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Vrees in Nuth voor onrust 
om Verstappen-verdachte

aarom heeft die par-
tij schriftelijke vragen 
gesteld aan het colle-
ge van burgemeester 
en wethouders. ‘Heeft 
het college van B&W 
proactief actie onder-

nomen en contact opgenomen met de 
scouting in Nuth?’, stelt raadslid Ton 
Kollee in het schrijven.

De CDA’er geeft verder aan ‘te hopen dat 
het college beseft dat door de ontwik-
kelingen van de afgelopen tijd in Nuth 
de nodige maatschappelijke onrust is 
ontstaan. Dit vergt een proactieve en 
voortvarende aanpak van het college’, 
legt Kollee in de brief aan het gemeen-
tebestuur uit.  

‘In andere zaken waarbij na jaren on-
tuchtzaken weer in het nieuws kwamen, 
is gebleken dat dit veel los kan maken bij 
slachtoffers’. 

,,Tot op heden, onze brief is verstuurd op 
30 augustus, heb ik nog geen antwoor-
den gehad”, laat Ton Kollee desgevraagd 
weten. ,,Daar staat een termijn van zes 
weken voor.”

,,Dat er wat gespeeld heeft binnen die 
scouting is duidelijk en die mensen 
doen op hun manier hun best, maar hier 
zullen waar nodig professionals moe-
ten worden ingeschakeld”, verduide-
lijkt Kollee.  Volgens hem is het tijd voor 
snelle actie van het gemeentebestuur. 

Burgemeester Désirée Schmalschläger 
snapt klaarblijkelijk de roep om hulp 
van het CDA.  ,,Nuth is de afgelopen we-
ken enkele malen in de pers genoemd in 
de nasleep van berichten over de aan-
houding van een verdachte in de zaak 
Nicky Verstappen”, laat Schmalschläger 
weten. ,,Heeft u naar aanleiding hiervan 
behoefte aan een professioneel gesprek 
of ondersteuning, neem dan contact 
op met Maatschappelijk Werk in Nuth 
(045-5657585) of met het Bureau Slacht-
offerhulp (0900-0101)”. 

CDA WiL huLp vAN gEmEENtEBEstuuR NA vERBLijf jos BRECh Bij sCoutiNg

Het feit dat Jos Brech, ver-
dachte in de geruchtmakende 
zaak rond de dood van Nicky 
Verstappen, in het verleden 
actief was binnen de voorma-
lige scouting St. Hubertus in 
Nuth zorgde voor bezorgde 
gezichten. Het CDA vreest de 
ontstane onrust.

Nuth
VAN ONZE VErSLAGGEVEr

Keulen Keurslager

Jack & Tonny KEULEN   |   Kerkstraat 26   |   6336 BB Hulsberg   |  Tel. 045  405 90 21   |   Fax 045  405 90 22   |    info@keulen.keurslager.nl    |   www.keulen.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 17 september t/m zaterdag 22 september a.s.
Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

KeurslAgerij Keulen gAAt zélf  
de boer op voor het beste vlees!

vers & gezond uit onze eigen KeuKens vers vAn onze slAger

KeurslAgerij Keulen gAAt  
u culinAir verwennen!

• Rundvlees van boer Winfried
• Varkensvlees van boer Ruud 
• Vleeswaren “1 ster Beter Leven” 

• Transparantie in onze keten
• Vlees uit Limburg (onze regio)
• Wij gaan voor Duurzaam (MVO)

• Iedere dag vers bereid 
•  Uitsluitend verse grondstoffen
•  Uitsluitend gezonde producten

• Gemakkelijk en snel klaar 
• Kies uw maaltijd  
• Kies uw hoeveelheid  Kies u favoriete maaltijd en de grote van de portie!

KEURSLAGER 
CULINAIRv/d wEEK
Canneloni
manecotti
100 gram 099

SpECIALS
UIT EIGEN KEUKEN

SNACK-SPECIAL V/D WEEK
Gemak baguette
per stuk 325

SOEP V/D WEEK 2-3 pers
Tomatensoep
per pot 365

Soepen getrokken van eigen Bouillon

vLEES SpECIAL

Carpaccio
di Nocci
100 gram 225

vraag informatie over onS  
dry-aged rundvleeS

wEEKENd-AANBIEdING 
(donderdag t/m zaterdag)

Kipfilet
naturel of gekruid
100 gram 079

Hanebouten
1 kilo 245

iedere vrijdag 
tuSSen 16.30 uur en 17.30 uur: 

woENSdAG

Gemengd 
gehakt
500 gram 225

Diverse gekruid
gehakt
500 gram  245

KEURSLAGERKoopjE

Kipschnitzels
4 stuks 595

COMBI KLAPPER

Blinde vinken
4 stuks
 
Saucijsjes
4 stuks 695

EIGEN vLEESwAREN

Boerenpastei
100 gram 119

Kalfsleverworst
100 gram 119

SPECIAL
Paprika pastei
100 gram 139

BErEid mET 100% LimBUrgs 
varKENsvLEEs

KANT EN KLAAR
UIT EIGEN KEUKEN
Hulsbergs 
stoofpotje
100 gram 085

SALAdES
UIT EIGEN KEUKEN

SCHEPSALADE
Beenham salade
100 gram 139

RAUWKOSTSALADE
Sevilla
rauwkostsalade
100 gram 079

MAANdAG & dINSdAG

Braadworst
500 gram 225

Saucijsjes
500 gram  245

openingstijden:
ma 08.00-12.30 uur

di t/m vr 08.00-18.00 uur
za 08.00-16.00 uur

Hoge kwaliteit. Lage prijs.
Natuurlijk ALDI. 

Stationsstraat 5-7
Nuth 

OVENVERS 
GEBAKKEN 
BROOD DE HELE 

DAG DOOR

D

huLsBERg - Nou, hij is er. De allereerste Limburgse single malt ‘Wiskie’. Drie jaar lang moest thijs has van de 
kleinschalige gerlachus Whiskystokerij in hulsberg wachten, voordat hij het 60-liter vat mocht openen. vrijdag 
bereikte de drank de leeftijd van 3 jaar waardoor de whisky het predicaat single malt mag dragen. jammer genoeg, 
voor wie niet vooraf had ingetekend, is de whisky die drie jaar in hulsberg heeft liggen rijpen volledig uitverkocht. 
Wel is hij te proeven bij hotel-restaurant hof van hulsberg. Foto De beekdaeler

Primeur: echte whisky 
uit Hulsberg
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR
ELKE DINSDAG 

VAN 18:00 UUR TOT 19:00 UUR

Juliana Bernhardlaan 118    Hoensbroek-Heerlen    045 52 13 639
of kijk voor meer informatie op www.vanrietrober.nl

IEDEREEN HEEFT RECHT OP JURIDISCHE BIJSTAND

Iedereen heeft recht op bijstand van een advocaat, ongeacht de 

hoogte van het inkomen of vermogen. Voor mensen met een laag 

inkomen is er van overheids   wege gefinancierde rechts hulp. De Raad 

voor Rechtsbijstand betaalt de kosten van de advocaat en u betaalt 

slechts een beperkte eigen bijdrage.

paardenspektakel in Hulsberg
Op 14, 15 en 16 september vindt op 
de terreinen van Equine Park Huls-
berg de strijd om het Nederlands 
Kampioenschap mennen plaats. 
De top van de Nederlandse men-
wereld zal dan in het enkelspan en 
in het dubbelspan strijden om de 
titel Nederlands Kampioen.  Het 
gaat hier om een samengestelde 
menwedstrijd. 

