houden bij het kopen van een woning
en hoe dat te doen in de huidige huizenmarkt.
Daarnaast zijn er speciale 'speeddates' met de hypotheekadviseurs van zekerheuts. Tijdens deze gesprekken geven
wij advies en beantwoorden uw specifieke vragen.
De Hypotheekmarkt vindt plaats op zaterdag 13 november
van 10.00 tot 14.00 uur.
De koffie en wat lekkers staan voor u klaar!

DE ZEKERHEUTS HYPOTHEEKMARKT BEZOEKEN?
MELD U DAN AAN VIA WWW.ZEKERHEUTS.NL
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Beumerwalders krijgen al
vroeg nieuw prinsenpaar
Hulsberg In Hulsberg
worden deze maand al de
nieuwe hoogheden van
carnavalsvereniging De
Beumerwalders bekendgemaakt. Voorheen gebeurde
dat nog begin januari. Het
nieuwe jeugdprinsenpaar
wordt zaterdag 13 november onthuld. Dat gebeurt
vanaf 14.11 uur in het
gemeenschapshuis en de
entree bedraagt 2 euro.
Nadat eerst afscheid wordt
genomen van jeugdprins
Sylvain I en jeugdprinses
Fenne, wordt bekend wie
dit jaar de scepter zwaaien
over de jeugd van Hulsberg.
Een week later, op zaterdag 20 november, wordt in
cafe-zaal Op de Trepkes

afscheid genomen van prins
Roel I en prinses Anniek.
Dan zit hun regeerperiode
van twee jaar er definitief
op. Het absolute hoogtepunt van deze avond, die
al om 19.30 uur begint, is
uiteraard de bekendmaking
van de nieuwe heersers over
het Beumerwaldersriek.
Kaarten kosten 8 euro in de
voorverkoop en tien euro
aan de avondkassa. Een
passe-partout voor de twee
prinsenproclamaties en
Hiërezitting (op 16 januari)
kost 22 euro. Tickets zijn
verkrijgbaar bij tankstation
Lukoil, AH Hulsberg en
café-zaal Op de Trepkes.
Toegang alleen mogelijk
met coronabewijs.

ST. MARTINUS IJVERT AL 21 JAAR VOOR EIGEN VERENIGIN

Noodkreet van sch

Lampionnenoptocht
door Vaesrade
Vaesrade Schutterij St.
Martinus houdt vrijdag
12 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. Iedereen is welkom.
De schutterij wijst daarbij
wel op de geldende maatregelen die in acht moeten
worden genomen, zoals de
verplichte 1,5 meter afstand
en het coronatoegangsbewijs.

Schutters Vaesrade
vieren patroonsfeest
Vaesrade Schutterij St.
Martinus gaat zaterdag
13 november het St. Martinusfeest - de naamdag
van de patroonheilige van
het schuttersgilde - vieren.
Om te gaan feesten komen
de schutters om 14.00 uur
in de voetbalkantine van
voetbalvereniging Vaesrade
bijeen. Vervolgens marcheren ze door de straten van
Vaesrade naar de St. Servatiuskerk om de mis om
15.00 uur bij te wonen.

Dan wordt ook Robert
Oomen geinstalleerd als
nieuwe vaandeldrager van
de schutterij. Aansluitend marcheren ze naar
het kerkhof. Daar worden
de overledenen met de
Lastpost en kamerschoten
herdacht. Vervolgens is er
in de voetbalkantine een
besloten feestavond voor
(jeug)leden, ouders en
partners. Toegang tot de
kantine is alleen mogelijk
met coronabewijs.

MET SPOED

BEZORG(ST)ERS GEZOCHT
IN SCHINVELD
Vanaf 12 jaar!
Verdien je eigen zakgeld bij jou in de buurt. Bezorg
De Beekdaeler op dinsdag of woensdag in één van
de volgende wijken:
WIJK SCHINVELD

300 adressen:
omgeving Kanunnik van Nuijsstraat /
President Rooseveltstraat / A ge Water

WIJK SCHINVELD

350 adressen:
omgeving Jabeekerstraat / Kievit /
Op de Keuken / Brunssumerstraat
Voor meer informatie én verdiensten(!) mail naar
info@claessensmedia.nl of 06 42 67 70 06

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

Robert Zeijen, voorzitter en commandant schutterij St. Martinus Vaesrade, poseert in vol ornaat op het voetbalveld waar de schutterij het huidig
voorziening hebben, met uitzondering van schutterij St. Martinus Vaesrade.” Foto Rob Oostwegel