Dat betekent dat de wedstrijd bestaat 
uit drie proeven: een dressuurproef, 
een marathon en een vaardig-
heidsproef.  

Bij de dressuurproef worden een 
aantal figuren gereden en laat de 
aanspanning een aantal verschillende 
gangen zien. Hierbij is het van belang 
dat het paard ontspannen loopt en 
vloeiende overgangen laat zien. Bij 
deze proef wordt een elegante wagen 
gebruikt en traditionele  kleding 
gedragen.

De Marathon bestaat uit twee tra-
jecten. Het eerste traject gaat over 
de openbare weg, het tweede traject 
wordt op het wedstrijdterrein afge-
legd. Het traject over de weg moet in 
een bepaalde tijd worden afgelegd, 
niet te langzaam, maar ook niet te 
snel. Bij het traject over het terrein 
moeten 8 hindernissen worden 
gereden. De organisatie heeft  ge-
zorgd voor spectaculaire hindernissen 

waarbij snelheid, stuurmanskunst van 
de menner en wendbaarheid van het 
paard op de proef worden gesteld.

In de vaardigheidsproef kan de men-
ner zijn stuurmanskunst laten zien 
door zijn aanspanning in de goede 
volgorde door een aantal poorten 
te sturen. Deze poorten bestaan uit 
kegels waarop een bal ligt. Iedere bal 
die valt betekent strafpunten voor 
de deelnemer. Daarnaast moet het 
parcours binnen een bepaalde tijd 
worden afgelegd. Bij overschrijding 
van deze tijd betekent dit wederom 
strafpunten.

Op het wedsstrijdterrein dat bereik-
baar is via de Kersboomkensweg 
Wijnandsrade kunt u naast het paar-
denspektakel genieten van een show 
van oldtimer tractoren, life muziek 
van The Beats en Rikske. Uiteraard 
wordt ook de inwendige mens niet 
vergeten.  Voor de kinderen is er ani-
matie aanwezig. Kortom een mooie 
dag uit voor het hele gezin. De entree 
is vrij. Voor het parkeren van de auto 
betaald u een kleine bijdrage.

Programma:
Vrijdag 14 september 
Dressuurproef vanaf 10.00 uur. 
Zaterdag 15 september 
Marathon vanaf 10.00 uur.
Zondag 16 september 
Vaardigheid vanaf 10.00 uur. 

DEzE WEDstRijD WoRDt mEDE 
mogELijK gEmAAKt DooR:

Equine park hulsberg
gemeente Nuth
stichting Evenementen Nuth
Rabobank Centraal zuid-Limburg
melktransport twente
transpo Nuth
Luijten groentechniek
Restaurant gerardushoeve Epen
sylvester van de ven Bloemen
Cogens Advocaten
schonkeren B.v.
medireva
R v K Bouwconsult B.v.
Liberty Cars 
Rongen marktbakker
hotel restaurant ons Krijtland
Aps groep
joe’s place
poeliersbedrijf moors
Wolter Bouwmaterialen
garage h&R Loo B.v.
Dierenspeciaalzaak Eussen Rutten
moonen Bouwkundig Advies B.v.
Lempens heftrucks
verhuurbedrijf janssen
viltoonen installaties B.v.
friture de Reukender Nuth

advertorial

Nederlands kampioenschap mennen

Infobulletin
12 september 2018 gemeente Nuth

Aan de inwoners van  
de gemeente Nuth,

Nuth is de afgelopen weken enkel malen in de 
pers genoemd in de nasleep van berichten over 
de aanhouding van een verdachte in de zaak 
Nicky Verstappen. Heeft u naar aanleiding van 
hiervan behoefte aan een professioneel gesprek 
of ondersteuning, neem dan contact op met 
Maatschappelijk Werk in Nuth (045-5657585) of 
met het Bureau Slachtofferhulp (tel. 0900-0101).

Désirée Schmalschläger
burgemeester
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AUTOFIRST HALECO APK
ZONDERAFSPRAAK

Bedrijventerrein De Horsel  |  Daelderweg 27  |  6361 HK Nuth  |   0455242192

www.autofirst-haleco.nl

Auto onderhoud | Carwash | Auto verhuur

HOLLAND CASINO 
IS VERNIEUWD!

TOT SNEL!

KUURPARK CAUBERG 28
VALKENBURG

Lijkt het je leuk om wat extra geld te verdienen 
met het bezorgen van De beekdaeler? 

Wij zijn op zoek naar 
bezorgers in Nuth, 
Hulsberg, Spaubeek
en Schimmert.
 
meer informatie :
info@beekdaeler.nl 

DeBeekdaeler
dB

Krantenbezorgers 
gezocht!

RECEptiE EN juBiLEumfEEst

Voetbalvereniging 
Vaesrade viert 
55-jarig bestaan
Voetbalverenging Vaesrade 
viert zaterdag 15 september 
het 55-jarig bestaan. Dat ge-
beurt met een receptie vanaf 
19.30 uur en een aansluitende 
feestavond in de voetbalkan-
tine van de club. Tegelijkertijd 
worden maar liefst 34 jubila-
rissen in het zonnetje gezet. 

vAEsRADE
VAN ONZE rEDActiE

Gerrit Ten Oever, Cor Schoffelen en 
Ton Vusschers zijn al sinds de oprich-
ting lid en vieren daarmee hun eigen 

55-jarig voetbaljubileum. Lei Lemmens, 
die ook 55 jaar lid was van de club in 
Vaesrade, wordt postuum gehuldigd. 
Lemmens was voorzitter, erevoorzit-
ter en was een icoon voor de club. Hij 
overleed eerder dit jaar op 85-jarige 
leeftijd. Vier leden vieren hun gouden 
lidmaatschap: Rob Buysrogge, Hub 
Franssen, Hub Goërtz en Sjir Habets 
zijn al 50 jaar lid. Pascal Dijkmans, Sa-
cha Franssen, Angelo Haenen en Roger 
Vusschers worden gehuldigd vanwege 
hun 40-jarige lidmaatschap, terwijl Roy 
Baggen en Lars Keulen 25 jaar lid zijn. 
En nog eens twintig jubilarissen vieren 
hun 12,5 jarig jubileum. Wie wil komen 
feliciteren is welkom. De receptie is van 
19.30 tot 20.30 uur in de voetbalkantine 
aan Op de Vijf Bunder in Vaesrade.

BANDEN

Thermiekstraat 10 Nuth
045-524 20 25

Lees DeBeekdaeler
ook online!
www.beekdaeler.nl

Nuth - Kinderhelden Ernst en Bobbie, bekend van hun jeugdprogramma’s op tv en de theatershows, brachten vorige 
week dinsdag een bezoek aan basisschool De Bolster en de jumbo in Nuth. De twee grappenmakers deden dit om hun 
‘geklungel in de jungle-show’ te promoten. Binnenkort geven ze een aantal shows in theater heerlen en in het mecc 
in maastricht. om daarbij aanwezig te zijn, kunnen kaartjes bij elkaar gespaard worden bij jumbo. Foto De beekdaeler

Ernst en Bobbie in Nuth
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Parochie H. Bavo Nuth
Pastoor Geilen tel. 045 5241208  Kapelaan Amal tel. 06 84885884  Koster H. v.d. Berg tel. 045 5242134
Parochiebureau voor vragen en intenties op dinsdag en vrijdag in de pastorie door vrijwilligers uit de parochie. 
(Op vrijdag is pastoor Geilen aanwezig.) Telkens van 09.30 -10.30 uur, tel. 5241208. 
Kerkbijdrage: banknr. NL50 RABO 0137 7015 19 of NL90 INGB 0001 0346 51  Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80
E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; kapelaan.amal@bavonuth.nl; secretariaat@bavonuth.nl; redactiekerkklokje@bavonuth.nl.
Website: www.bavonuth.nl
Facebookpagina: Parochies Nuth en omstreken.
Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste vrijdag van de maand of als zieke bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u 
dat doorgeven op tel. 045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u dit nummer bellen.
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en 
vrijdag van 9.30u.-10.30u.