Het is tamelijk uitzonderlijk dat een vereniging de hulp inroept
van de gemeenteraad in
plaats van rechtstreeks
het College van B&W te
benaderen. Schutterij
St. Martinus Vaesrade
deed dat tien dagen
geleden. En allesbehalve uit luxe, benadrukt
schutterijvoorzitter
Robert Zeijen. “Via
B&W komen we namelijk niet verder met
onze wens om een eigen
verenigingsgebouw
te realiseren. Door de
gemeenteraad te benaderen hopen we dat er
alsnog schot in de zaak
komt.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Eind oktober ontvingen de
leden van de gemeenteraad van Beekdaelen (zij
het met een cc. aan B&W)
een uitvoerige brief van
schutterij St. Martinus. In
die brief vragen voorzitter
Robert Zeijen, secretaris
Robert Oomen en penningmeester Sanne Minnen de
gemeenteraad om hulp.
Zeijen: “St Martinus is een
bloeiende vereniging met
106 leden. We zijn een van
de grootste schutterijen
van Limburg. In 2022 vieren
we het 125-jarig bestaan en
begin dit jaar is onze schutterij zelfs uitgeroepen tot
‘Cultuurclub 2021 van de
Provincie Limburg’, waarbij
we de alom bekende Koninklijke Harmonie Sainte
Cécile uit Eijsden achter
ons lieten. En dan te bedenken dat onze schutterij
niet eens een eigen ver-

enigingslokaal heeft. Alle
andere negen schutterijen
in Beekdaelen hebben dat
wél.”
Dorpshuis in kerk
Vaesrade
St. Martinus probeert inmiddels al 21 jaar om haar
droom te verwezenlijken.
De laatste aanvraag voor
een eigen gebouw dateert
van 2018, destijds gedaan
bij de toenmalige gemeente

Nuth. “Op 1 september
2020 antwoordde B&W van
de fusiegemeente Beekdaelen”, zegt Zeijen. Het
verzoek om een nieuw/
eigen verenigingsgebouw
‘kan niet als een op zichzelf staande vraag worden
behandeld maar dient beoordeeld te worden in relatie tot het totale voorzieningenniveau van de kern
Vaesrade’. Aldus B&W in
ambtelijke taal die haaks

”

En dan te bedenken dat onze
schutterij niet eens een eigen
verenigingslokaal heeft. Alle

andere negen schutterijen in
Beekdaelen hebben dat wél.
- Robert Zeijen
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NGSLOKAAL

hutterij

Puther Senioren
Kapel zoekt
versterking
Puth De Puther Senioren
Kapel is op zoek naar versterking. Ervaren muzikanten die trompet, bugel of
bas bespelen zijn van harte
welkom om kennis te komen
maken tijdens de wekelijkse
repetitie. De kapel repeteert
op dinsdagavond van 20.00
tot 22.00 uur in café-brasserie Oud-Limburg aan de
Kerkweg. De Puther Senioren Kapel verzorgt regelmatig optredens op festivals
en in verzorgingshuizen.
Bohemische blaasmuziek
en eigentijdse nummers
vormen de kern van het
repertoire. Meer informatie
bij Brigitte Walthie-Janssen
via tel. 06-40719935.
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Kom kijken
bij Daltonschool
De Bundeling
Woensdag 24 november
9.00 - 10.30 uur

Pieten gaan
‘on tour’
in Schinnen
Schinnen De ‘klassieke
intocht’ van Sinterklaas
gaat dit jaar niet door in
Schinnen, maar de
goedheiligman zal het
dorp zeker niet stilletjes
voorbij rijden. Op zondag
28 november gaan de Pieten
vergezeld door een ‘hulpje’
van Stichting Sur Plu bij
kinderen (tot en met 10 jaar)
langs de deur met sinterklaascadeaus. Daarbij houden ze zich aan de geldende
coronamaatregelen. Zo
zullen ze de cadeautjes bij
de voordeur neerzetten
en meteen weer verder
gaan. Wie rekent op een
surprise moet voor 17 november een mail sturen naar
surpluschinnen@gmail.com.
In de mail naam, leeftijd,
en adres vermelden.

ge 'clubgebouw' heeft.“Beekdaelen telt tien schutterijen die alle een eigen

staat op het in Vaesrade
gebezigde schuttersjargon. Zeijen legt uit dat de
schutterij vanaf het begin
van de plannen om te komen tot een dorpshuis in
de kerk van Vaesrade heeft
aangegeven daar níét aan
deel te nemen. “Want die
voorziening is niet geschikt voor het merendeel
van onze activiteiten.”
‘Tweede’ voetbalveld
en kantine
Hoe de situatie op dit
moment is? De schutterij
huurt vanaf 2021 voor haar
activiteiten het ‘tweede’
voetbalveld van de sportaccommodatie Vaesrade,
tevens zijn de schutters
als het ware te gast in de
kantine van VV Vaesrade.
“Deze kantine is echter
niet geschikt, want sowieso te klein, voor de
activiteiten beide verenigingen”, stelt Zeijen. Op
welke manier een eigen
schutterslokaal financieel

haalbaar en exploitabel
zou kúnnen zijn, heeft het
bestuur van St. Martinus
inmiddels aan de gemeenteraad schriftelijk uitgelegd. “Het CDA Beekdaelen heeft al gereageerd
op onze brandbrief.” Wát
het CDA ‘er’ van vindt, wil
Zeijen niet zeggen, maar
het schijnt een reactie te
zijn die de schutters van
Vaesrade moed geeft, begrijpen we uit Zeijens
woorden.
Beschermheer
St Gertrudis Amstenrade
Nog
méér
schuttersnieuws: Lei Meisen (70) is
de nieuwe beschermheer
van schutterij St Gertrudis Amstenrade. Meisen,
sinds enkele jaren woonachtig in Spanje, was 14
jaar lid van St. Gertrudis
en vier keer koning. Meisen wordt in maart 2022
officieel als beschermheer
geïnstalleerd op het kasteel van Amstenrade.

Uniek in Zuid-Limburg!

De Bundeling / Lindenlaan 75 / 6241 BB Bunde
043 - 364 69 91 / info.bundeling@kom-leren.nl
www.daltonschooldebundeling.nl

Wat een mooie auto!
Wist je dat je deze op kan
laden bij Coop Knols
in Schimmert? Je kan 24 uur
per dag, 7 dagen per week
terecht op onze parkeerplaats.
Hieronder zie je nog onze
openingstijden, mocht je nog
binnen willen lopen voor een
boodschap!

Schutterij
Merkelbeek
huldigt
jubilarissen
Merkelbeek Schutterij St. Johannes-St.
Clemens in Merkelbeek
huldigt zaterdag 20
november acht jubilarissen. De huldiging vindt
plaats tijdens een receptie in zaal Smeets. Het
gaat om Hein Timmermans en Sjef Janssen 65
jaar lid, Nadiene Ramaekers-Luckers 25 jaar lid
(zij was het die in 2016
haar laatste bölke wist
af te knallen, waardoor
de schutterij uit Merkelbeek het OLS in 2017
mocht organiseren),
Rens Boumans, Xander
Snijders, Tim Jeurissen,
Bas Von den Hoff en Bas
Verbaten, allen 12,5 jaar
lid. Vanaf 19.30 uur kan
iedereen de jubilarissen
de hand schudden of
een boks geven.

Openingstijden
maandag t/m zaterdag
zondag

08.00 - 20.00 uur
09.00 - 18.00 uur

Coop

Coop Schimmert Knols
Weidestraat 3

A5_Laadpaal_Knols.indd 1

25-10-21 12:08

Mooi je eigen geld verdienen!

De Beekdaeler zoekt
bezorgers in Schinveld
(vanaf 12 jaar!)

SPECIAAL VOOR
‘KRANTENBEZORGERS
IN SCHINVELD:
Tip jouw vriend(in), bekende
of iemand anders over het
bezorgen van De Beekdaeler
in Schinveld en ontvang
allebei €40,-.
Informeer naar de
voorwaarden.

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

Glasvezel in
gemeente
Beekdaelen
is dichterbij
dan ooit!
Wat ons betreft binnenkort ook in de gemeente Beekdaelen:
supersnel en stabiel internet! Dat kan als 35% van de inwoners
‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk én een
abonnement afsluit vóór 26 januari 2022. Na Amstenrade,
Doenrade, Oirsbeek en Schinveld volgen nu de overige kernen
en buitengebied van gemeente Beekdaelen.

Kom naar een
informatieavond

Kom naar een informatieavond
Kom alles te weten over de aanleg van glasvezel, de voordelen, voorwaarden, kosten
en planning tijdens één van de glasvezel informatieavonden op:
• din 9 november
• woe 10 november
• woe 10 november
• vrij 12 november
• din 16 november

Café-Zaal ‘t Schöpke, Nagelbeek 4 Schinnen
Gemeenschapshuis De Henkhof, Clemensweg 1 Merkelbeek
Rector Raevenhuis, Bergstraat 80 Sweikhuizen
Ontmoetingscentrum Jabeek, Gaatstraat 1 Jabeek
Noeber Beemden Gemeenschapshuis,
Burgemeester Pijlsstraat 5 Schinnen
• woe 17 november Ontmoetingscentrum Bingelrade, Dorpsstraat 145 Bingelrade
• woe 17 november Brasserie Oud-Limburg, Kerkweg 32 Puth
• woe 24 november Trefcentrum Nuth, Wilhelminastraat Nuth
Je bent welkom vanaf 19.00 uur. Van 19.30 tot 20.30 uur vindt de presentatie
plaats. We beantwoorden dan ook graag alle mogelijke vragen over internet,
televisie en telefonie.
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en vragen je om een coronatoegangsbewijs
en legitimatiebewijs te tonen.