Parochie H. Bavo Nuth
Pastoor Geilen tel. 045 5241208  Kapelaan Amal tel. 06 84885884  Koster H. v.d. Berg tel. 045 5242134
Parochiebureau voor vragen en intenties op dinsdag en vrijdag in de pastorie door vrijwilligers uit de parochie. 
(Op vrijdag is pastoor Geilen aanwezig.) Telkens van 09.30 -10.30 uur, tel. 5241208. 
Kerkbijdrage: banknr. NL50 RABO 0137 7015 19 of NL90 INGB 0001 0346 51  Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80
E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; kapelaan.amal@bavonuth.nl; secretariaat@bavonuth.nl; redactiekerkklokje@bavonuth.nl.
Website: www.bavonuth.nl
Facebookpagina: Parochies Nuth en omstreken.
Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste vrijdag van de maand of als zieke bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u 
dat doorgeven op tel. 045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u dit nummer bellen.
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en 
vrijdag van 9.30u.-10.30u.

MISINTENTIES VAN 15 t/m 21 SEPTEMBER 2018 
Zaterdag 15 september 19.00 uur (Dameskoor) 
voor: 
- Josephina Bruls (stg); 
- ouders Bemelmans-Crijns b.g.v. vaders verjaardag 
(stg) 
Zondag 16 september (Vredeskoor) 09.30 uur 
voor:  
- uit dankbaarheid 
11.00 uur: “Poolse mis” 
Maandag 17 september 09.00 uur 
Woensdag 19 september 09.00 uur 
Vrijdag 21 september 09.00 uur 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste 
 
 1. THEMA: Wie is Hij? 

In ons land heeft iedereen een paspoort of 
identiteitsbewijs waarmee je jezelf, als dat gevraagd 
wordt, kunt identificeren. Er staat op wie je bent, hoe 
je heet en waar en wanneer je geboren bent. Maar 
vertelt zo’n document echt wie je bent, wat je ware 
identiteit is? Wie ben ik? Dat is een vraag waarop 
ieder wel een antwoord kan geven. Ik ben …, en dan 
noem je je naam. En je kunt nog meer zeggen: ik ben 
de zoon of de dochter van die en die, ik ben de 
partner van …, ik ben een vriend, vriendin van … Of 
je noemt je beroep, je functie, wat je allemaal gedaan 
hebt. Maar is daarmee gezegd wie je echt bent? Wat 
uit dergelijke antwoorden wel duidelijk blijkt, is dat je 
als mens nooit een eenling bent. Je staat altijd in 
relatie tot een ander, tot anderen. 
Komend weekend horen we in het evangelie over 
Jezus’ identiteit. Wie is Hij nu eigenlijk? Het is, zo zal 
blijken, nog niet zo eenvoudig om een scherp beeld 
van Jezus te krijgen.  
De vraag wie Jezus is, is de cruciale vraag waar alles 
om draait. Maar het is ook een herkenningsmoment 

voor ons. Wie zeggen wij dat Hij is? Dat kan wellicht 
ook heel uiteenlopend voor elk van ons zijn. We 
hebben allemaal ons eigen beeld en voorstelling van 
Jezus. Maar klopt dit beeld wel? Soms willen we juist 
de dingen in Hem zien, waar we ons geborgen bij 
weten. ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf 
verloochenen’, zegt Jezus. Jezelf verloochenen, dat 
is: loskomen van jezelf, afzien van je eigen 
voorkeuren en driften. Het is het opgeven van het 
zoeken naar jezelf, naar wat alleen jou voldoening 
geeft. Het is het luisteren naar die ander, naar die 
diepste stem in ons binnenste, naar… God.  
Op Vredeszondag en in de Vredesweek mogen we 
daar uitdrukkelijk bij stilstaan, want vrede en recht 
kunnen enkel werkelijkheid worden als wij afzien van 
onszelf en onszelf durven delen aan en met de 
ander. 
Pastoor Jan Geilen 
 
2. PAROCHIEAGENDA 
- elke donderdag van 15.00-16.00 uur: mogelijkheid 
om het sacrament van boete en verzoening te 
ontvangen of gewoon een gesprek in de kerk met 
pastoor Geilen. 
- vrijdag 14 september: inzegening kruis op de 
Pingerweg, start 18.45 uur vanaf kapel Hellebroek. 
 
3. TWITTERAAR OF LUISTERVINK? 
Els: “Ik moet je wat vertellen, mijn zoon heeft een 
baan gekregen in…” Riet: “Leuk! Mijn dochter werkt 
nu bij x, ze heeft een goede positie daar. Ze vertelde 
mij laatst…” Els zwijgt, haar enthousiasme waarmee 
ze haar vriendin het nieuws wou vertellen is 
weggeëbd. De situatie zal velen niet vreemd in de 
oren klinken en de namen kun je door willekeurige 
vrouwen- of mannennamen vervangen. Hoe vaak 
gebeurt het niet dat iemands verhaal acuut 
aanleiding is voor een ander om zijn eigen verhaal te 
vertellen. Dat kan duiden op enthousiasme en 
mededeelzaamheid, maar… ook op gebrek aan 
luisteren naar en belangstelling voor een ander. Vóór 
je hebt kunnen uitspreken, wordt het verhaal van je 
afgenomen en blijf je teleurgesteld achter. 
Je ziet het ook in de sociale media. Er is nieuws en 
vóór je goed beseft wát dat inhoudt, vliegen de 
tweets over en weer. Ik zie het ook op Facebook, 
iemand post zijn mening en de reacties rollen 
eroverheen en getuigen vaak van weinig begrip.  
De schrijfster Anna Enquist zegt in haar ontroerende 
boek De thuiskomst: ‘Echte nieuwsgierigheid naar 
wat dingen voor een ander betekenen is zeldzaam.” 
We willen allemaal graag gehoord worden, terecht, 
maar dan moet er ook een aandachtige luisteraar 
zijn. Echt luisteren is een kunst en een weldaad voor 
de spreker en de toehoorder. Als je luistert zonder al 
in je achterhoofd je eigen verhaal in de startblokken 
te hebben, als je de ander bevraagt, als je hem 
teruggeeft dat je hem hoort, dan ontstaat er ruimte 
voor dialoog en voor onverwachte inzichten. Dan ben 
je samen in een gespreksruimte en overstijg je de 
eenzaamheid. 
Ik houd mijn mond, ik stop deze column, ik nodig je 
uit om eigen concrete situaties te overdenken… Ik 
schakel van twitteraar naar luistervink. 
Marie-Rose van de Wall 
 
4. CAFÉ PLEISTERPLAATS 
De warme, lichte zomer gaat heel langzaam over in 
de komende herfst. Tijd om ons café weer te openen.  
Op zondag 16 september van 15.00 tot 17.00 uur zijn 
we weer in het Kabuuske.  