gavoorglasvezel.nl
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24 mevrouw 25 pl. in Italië 27 motief 29 vreemde munt 30 amfibie 31
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straf 40 dierengeluid 42 assistent-econoom (afk.) 43 voor de vuist
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VERTICAAL 1 honingdrank 2 kleine hoeveelheid 3 science fiction
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opstootje 28 vallei 31 leerling 32 groet 33 verlegenheid 34 kerklied 37
blijkens de akten 41 alstublieft 42 deel v.e. kolenkachel 44 deel v.e.
trap 45 deksel 47 Europeaan 49 nachtvogel 51 bevel 52 motorschip.
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HORIZONTAAL: 1 beweeglijk 6 pl. in Italië 12 zwart paard 13 zangstuk 15 bevlieging 17
Gedeputeerde Staten 19 gulden 20 hoon 22 bijbelse figuur 23 scheepstouw 25 gesloten 26
riv. in Rusland 28 autopech 30 ploegsnede 31 kier 33 gevolg 35 steensoort 36 vlaktemaat 38
aanvankelijk 40 erwtensoep 43 lof bewijzen 45 mode 47 echtgenoot 49 op grote afstand
50 ik 51 sportterm 52 gehoorzaal 54 eerstkomende 55 dierengeluid 57 behoeftig mens 58
koortsachtig spreken 60 ambtsgewaad 62 geraamte 63 keukenapparaat.
VERTICAAL: 2 verkeer 3 uitroep van afkeuring 4 in opdracht 5 hevig 7 paling 8 public relations 9 vordering 10 schootcomputer 11 fijngebouwd 14 hoofddeksel 16 wees gegroet 18
leiding 19 Europese taal 21 handvat 24 United Nations 27 iedereen 28 pukkel 29 groot hert
30 pl. in Zeeland 32 voordat 34 roem 37 snedig 38 fair 39 eetlust 40 parvenu 41 zitje 42
jury 44 mannelijk dier 46 landbouwwerktuig 48 schoolbenodigdheid 53 Engels bier 54 een
zekere 56 wandversiering 57 Turks bevelhebber 59 oude lengtemaat 61 in orde.
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Bekendmaking nieuwe
carnavalsprins in Merkelbeek
Merkelbeek Carnavalsvereniging De Zeemplekkesj
uit Merkelbeek maakt zaterdagavond 13 november
tijdens de bonte avond haar nieuwe prins voor het
nieuwe carnavalsseizoen bekend. Daarna verzorgen
Big Benny, Bjorn & Mieke en De Toddezek optredens.
De bonte avond in BMV de Henkhof begint om 19.30
uur, de zaal gaat om 18.45 uur open en om 24.00 uur
is het afgelopen. Kaarten kosten 15 euro in de voorverkoop en achttien euro aan de avondkassa. Tickets
zijn verkrijgbaar bij Aveve, BMV de Henkhof en in
de kantine van voetbalvereniging Woander Forest.
Toegang alleen mogelijk met coronabewijs.

Inloopmiddag in Wijnandsrade
Wijnandsrade Onder de noemer ‘Os
Gemeinschaps(t)hoes’ vindt dinsdag 16 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. De entree
is 3,50 euro, inclusief een consumptie. Wie minimaal vijf inloopmiddagen koopt, betaalt 12,50 euro.
Toegang alleen mogelijk met coronabewijs. Meer
informatie via 045-5241703 of corrysteinshamers@
home.nl.

Opruimactie in Nuth
Nuth De vrijwilligers van BuurtSchoon Nuth gaan
zaterdag 20 november weer aan de slag om het
dorp Nuth schoon te maken. Om 10.00 uur gaat de
opruimkaravaan van start, waaraan iedereen kan
deelnemen. Start-en eindpunt is de Markt. De opruimactie duurt 2,5 uur. Buurtschoon Nuth zorgt voor
de benodigde materialen én voor koffie, thee en een
versnapering. Van tevoren aanmelden is noodzakelijk en kan via clasinadebets@gmail.com.
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Ook glasvezelcampagne in Bingelrade, Jabeek,
Merkelbeek, Puth, Schinnen en Sweikhuizen
Beekdaelen De campagne
om heel Beekdaelen aan
te sluiten op glasvezel
gaat verder. Na Amstenrade, Doenrade, Oirsbeek
en Schinveld mogen de
komende weken ook de
inwoners van Bingelrade,
Jabeek, Merkelbeek, Puth,
Schinnen en Sweikhuizen
beslissen of ze zich willen
aanmelden voor glasvezel.
Hier hebben ze tot 26
januari de tijd voor.

“Als voldoende inwoners
‘ja’ zeggen tegen de aanleg
van een glasvezelnetwerk
en voor 26 januari een
abonnement afsluiten bij
één van de deelnemende
telecomaanbieders, komt er
glasvezel”, belooft DELTA
Fiber Netwerk. Ook inwoners van Nuth, Hulsberg
Schimmert, Wijnandsrade
en Vaesrade, die het nog
altijd moeten stellen zonder
snelle internetverbinding,
kunnen zich sinds vorige
week aanmelden voor een
glasvezelaansluiting. De
meeste woningen in de
voormalige gemeente Nuth
beschikken al over zo’n snel
netwerk.

Het informatiepunt van DELTA Fiber Netwerk in Schinveld. Eigen foto

‘D-day’
Voor inwoners van
Amstenrade, Doenrade,
Oirsbeek en Schinveld nadert ‘D-day’. Vóór woensdag
17 november moeten ze
beslissen of ze aangesloten willen worden op het
glasvezelnetwerk dat Delta

Fiber Netwerk in hun dorp
wil aanleggen.
Informatiepunten
Met vragen over glasvezel
kunnen inwoners terecht
bij de ’Glasvezel Informatiepunten’ van Delta Fiber
aan de Kloosterlaan 10a in

Schinveld en aan de Nieuwe
Markt 43 in Schinnen. Die
zijn geopend van woensdag tot en met vrijdag van
11.00 tot 18.00 uur en op
zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur. Meer informatie is ook
te vinden op de website
gavoorglasvezel.nl.

Wat een mooie auto!
Wist je dat je deze op kan
laden bij Coop Knols
in Schimmert? Je kan 24 uur
per dag, 7 dagen per week
terecht op onze parkeerplaats.
Hieronder zie je nog onze
openingstijden, mocht je nog
binnen willen lopen voor een
boodschap!
Openingstijden
maandag t/m zaterdag
08.00 - 20.00 uur
Altijd een knutselfeestje
zondag
09.00 - 18.00 uur

met je eigen knutselkoffer

Iedere koffer heeft een eigen thema.
Spaar ze alle vijf!
Met volle
spaarkaart

5.99
Coop
Gratis
spaarzegel
bij elke €5.aan boodschappen

Sparen kan t/m zondag
21 november 2021.
Klik hier voor meer informatie

Bestel je boodschappen online vanaf 40.Coop
Schimmert Knols
VANAF 70.- WORDEN ZE GRATIS BEZORGD

Weidestraat 3

A5_Laadpaal_Knols.indd 1

25-10-21 12:08
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Kerkdiensten

COLUMN
JACQUES

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Artemisia

V

anaf 26 september is
er in het Rijksmuseum
Twenthe een tentoonstelling die aangekondigd
werd als spectaculair. Het
werk van een schilderende
vrouw uit de Italiaanse barok,
Artemisia, van wie ik nog
nooit gehoord had. Ik weet
dat artemisia een bitter kruid
is uit de composietenfamilie,
dat bij ons beter bekend staat
als alsem. Artemisia wordt
ook genoemd in het boek
Openbaring (8:10), als de
derde engel op zijn bazuin
blaast en een grote ster uit de
hemel met de naam Artemisia brandend als een fakkel
op een derde deel van de rivieren en waterbronnen valt.
Het derde deel van het water
wordt alsem, waarna veel
mensen sterven omdat het
water bitter is geworden. Ik
heb wel eens gelezen, dat die
tekst als voorspelling wordt
beschouwd van de ramp van
de Russische kermcentrale
Tsjernobyl in 1986. Maar dat
gaat mij veel te ver.
Uit nieuwsgierigheid zijn
wij toch maar naar Enschede
gereisd, om te zien of het
werk van deze schilderes echt
zo spectaculair is. Nu moet ik
zeggen dat er heel wat schilderijen in de expositiezalen
hangen, maar dat meer dan
de helft niet van haar hand
is maar van tijdgenoten en
van haar vader. Logisch, want
bruiklenen uit Italiaanse
musea zijn moeilijk los te
krijgen en het is daarom
nogal ambitieus voor een
provinciaal rijksmuseum.
Wat er echter van Artemisia
Gentileschi hangt, steekt er
met kop en schouder bovenuit. Het werk is van fabelachtige kwaliteit en schoonheid,
evenals het zelfportret
waarmee geopend wordt. De
positie van de vrouw is in de
17e eeuw ondergeschikt en
als vrouw moet je heel wat
talent in huis hebben om tussen de grote schare schilders
in de door mannen gedomineerde wereld erkenning te
verwerven. Dat is Artemisia
niet alleen gelukt, maar ze is
opgeklommen tot een van de
belangrijkste Italiaanse schilders uit die tijd. Verzamelaars
hebben altijd uit alle macht
getracht werk van haar te
verwerven, maar het meeste
is altijd in Italië gebleven.
Geen enkel Nederlands
museum bezit werk van haar
en dat is een ernstig gemis.
Daarom is deze tentoonstelling een buitenkans, die ik bij
kunstminnaars van harte kan
aanbevelen.
Artemisia is in 1593 in Rome
geboren en krijgt al op jonge
leeftijd schilderles van haar
vader Orazio Gentileschi, een
verdienstelijk schilder. Haar
moeder overlijdt als zij twaalf
jaar is. Haar vader kent vele
kunstenaars en introduceert
zijn dochter in kringen,
waar onder meer Caravaggio
verkeert. Daardoor komt
zij al vroeg onder invloed
van diens toepassing van
het chiaroscuro (clair-obscur), een techniek waarbij
de licht-donkercontrasten
sterker worden uitgebeeld
dan ze in werkelijkheid zijn.