Samen praten en luisteren naar elkaar. 
Herinneringen aan wie er niet meer zijn en hoe we 
daarmee leven. Samen plezier beleven aan mooie 
momenten en verrassingen.  
Het kopje koffie staat weer klaar. Welkom. 
Peter en Bertie 
 
5. PAROCHIEBIJEENKOMST IN NUTH (herhaling) 
Vrijdag 21 september om 19.30 uur in de kleine 
zaal van het Cultureel Trefcentrum Nuth. Alle 
parochianen van Nuth zijn van harte uitgenodigd. 
We zullen u deze avond informeren over de stand 
van zaken in de parochie en over de kerk, zowel 
pastoraal alsook financieel. Hoe staat uw kerk 
ervoor? 
Wat kunnen en willen we doen? We willen onze 
voorstellen aan u voorleggen. U bent uiteraard in de 
gelegenheid om ook te reageren en eigen 
onderwerpen in te brengen. 
Het zal niet bij deze ene parochiebijeenkomst blijven. 
We willen in de toekomst als kerkbestuur graag meer 
en beter met u in verbinding komen en blijven. 
Hopelijk tot ziens op vrijdag 21 september, of wellicht 
een ander moment. 
Kerkbestuur H. Bavo Nuth 
 
6. BEDEVAART NAAR BANNEUX 

De 4 parochies van Nuth op bedevaart naar 
Banneux Notre-Dame “Maagd der Armen” 
Banneux Notre-Dame (een klein plaatsje in de 
Belgische Ardennen) is een bekend bedevaartsoord.  
Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar 
Banneux! Bij de Moeder van de Verlosser willen zij 
het vertrouwen en de hoop uitdrukken die zij stellen 
in Jezus Christus, de Bron van alle genade!  
Zoals Maria deed voor Mariëtte, zo leidt de Maagd 
der Armen ook vandaag nog elke bedevaarder op 
zijnen haar levensweg. Zij vraagt ons “de handen in 
het water te steken”, in de Bron van het ware leven: 
Jezus!  
Aanmelden 
Heeft u interesse om deel te nemen aan onze 
parochie bedevaart op dinsdag 2 oktober naar 
Banneux, dan bent u van harte uitgenodigd. 
Informatie en aanmeldingsformulieren vindt u in de 
kerk en bij de parochiekantoren, of bel gewoon. Geef 
u snel op, want er zijn slechts 40 plaatsen! 
De kosten bedragen € 25,00 per persoon (inclusief 
de busreis en koffie/thee met vlaai) en dienen bij 
inschrijving te worden voldaan ter bevestiging van de 
deelname. U kunt zich inschrijven bij het eigen 
parochiekantoor. (U wordt wel gevraagd een eigen 
lunchpakket mee te nemen, de drank is voorhanden.) 
Openingstijden parochiekantoren: 
Wijnandsrade: dinsdag tussen 18:00 en 19:00 uur 
parochiehuis (telnr. 045-5241288) 
Hulsberg: dinsdag tussen 17:00 en 18:00 uur 
pastorie (telnr. 045-4051273) 
Nuth:  dinsdag en vrijdag tussen 09:30 en 
10:30 uur pastorie (telnr.045-5241208) 

7. AVG 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van kracht geworden, een 
nieuwe wet die in alle landen van de Europese 
Unie de privacy (persoonsgegevens) van burgers 
beter wil beschermen. Ook de R.K. Kerk, dus ook 
onze parochie, heeft hiermee te maken. 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar 
zijn tot één concrete persoon. Het betreft de naam en 
adresgegevens, bankgegevens, enz. en soms ook 
foto’s en videomateriaal.  
De wet erkent het gerechtvaardigd belang van 
instanties, zoals de kerk, om gegevens te gebruiken 
om hun werk te kunnen doen. 
 
Persoonsgegevens in onze parochie worden 
verzameld met het doel:  
1. Een doelmatige administratieve organisatie van de 
parochië̈le gemeenschap en parochiële archivering 
van de ledenadministratie en het onderhouden van 
contact met haar leden. 
2. Daardoor te kunnen bijdragen aan het actualiseren 
van de kerkelijke ledenadministraties en archieven 
van andere parochies, dekenaten, bisdommen, 
andere kerkelijke rechtspersonen en kerkprovincies. 
3. Op de website en in het Kerkklokje staan namen 
en contactgegevens van de pastores en vrijwilligers. 
Ook staan op de website foto’s van 
parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar 
kunnen staan afgebeeld. 
4. Te dienen voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden.  
 
Welke persoonsgegevens worden verwerkt door 
de parochie? 
- In het ledenadministratiesysteem staan 
persoonsgegevens (adres, geboortedatum, 
huisgenoten). 
- In het financiële systeem zijn de gegevens over 
kerkbijdragen opgeslagen. 
- In de kerkelijke registers staan de gegevens (data 
en namen) over de sacramenten (doop, vormsel, 
huwelijk, overlijden) die in ons kerkgebouw zijn 
voltrokken. 
 
De AVG-wet geeft u recht op inzage en wissen van 
de persoonsgegevens. 
Bezwaar tegen verwerking dient afgewogen te 
worden tegen de belangen van de parochie bij de 
verwerking. 
De volledige privacyverklaring van onze parochie 
kunt u lezen op onze website www.bavonuth.nl. 
 
WEET U DAT:  
- op 19 september de Inloopdag voor Mantelzorgers 
plaatsvindt? 
- deze gehouden wordt in Zorgcentrum Op den Toren 
van 10-12 uur? 
 
CITAAT VAN DE WEEK: 
De onbuigzame mens is een leerling van de dood.  
De zachte, soepele en kwetsbare mens houdt van 
het leven. 
(Lao-Tse)

045-5212004
24 uur per dag bereikbaar

Wilfred en Patricia van den Hout

Kathagen 10 
 6361 HG Vaesrade/Nuth

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl 

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.

Vriendschapsbandjes maken in de Bieb
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar VRIENDSCHAP. Als kind moet je 
alle aspecten van vriendschap nog ontdekken. Zoals échte vriendschap, maar ook 
ruzie en pesten. Is die BFF wel een echte BFF? Wat doen echte bloedbroeders voor 
elkaar?

Kom tijdens de Kinderboekenweek (3 t/m 14 oktober) naar de bieb en leen een 
(voorlees)boek rondom dit thema.

Hou je van knutselen? Dan moet je je zeker aanmelden voor de gratis workshop 
VRIENDSCHAPSBANDJES MAKEN op za 6 oktober! Je kunt samen met je BFF 
komen en voor hem of haar een bandje maken, maar alleen kan natuurlijk ook.
Jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar zijn van harte welkom, wel even aanmelden!