Dit extreem licht-donkercontrast van Caravaggio is
zij gedurende haar gehele
carrière in haar composities
blijven toepassen. Haar vader
moet al gauw erkennen dat
zijn dochter beter schildert
dan hijzelf en daarom gaat ze
in de leer bij Agostino Tassi,
een landschapsschilder, die
haar perspectieftekenen
leert, maar die haar ook
verkracht. Als Tassi geen
aanstalten maakt om haar
eer te herstellen door haar
te trouwen, dient haar vader
een klacht in tegen Tassi. Het
proces duurt vele maanden
en Artemisia wordt aan een
gynaecologisch onderzoek
onderworpen. Zij wordt ook
gemarteld met duimschroeven om haar verklaringen
te verifiëren. Tassi wordt
tenslotte veroordeeld tot
verbanning uit Rome, maar
deze straf is nooit uitgevoerd.
Deze episode is van blijvende
invloed op haar leven en
ze verlaat Rome. Het kan
niet anders, dan dat haar
schilderij op de tentoonstelling, dat het Bijbelse verhaal
van Susanna en de glurende
ouderlingen uitbeeldt, haar
eigen ervaring weerspiegelt.
Er treedt een verharding
op in de onderwerpkeuze,
die vaak is ontleend aan de
Bijbel. Deze vrouw deinst
niet terug voor realistische
beelden van de onthoofding
van Joannes de Doper, Judith
en Abra met het hoofd van
Holofernus, Jaël en Sisera,
de zelfmoord van Cleopatra
met een gifslang en David
met het hoofd van Goliath.
Maar al dat geweld is wel
met een vrouwelijke blik
geschilderd en dat geeft een
verzachting, die bij de rauwheid van Caravaggio meestal
ontbreekt. Zij weet precies
welke rijkgekleurde gewaden
het vrouwenlichaam het
beste doet uitkomen, waarbij
zij bloot niet schuwt. Het is
moeilijk om deze expositie te
verlaten, we zijn nog een keer
teruggelopen en de beklemming houdt aan. Het zelfportret aan het begin van de
expositie is tegelijkertijd een
allegorie van Clio op de roem.
Ik kan er met de beste wil van
de wereld geen bitterheid in
ontdekken.
Artemisia trouwt met een
minder begaafde kunstenaar,
Pierantonio Stiattesi uit
Florence. Daarvoor verhuist
ze naar Florence waar ze vijf
kinderen krijgt, van wie er
vier al jong sterven. Ook leert
ze daar de toenmalige groten
der aarde kennen, zoals Galiteo Galilei en Cosimo II de
Medici Haar faam neemt toe
en in 1520 keert ze terug naar
Rome, zonder haar man. Met
haar vader maakt ze dan nog
reizen naar Engeland op uitnodiging van koning Karel I
die later ook onthoofd wordt.
De precieze datum van haar
overlijden is onbekend, maar
aangenomen wordt dat ze
rond 1652 in Napels sterft ten
tijde van de pestepidemie. De
tentoonstelling duurt nog tot
23 januari 2022.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Zaterdag 13 november.
19.00 uur: H. Mis m.m.v. het
GKC. Intenties: Jan Schiffelers en Tineke Offermans;
levende en overleden leden
van het GKC. Zondag 14
november 11.00 uur: Hoogmis. Intenties: jaardienst
ouders Sjef Dezaire en
Mariëtte Dezaire-Peters; 4e
jaardienst Tonny Dautzenberg-Schillings, tevens
ouders Schillings-van de
Klundert; jaardienst ouders
Jan Hurkmans en Regina
Hurkmans-Coenen en zoon
Harry, jaardienst ouders
Theo Huijdts en Annie
Huijdts-Paffen, zonen Jean,
Leo en Guus, kleinzoon Guy
en achterkleindochter Noa;
jaardienst ouders Harie en
Elly Dormans-Moonen en
Elly Dormans-Hendriks.
Woensdag 17 november:
19.00 uur: H. Mis in het
klooster. Intenties: jaardienst Antoon Gales; Finy
en Frans Crombag-Kurvers,
Mina en Zef Kurvers-Vlie-