Wat: workshop vriendschapsbandjes maken
Waar: Bibliotheek Nuth
Wanneer: zaterdag 6 oktober van 13.30 tot 14.30 uur
Deelname: Gratis, voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
Aanmelden: via contact@bibliotheeknuth.nl, tel. 045-524 4000 of aan de balie in de 
bibliotheek!

advertorial
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en goed verhaal moet je 
niet laten bederven door 
de feiten. Meestal is een 
verhaal levendiger dan een 
feitenrelaas, de kracht van 
het verhaal haalt uiteinde-
lijk veel meer uit dan het 

laten spreken van de feiten. Want wat 
zijn nou feiten? Soms kun je door een 
kleine verdraaiing een totaal ander 
beeld tevoorschijn toveren. De huidige 
Amerikaanse president is daar een 
meester in. Nepnieuws is het vertellen 
van verhalen, waarbij de gepresenteer-
de feiten geen enkele overeenkomst 
vertonen met de werkelijkheid.

In Wijnandsrade is een straat die 
Koningsgraven heet. Dat is de straat 
met de grootste huizen en waarschijn-
lijk woonden daar oorspronkelijk de 
rijkste mensen. Hoe dat nu zit, weet 
alleen de fiscus. De bewoners van die 
straat voelen zich de koning te rijk dat 
ze op Koningsgraven wonen, alleen 
al vanwege die naam. Toen ik tijdens 
een vakantie in de Zuid-Cypriotische 
stad Paphos een fier archeologisch 
monument tegenkwam, dat in het 
Engels ‘Tombs of the Kings’ heette, 
kreeg ik een schok van herkenning en 
betreurde ik het dat mijn woning niet 
op Koningsgraven lag. Maar toevallig 
stuitte ik bij historisch onderzoek op 
de oorsprong van deze straatnaam. De 
straat ligt namelijk op een helling, die 
vroeger - toen daar nog niet gebouwd 
was - een akkerrand omzoomde. 
Deze begroeide randen van agrarische 
percelen, die wegspoeling van de grond 
moesten voorkomen, heten graften. 
Dit waren de schuilplaatsen van kleine 
zoogdieren en vooral van konijnen, 
die er heerlijk in konden graven. 
Konijnengraven dus. Ik weet zeker dat 
deze verklaring van de straatnaam het 
voorname woonverhaal van de gegoede 
burgers op Koningsgraven deerlijk 
kan bederven. Gelukkig zijn de feiten 
verjaard en daarom laat ik die mensen 
in hun koninklijke waan, al is het bij de 
konijnen af.  

Kent u dat gevoel van verlammende 
schrik ook, als er een loslopende hond 
op u af komt stormen, zoiets als een 
grote zwarte rottweiler die steeds 
groter wordt naarmate hij dichterbij 
komt - en zijn openhangende en hij-
gerige bek ook - dat u ineenkrimpt in 
plaats van weg te lopen en dat dan een 
grijnzende eigenaar in het passeren 
opmerkt: ‘Hij doet niks’. Op zo’n mo-
ment beseft u vermoedelijk niet dat hij 
liegt, want de hondenbezitter bedoelt 
natuurlijk ‘Hij deed niks’. Niemand 
kan immers het gedrag van een grote 
zwarte rottweiler voorspellen, ook niet 
op grond van historische feiten. Het 
verhaal wordt voor u pas interessant, 
wanneer de hond weer voorbij is of als 
hij begint te blaffen, want blaffende 
honden bijten niet. Of moet het zijn: 
blaffende honden beten niet?   
De grootste leugen komt van een 
vrouw die naar de kapper is geweest. 
Het is merkwaardig, ik mag wel zeggen 
hoogst merkwaardig, dat een kapsel 
dat om de twee maanden vernieuwd 
moet worden, ‘permanent’ heet.

Verhalen torsen onze herinneringen 
aan wat we ooit hebben meegemaakt. 
Na een paar jaar hebben ze vaak hele-
maal niets meer met de werkelijkheid 
gemeen, want elke keer worden ze 
mooier. Toen jongemannen vroeger 

nog in militaire dienst moesten, baal-
den de meesten daar als een stekker, 
maar zodra ze waren afgezwaaid wis-
selden zij met voormalige lotgenoten 
zoveel moois over die periode uit, dat 
het gaandeweg de mooiste tijd van hun 
leven werd vol ouwejongenskrenten-
brood. De kunst van het liegen wordt 
zwaar onderschat als sociaal bindmid-
del. Iemand die sterke verhalen vertelt, 
heeft zelden gebrek aan een gehoor. In 
menige kroeg (ze worden steeds zeld-
zamer) zijn de stamgasten de echte 
verhalenvertellers. Als je de verhalen 
die vol vuur aan de teek worden opge-
dist, zou optekenen, zouden die men-
sen stuk voor stuk stokoud moeten zijn 
om al die belevenissen echt beleefd te 
kunnen hebben. Maar een kniesoor die 
daar op let zolang het verhaal leeft. 

Je moet het verhaal zijn werk laten 
doen. Dat is in het afgelopen jaar 
onophoudelijk gebeurd. Het ene suc-
cesverhaal na het andere over de fusie 
van de gemeenten Nuth, Schinnen en 
Onderbanken. Films, kleurig gedrukte 
folders, dorpsgesprekken en een aan-
sprekend logo hebben inmiddels veel 
burgers enthousiast gemaakt voor iets 
dat pas na 1 januari 2019 werkelijkheid 
wordt. De werkelijkheid van Beek-
daelen in spé is echter anders. Haast 
niemand uit Oensel heeft iets met 
Jabeek, of Arensgenhout met Sweik-
huizen. Van een wij-gevoel is nog niets 
te bespeuren. En dat blijft voorlopig zo. 
Bestuurders voeren intussen keihard 
strijd over waar het gemeentehuis 
van Beekdaelen moet komen of wie 
de nieuwe griffier wordt. En over veel 
meer. Sommige bestuurders probe-
ren nog snel hun targets te halen, 
maar verzuipen dan in volle vaart. 
Zoals het College van Schinnen dat 
de voetbalclub van Amstenrade wilde 
deporteren naar Oirsbeek en zoals een 
wethouder in Onderbanken die het 
verkeer in Schinveld wil laten vastlo-
pen ten gerieve van het terras van een 
bevriende ondernemer. Er is ook nog 
helemaal niets gedaan aan de cultuur-
verschillen die in de drie gemeenten 
heersen en toch binnen vier maanden 
overbrugd moeten zijn. Dat de feiten 
niet helemaal kloppen met de succes-
verhalen, zal niemand euvel duiden 
zolang het verhaal maar óver komt, 
beklijft of blijft boeien. Fake-daelen, 
het klinkt als Beekdaelen. Het verschil 
is minimaal.

Fake-daelen
U UHaast niemand 

uit Oensel heeft 
iets met Jabeek, 
of Arensgenhout 
met Sweikhuizen. 
Van een wij-gevoel
is nog niets te 
bespeuren. 

E

PAROCHIE H. CLEMENS
HULSBERG

Zaterdag 8 september. 19.00 uur: H. 
Zaterdag 15 september. 19.00 uur: H. Mis 
met volkszang. Intenties: Elly Dor-
mans-Hendriks; jaardienst Ivo Jenne-
kens.  Zondag 16 september. 11.00 uur: 
Hoogmis m.m.v. Gregoriaans Koor.
Intenties: voor de parochie en tot intentie 
van de zieken; jaardienst Lei Koolen; 
jaardienst Roos Ritzen. Woensdag 19 sep-
tember. 19.00 uur: H. Mis in het klooster. 
Intenties: jaardienst Jozef Coenen en 
overledenen familie Coenen; overlede-
nen familie Van der Broeck; Thei Meijers.

PAROCHIE ST. STEPHANUS
WIJNANDSRADE

Zaterdag 15 september: 14.00 uur: 
Huwelijk Erwin Gerards en Susanne 
Steeghs. 17.30 uur: H. Mis. Intenties: 
Aldegonda- Wachelder-van der Mark. 
Zondag  16 september. 11.00 uur: 
H. Mis. Intenties: voor een bijzondere 
intentie. Dinsdag  18 september. 
09.00 uur: H. Mis. Intenties: voor 
onze eenzame en zieke parochianen

PAROCHIE ST. REMIGIUS
SCHIMMERT

Zaterdag 15 september. 19.00 uur: 
Hoogmis, opgeluisterd door het Gregori-
aanse Koor. Intenties: Jo en Elly Heil-
gers-Corten; Wil en Beppie Kersten-Op 
den Camp; overleden ouders Pedriwiatij-
Meussen; overleden leden van ZijActief.
Zondag 16 september. Sportzondag. 
11.00 uur: Kinderwoorddienst. H. Mis 
opgeluisterd door Sing a Song. Intenties: 
Voor alle leden van onze sportvereni-
gingen: voor alle leden en overleden 
leden van de Turnclub, bijzonder voor 
Hub Jacobs.; Joep Hermans; Luc Schijns 
(vanwege 25e  trouwdag); Wiel Geerlings; 
Door Lucassen-Peters.

PAROCHIE ST. SERVATIUS
VAESRADE

Zondag 16 september. 09.30 uur: 
H. Mis. Intenties: voor alle zieken 
van onze parochie. Wij gedenken: 
Helena Lemmens-Curfs 1991; Paula 
Vullings-Dounen 2004; Geert Vankan                                                  
2011.

 

Kerkdiensten

Airco
service

Thermiekstraat 10 Nuth
045-524 20 25

Op 1 februari 1990 richtte 
wegenbouwer Jo Berger de 
Stichting tot Behoud van Kas-
teel Wijnandsrade op, hiertoe 
aangespoord door burge-
meester Elly Coenen. Beiden 
wisten niet goed waar ze aan 
begonnen, maar ze wilden snel 
handelen: het complex dreigde 
immers in handen te vallen 
van ondernemers die weinig 
op hadden met het cultureel 
erfgoed.

Het oudste deel uit 1550 stond min of 
meer op instorten, er was overal ach-
terstallig onderhoud. Jo Berger, die 
toen als wegenbouwer met pensioen 
wilde gaan, dacht niet lang na. Hij 
richtte de Stichting op waarvan hij tot 
zondag 19 augustus 2018 voorzitter 
was. Hij deed alles zelf: financiering 
regelen (“Er was nóóit geld, maar hij 
vond altijd weer een potje.”), onder-
handelen (“Leveranciers leverden al-
tijd onder hun vraagprijs.”), toezicht 
houden (“Hij was nog minder bij 
zijn vrouw en kinderen dan vóór zijn 
pensionering.”). 

Berger had het geluk dat hij een 
zielsverwant vond: Hub Beckers, de 
ervaren restauratie-architect met 
een schat aan historische kennis. Als 
een eeneiige tweeling (ze waren op 
dezelfde dag geboren) werkten ze 
keihard aan hun ideaal. Ze wilden 
dat het kasteel bleef wat het al vijf 

eeuwen was: een plek waar ook vol-
gende generaties kunnen wonen en 
werken. Ze hadden succes, kijk maar 
naar de huidige toestand van kasteel 
Wijnandsrade. 

Op zijn 91ste vond de heer Berger 
dat het genoeg was. Hij was bijna 
30 jaar voorzitter, drijvende kracht, 
bouwheer, opzichter, huurbaas, 
onderhandelaar, manusje van alles: 
hij deed na zijn pensioen meer dan 
menig mens vóór zijn pensioen. Het 
kasteel ligt er goed bij, de Stichting 
functioneert naar tevredenheid, er 
was een opvolger als voorzitter. Een 
groots afscheidsfeest bracht veel 
betrokkenen bij elkaar: zijn hele 
familie, bestuursleden van het eerste 
uur, huidige bestuursleden, bewoners 

van het kasteel, vrienden. Er waren 
mooie en humorvolle toespraken, 
het gemengd kerkelijk zangkoor 
Sint Caecilia bracht een ontroeren-
de serenade en toen werd de heer 
Berger toch nog tot erevoorzitter van 
de Stichting tot Behoud van Kasteel 
Wijnandsrade benoemd, zodat hij 
een oogje in het zeil kan blijven 
houden. Tot slot werd een gedenk-
plaquette onthuld. De man die zoveel 
tijd, liefde en zorg in het monumen-
tale kasteel Wijnandsrade stak, is zelf 
een monumentale man geworden. 
Ook vanaf deze plaats willen we hem 
daarvoor danken en Jos Maas zijn 
opvolger wensen wij veel succes.

stichting tot Behoud van Kasteel 
Wijnandsrade

Afscheid van Jo Berger als voorzitter van de 
Stichting tot Behoud van Kasteel Wijnandsrade

Dankbetuiging 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van onze 
zus en tante

Lies Loijens
Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en alle andere blijken 
van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies.

      Familie Loijens

Hulsberg, september 2018

Familieberichten
Zestien 
jubilarissen 
bij PVDA
Beekdaelen
BEEKDAELEN
VAN ONZE rEDActiE 

De PvdA Beekdaelen 
heeft onlangs een 
aantal leden bedankt 
voor hun jarenlange 
inzet. Onder meer 
Wilma Adriaans en Jo 
Schoonbrood, beiden 
uit Schinnen, werden 
in het zonnetje gezet. 
De twee sociaal-de-
mocraten zetten zich 
al 40 jaar in voor de 
PvdA. Adriaans was 
jarenlang wethouder 
in Schinnen, terwijl Schoonbrood 
mede-oprichter is van de plaatse-
lijke PvdA-afdeling in Schinnen. 
In totaal werden er 16 jubilarissen 
gehuldigd. Bij elkaar zijn zij al 362,5 
jaar actief voor de partij. Voorzitter 
Richard Griffijn decoreerde hen 
met de PvdA-speld. Tijdens zijn 
toespraak prees de voorzitter hun 
jarenlange inzet voor de partij. 

gEhuLDigD NA 
jARENLANgE iNzEt

jo Berger bij zijn afscheid op kasteel Wijnandsrade.
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LOKC NUTH ACTIVITEITENKALENDER 
september/oktober/november 2018
September 2018 ACTIVITEIT OMSCHRIJVING
1 Vanaf 19.00 uur concert 

op de binnenplaats van 
kasteel Wijnandsrade door 
Blaaskapel Rötsjer Jonge, 
Wijnandsrade

Concert, huldiging jubilarissen en DJ Flügel b.g.v. 
60-jarig jubileum.

2 Kapellentreffen vanaf 11 
uur, binnenplaats kasteel 
Wijnandsrade en Rötsjer 
Crea-markt.

60-jarig jubileum Blaaskapel Rötsjer Jonge, 
Wijnandsrade

7 Gemeentehuis Nuth 
7 september t/m 15 
november 2018

Overzichtstentoonstelling geschiedenis Kon. 
Harmonie St. Bavo

9 Open Monumentendag Thema: Europa
14 t/m 23 Beleefweek Limburg

Beleef de Limburgse cultuur, 
historie, natuur en het 
landschap.