gen, Bèr Vliegen en ouders; Thei Meijers en Tiny
Meijers-Veldman; ouders
Ritzen-Collaris en ouders
Brouns-Hoeppener; Elly en
Zef Ritzen-Neven. Donderdag 18 november 10.00 uur:
H. Mis in het klooster. 16.00
uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster.
Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zaterdag 13 november 18.30
uur: H. Mis. Intenties: jaardienst ouders Cul L ‘Ortye
en Annie Coenen; Theo
Opfergelt en Maria Opfergelt-Schnackers. Dinsdag
16 november 09.00 uur: H.
Mis. Intenties Thila Vaessen- Jennekens.
Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 13 november
19.00 uur: H. Mis.
Intenties: Alice Sieben-Vankan; overleden ouders
Riedel-Speetjens; overleden ouders Luijten-Leeuw

(jaardienst); Toon Goossens
(verjaardag), oma Van den
Berge, overleden ouders
Schouteten. Zondag 14 november. 11.00 uur: H. Mis,
opgeluisterd door de jeugdfanfare Intenties: zeswekendienst Tiny Maas-Eussen;
overleden ouders Van der
Kaa-Akkermans, Hub en
Anneke (gestichte jaardienst); overleden ouders
Van Horck- Weijermans
(gestichte jaardienst);
Tonny en Leo Lahaye-Evers
(jaardienst); Tilke Hermans-Vijgen (1e jaardienst),
Jan Hermans (jaardienst) en
dochter Francien.
Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 14 november
09.30 uur: Caeciliafeest
m.m.v. het Bavokoor. H.
Mis (livestream). Intenties:
zeswekendienst Jo van Baardewijk; ouders Sjef en Lies
Waltmans-Moederscheim;
Jeanne Cobben-Frissen;
Tonnie Huijerjans-Schoffelen; levende en overle-

den leden en ereleden van
Gem. Kerkkoor St. Bavo; 12e
jaardienst Anna Delbressine-Wouters, tevens voor
echtgenoot Math en dochter
Paula; Elly America( verjaardag). Maandag 15 november
09.00 uur: H. Mis. Vrijdag
19 november 09.00 uur H.
Mis. 15.00 uur: uitstelling en
aanbidding van het Allerheiligste.
Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 13 november.
15.00 uur: St. Martinusviering. Intenties: levenden en
overleden leden schutterij
St. Martinus Vaesrade,
damescomité schutterij
St. Martinus en Eregilde
schutterij St. Martinus;
Zef Knubben en Marieke
Knubben-Boss. Zondag 14
november 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: Piet Laeven
( jaardienst) Joseph Crapels
en Gusta Crapels-Houben;
levenden en overleden leden
van harmonie St. Servatius.

PICCOLO'S
Een piccolo-advertentie kost € 15,- voor particulieren. Voor
bedrijven kan een commerciële piccolo geplaatst worden voor
€ 25,- Hoe werkt het? Stuur uw tekst naar info@beekdaeler.nl.
Vermeld daarbij de volgende gegevens: uw naam, adres, postcode, woonplaats en IBAN-nummer. Bij opdracht wordt het bedrag
automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Piccolo’s insturen voor de eerstvolgende editie kan tot vrijdagmiddag 12.00 uur.
IN EN OM HET HUIS

ZAKELIJK & FINANCIEEL

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

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.

PVC
WARME, STILLE PVC VLOER
€ 14,95.
GROOTSTE KEUS IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.
LAMINAAT - PARKET
TOPKWALITEIT,
KEUZE UIT 4 KLEUREN
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.
TE KOOP AANGEBODEN
TE KOOP
HOUTKACHEL met 4
afvoerkanalen, geschikt voor
in een hoek te zetten. € 250,Tel. o46-4421913

•COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN

(VOOR ALLE VERzEkERINgEN, zONDER EIgEN RISICO)

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

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

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

ONDERHOUD/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 /
0682944793.