Zie voor de activiteiten: www.beleefweeklimburg.nl
IVN Limburg

16 Sportzondag Turnvereniging Schimmert
29 Das septemberfest Drumband St. Rochus Hulsberg (Zaal Op de Trepkes)
Oktober 2018 ACTIVITEIT OMSCHRIJVING
6 Concert Maastrichter Staar Fanfare Schimmert
7 Bavofeest

Districtsfestival. Optocht en 
concert in Wijnandsrade

Kon. Harmonie St. Bavo, Nuth. H. Mis in Bavokerk 
Nuth om 09.30 u. Daarna samenkomst met muziek 
in Trefcentrum Nuth.
Drumband St. Rochus

21 Herfstwandeltocht Trampelkeu Schimmert
27 Jeugdfestival 

Gemeinsjapshoes
Jeugddrumband en Jeugdfanfare Schimmert.

November 2018 ACTIVITEIT OMSCHRIJVING
3  Concert Gemeinsjapshoes Fanfare en Fanfare Riemst.
9 St. Maartensfeest Nuth 19.00 uur St. Maartensverhaal opgevoerd 

door jeugd basisschool de Bolster. Vervolgens 
lampionnenoptocht naar kampvuur bij terrein 
Scouting Nuth aan de Spoorlaan. 

15 Optreden The Fureys (Folk 
Band van Ierland)

Gemeenschapshuis Schimmert 

17 Leedjeskóngkoer Taarbreuk Auwd Prinse Schimmert
23 Theaterconcert 20.00 uur. Brass-ensemble Koperpoets en Harmonie 

St. Bavo in Trefcentrum Nuth
24 Nuth’s Got Talent 14.00 uur. Trefcentrum Nuth m.m.v. Basisschool De 

Bolster.
25 Koffieconcert Harmonie St. 

Bavo.    
Intocht St. Nicolaas.
Culinaire markt “Preuf 
Hulsberg”.

12.00 uur. Trefcentrum Nuth.
Jeugdraad Schimmert.
Stichting Gemeenschapshuis Hulsberg.

26 Verkoop kanlender

Het LOKC (Lokaal Overleg Kunst en Cultuur) publiceert iedere maand de evenementen en activiteiten 
die plaats vinden in de gemeente Nuth. Wilt u uw evenement of activiteit aanmelden? Stuur dan een 
mail naar hnc.meijers@kpnmail.nl. 
(03092018)

Vastgesteld wijzigingsplan 
Nieuwenhuysstraat 57 te Aalbeek
Het college van burgemeester en wethouders van Nuth maakt bekend dat het 
vastgestelde wijzigingsplan ‘Nieuiwenhuysstraat 57 te Aalbeek” ter inzage ligt. 
Het plangebied betreft de voormalige bedrijfswoning op genoemd adres die,  
conform het feitelijke gebruik, wordt omgezet in een reguliere woning.

U kunt de betreffende stukken van 13 september tot en met 24 oktober 2018 inzien bij: 
de publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak; 
het gehele plan is ook beschikbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl 

Beroepschrift / voorlopige voorziening 
Tijdens de beroepstermijn die ingaat na de eerste dag van de terinzagelegging kunt u binnen 6 weken 
een schriftelijk beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(Postbus 20019, 2500 EA Den Haag), wanneer u belanghebbende bent en: 
- tijdig een zienswijze hebt ingediend bij het college van de gemeente Nuth, of, 
-  aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze bij het college van 

Nuth in te dienen. 

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.Voor het digitaal 
verzenden moet u beschikken over DigiD. 

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking na het aflopen van de beroepstermijn. 
Ook kunt u – tijdens de beroepstermijn – een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de 
Voorzitter van genoemde Afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is 
beslist. 

Kennisgeving Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)
Reguliere voorbereidingsprocedure

Officiële bekendmakingen 
Gemeente Nuth publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal op www.nuth.nl (inclusief 
de bijbehorende bezwaar en/of beroepsmogelijkheden). U vindt de bekendmakingen onder 
de rubriek “publicaties”. Hieronder staan de publicaties in een verkorte vorm (let op: deze 
publicaties zijn niet rechtsgeldig).

Ingekomen omgevingsvergunningen
Zaaknummer Locatie Omschrijving Datum ingekomen
W-2018-228 Kruisweg 15 te Nuth het bouwen van een woonhuis 01-09-2018
W-2018-230 Parallelweg-Zuid 65 

te Hulsberg
het verbreden van een inrit 04-09-2018

W-2018-231 Bachlaan 14 te Nuth het aanpassen van een inrit 06-09-2018
W-2018-232 Bekerbaan 15 te 

Schimmert
het plaatsen van een lichtstraat 06-09-2018

Verleende omgevingsvergunningen 
Zaaknummer Locatie Omschrijving Datum verzonden
W-2018-151 Schoolstraat 9 te 

Hulsberg
het wijzigen van de constructie m.b.t. 
het dakplan en de verdiepingsvloer

03-09-2018

W-2018-155 Julianastraat 27 te 
Hulsberg

het aanleggen van een inrit 31-08-2018

Verleende vergunningen  APV & Bijzondere wetten
Zaaknummer Locatie Omschrijving Datum verzonden
APV-2018-143 Kerkdorp Schimmert een collectevergunning voor het 

houden van een koekjesactie
03-09-2018

APV-2018-153 Mareweg 23 te 
Schimmert

het houden van een bruiloftsfeest 06-09-2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na deze publicatie danwel na verzending van de 
vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuurorgaan dat het besluit 
genomen heeft: Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth. De datum van verzending staat achter iedere 
verleende vergunning tussen haakjes. De vergunning kan na telefonisch afspraak bij cluster 
Wonen en Bouwen ingezien worden.

Heeft u geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen komen inzien in het gemeentehuis in 
Nuth. 

De gemeente Nuth werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak maakt u bij voorkeur digitaal, via 
het telefoonnummer 14 045 of persoonlijk aan de receptie. 
De afspraaktijden zijn dagelijks van 08.30 tot 17.00 uur (op vrijdag tot 16.00 uur).

Terinzagelegging Ontwerpbesluit Drank- en 
Horecawetvergunning TPV de Dassenburcht, 
Sportparklaan 2b te Hulsberg 
De burgemeester van de gemeente Nuth maakt bekend dat op 14 mei 2018 een aanvraag om 
Drank- en Horecawetvergunning is ontvangen voor het schenken van alcoholische dranken in TPV de 
Dassenburcht aan de Sportparklaan 2b te Hulsberg.

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van een beslissing tot verlening van een vergunning op grond van artikel 3 
Drank- en Horecawet (DHW) voor het horecabedrijf aan een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4, 
eerste lid DHW, is afdeling 3.4 van de Algemene wet Bestuursrecht van toepassing. Dat betekent dat 
het ontwerp van het te nemen besluit vanaf donderdag 6 september 2018 zes weken ter inzage wordt 
gelegd op het gemeentehuis aan het Deweverplein 1 te Nuth (voor de openingstijden zie elders in 
deze rubriek).

Indienen zienswijzen
Binnen de gestelde termijn van zes weken kan een belanghebbende zijn/haar zienswijze op het 
ontwerpbesluit schriftelijk, dan wel mondeling, kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht 
te zijn aan de Burgemeester van Nuth, Postbus 22000, 6360 AA Nuth. Voor mondelinge zienswijzen 
kunt u zich wenden tot cluster Wonen en Bouwen onder telefoonnummer 14045.