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

www.smeijstershoek.nl

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

van een piccolo kunt u mailen
met info@beekdaeler.nl
TE HUUR

TE HUUR NABIJ
CENTRUM VAN NUTH:
Kamer (1 etage) met keukentje
± 14 m2; slaapkamer ± 10m2 ,
eigen douche en toilet, mede
gebruik wasdroger en
wasmachine, geen huisdieren.
Info: 045-5241862.
VACATURES & PERSONEEL
MET SPOED
BEZORGERS GEZOCHT
IN SCHINVELD
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006.

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
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WEDSTRIJD VAN DE WEEK

Driepunter
in slotminuut
MERKELBEEK Woander Forest, ontstaan door een fusie van RKVV Doenrade en RKDFC uit Merkelbeek, pakte zondag de volle winst (3-2, zie foto) in de thuiswedstrijd tegen HBC ’09 uit Buchten. Na deze zege, vlak voor tijd door een doelpunt van Sven Thijssen, staat de ‘paarsgekleurde’ ploeg op een knappe vijfde plek in de 4e
klasse C. Bart Kerkhof scoorde de twee andere treffers voor Woander Forest. Foto Tom de Cock

Mooi je eigen geld verdienen!
Workshop
Muziek op schoot
in Bibliotheek Nuth

De Beekdaeler zoekt
bezorgers in Schinveld
(vanaf 12 jaar!)

Zin om met je peuter en samen met andere ouders
en hun jonge kinderen, te spelen, luisteren, bewegen
en zingen? Kom dan met je kind naar de workshop
Muziek op Schoot op woensdag 17 november van
15.00-16.00. Deze workshop wordt gegeven door
Eveline Arnold, muziekdocent en psychomotorisch
kindertherapeut.
Samen muziek maken helpt om een sterke band
met je kind op te bouwen en activeert en stimuleert
de kleintjes op velerlei gebied. Bovendien worden
dagelijkse activiteiten zoals opruimen, tanden poetsen
en naar bed gaan, met een liedje erbij veel leuker. Er
wordt gezongen, op eenvoudige instrumentjes gespeeld
en op muziek bewogen. Elk liedje wordt ondersteund
door een activiteit of beweging en sluit aan bij het
ontwikkelingsniveau en de leefwereld van de kinderen.
Na afloop kun je terecht in de Boekstart-hoek met de
leukste boekjes!
Workshop: Muziek op schoot
Door: Eveline Arnold
Voor: peuters van 2 tot 4 jaar en hun ouders/verzorgers
Waar: Openbare Bibliotheek Nuth
Wanneer: woensdag 17 nov van 15.00-16.00 uur
Deelname: gratis, vóór 12 nov aanmelden via
contact@bibliotheeknuth.nl, tel 045 – 524 4000 of in de
bibliotheek.

Sinterklaas op
bezoek
in Schinveld
Schinveld Sinterklaas
bezoekt op zaterdag 13 november Schinveld. Als het
goed is, komt de goedheiligman met zijn hulptroepen
rond 14.00 uur aan bij de
basisschool. Hier kunnen de
kinderen een handje geven
aan Sinterklaas en snoepen
van de pepernoten. Bovendien krijgen alle aanwezige
kinderen een traktatie. Het
intochtfeest in Schinveld
duurt tot 16.00 uur.

COLOFON

COLOFON
SPECIAAL VOOR
‘KRANTENBEZORGERS
IN SCHINVELD:
Tip jouw vriend(in), bekende
of iemand anders over het
bezorgen van De Beekdaeler
in Schinveld en ontvang
allebei €40,-.
Informeer naar de
voorwaarden.

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

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

Sluittijd aanleveren berichten:
Dinsdag 17.00 uur

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

VOLLE WAGEN DAGEN

GROOT INSLAAN
EXTRA VOORDEEL

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 11 t/m zondag 14 november 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR
BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

Hagedoren
mix 2 vlaai

13..
13

80

8.

groot

99

Alle Blonde
d'Aquitaine steaks
of bieflappen
per 100 gram

1.89
1.96

Lochtman
kippenragout

1.

49

bakje à 500 gram

5.
5

Verse zalmfilet
op of zonder huid

per pak

**
G
N
I
T
25% KOR_

3.90

**

1.96

IS
2+1 GRAT

_
10.23
00 _ 82

6.00

4. 6.

Alle verse pizza's
2 stuks
combineren mogelijk
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Hertog Jan pils

2 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk
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Alle Brand, Sol
of Affligem
speciaalbier
per stuk
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rood, wit of rosé
2 flessen à 750 ml
m.u.v. Villages en Chablis
combineren mogelijk
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*de actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend
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Patriarche Franse wijn
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Pepsi,
7UP of Sisi
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Trots van Coop
Authentieke achterham, bacon,
pepercervelaat, prosciutto crudo
of kipfilet tuinkruiden
3 pakjes à 110-145 gram
combineren mogelijk
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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