Nadere informatie
Voor verdere inlichtingen of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze, kunt u contact opnemen met cluster Wonen en Bouwen, bereikbaar op telefoonnummer 
14045.

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Nuth maken bekend dat het  
volgende besluit is genomen:

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
(OBM)  

Voor:  Linisol Milieutechniek BV
Locatie: Mauritsstraat 11 te Nuth  
Datum besluit: 30 augustus 2018
Zaaknummer: 2018-201969

Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis 
van Nuth tijdens de hier gebruikelijke tijden.

Rechtsbescherming
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
de dag van verzending van het besluit aan het 
bedrijf  daartegen een bezwaarschrift indienen. 
Op de betreffende procedure is de Algemene 
wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend 
en moet ten minste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de datum;
• een omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht;
• de redenen van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Nuth 
Postbus 22000
6360 AA  NUTH

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Belanghebbenden, die een 
bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens 
een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening doen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, 
Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening 
kan ook digitaal worden gedaan via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet 
wel worden beschikt over een elektronische 
handtekening (DigiD). Op genoemde site staan 
de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking met ingang 
van de dag na de dag van verzending aan de 
aanvrager. Indien de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Limburg positief beslist op 
een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening, wordt de werking van het besluit 
geschorst.

Informatie
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, 
telefoon (043) 389 78 12
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sChiLDERsBEDRijf

LiNssEN
Wijnandsrade
tel: 045-5244335

vRijBLijvENDE 
offERtE

BuitEN-
sChiLDER-

WERK
 

DE piNgERhoEvE
Het restaurant van De pin-
gerhoeve is weer geopend 
op donderdag tm zondag
vanaf 17 uur. ivm een aantal 
bruiloften de komende tijd 
is het wel zo handig om
vooraf even te informeren of 
er nog plaats is. reserveren?
045 5778517 of 06 55730725
Of stuur een mailtje naar 
info@pingerhoeve.nl

DAKWERKEN 
Wim hERmsEN
Adviseurs specialisten 
op dakgebied. Voor al 
uw dakwerk reparaties 
en lekkages.
info: 045-5251558. 
www.wimhermsen.nl

pLANKEN-pARKEt
Ecoplanken.nl levert 
planken, laminaat, pvc. 
Ook bijleggen, opschuren.
Eiken planken voor-
geschuurd van € 39,95 voor 
€ 29,50. pVc voor € 19,95.
Stationstraat 149 Nuth
045-5113469

BANK-ovERstApsERviCE
bent u ontevreden over uw 
huidige bank?  Stap over! 
Wij maken het makkelijk.
regiobank-triADE bV
(zelfstandig adviseur)
Stationstraat 77, Nuth
Geopend 9.30-17.30
binnen zonder afspraak.
tel. 045-5245984.

tE KOOp: 1-pERsooNs 
BoxspRiNg incl. matras, 
zomer- en winterdekbed.
± 1 jaar oud, kleur antraciet. 
Vraagprijs: € 350,-
tel. 06-12967066.

iEts tE Koop of 
tE huuR? 
bestel uw piccolo online  
via www.beekdaeler.nl.

GEZOcHt huLp iN DE 
huishouDiNg voor 
4 uur per week in Hulsberg. 
045-4052614.

iEts tE Koop of 
tE huuR? 
NAAR iEts op zoEK?
bestel uw piccolo online  
via www.beekdaeler.nl.

Voor al uw
feesten en partijen

Dorpstraat 13 - 6361 EJ Nuth 
Tel. 045-5241273

www.smeijstershoek.nl

Piccolo’s

CoLofoN 

uitgave:
claessens Grafimedia 
Nuth

Verschijnt iedere woensdag gratis
huis-aan-huis in Nuth, Hulsberg, 
Schimmert,  Vaesrade, Wijnandsrade
en Spaubeek.

Redactie-adres:
Stationstraat 288
6361 bH Nuth
tel: 045 - 5243026

internet:
info@beekdaeler.nl
www.beekdaeler.nl

dB

OS GEmEiNScHApS(t)HOES

Inloopmiddag
in Wijnandsrade
WIJNANDSRADE - In het gemeen-
schapshuis in Wijnandsrade vindt
dinsdag 18 september weer een inloop-
middag plaats, en wel van 14 tot
16 uur. Wie een spelletje wil spelen
of gewoon een praatje wil maken is
van harte welkom. De entree is 3,50 
euro, inclusief twee consumpties. Wie
minimaal vijf inloopmiddagen koopt,
betaalt 12,50 euro. Bel voor meer 
informatie 045-5241703 of mail naar 
corrysteinshamers@home.nl

rOmmELmArKt

Garagesale in 
Hulsbergse wijk
HULSBERG - In de wijk Gen Eikske in 
Hulsberg vindt zondag 23 september 
een garagesale plaats. Er doen zo’n 
vijftig adressen mee. De bewoners 
verkopen vanaf hun voortuin, oprit of 
garage tweedehands spulletjes. 
Dat gebeurt in de omgeving van de 
Burg. A. Campostraat, Unostraat, Burg. 
Kengenstraat, Parallelweg, EEG-straat, 
Alexanderplein en Beneluxstraat. Er 
zijn plattegronden beschikbaar met de 
deelnemende adressen. Men kan er 
komen snuffelen tussen 10.00 en 17.00 
uur.

VEILIG OP WEG
met de zekerheid van Vrancken

  V
RA

N
CK

EN
80

01

www.autoschade-vrancken.nl

Schinnen en Maastricht

Schuttersstraat 2, Beek-Elsloo 
(T) 046 - 435 23 35 

www.autoservicebeek.nl

• COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN 

(voor alle verzekeringen,zonder eigen risico)

• IN- EN VERKOOP AUTO’S
• LASWERKZAAMHEDEN
• COMPLEET ONDERHOUD
• AIRCO SERVICE
• APK KEUREN (zonder afspraak)

• nieuw! BANDEN EN UITLIJNEN

APK 
€ 35,- 

4 gasmeting
€ 7,-

roetmeting
€ 25,-

PRIJZEN ZIJN
INCLUSIEF BTW

APK

Thermiekstraat 10 Nuth
045-524 20 25

Filmcafé in de bieb
Komende herfst en winter organiseert bibliotheek Nuth 6 filmavonden. De 
aangeboden films zijn allemaal boekverfilmingen; het aanbod is gevarieerd qua 
thema en sfeer. Maria Kleijnen (cultuurwetenschapper en leesclubleidster) leidt elke 
film kort in.

Op donderdag 11 oktober vertonen wij:

Un long dimanche de fiançailles (De lange zondag van de verloving, 2004) naar 
het boek van Sébastien Japrisot. Dit prachtige verhaal toont enerzijds de waanzin 
en de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog, dit jaar 100 jaar geleden geëindigd. 
Daarnaast is het een hartverwarmend verhaal over liefde en hoop.

Un long dimanche de fiançailles is in 2004 verfilmd met Audrey Tautou (bekend 
van de film Amélie) in de hoofdrol. Het verhaal is meeslepend en spannend tot het 
einde toe.
Speelduur: 2 uur 14 min.

Waar: Openbare Bibliotheek Nuth
Wanneer: donderdag 11 oktober 2018
Aanvang: 19.30 uur
Deelname: € 3,00 voor leden, € 5,00 voor niet leden (incl. koffie/thee)
Aanmelden:  tot uiterlijk drie dagen vóór aanvang van de film via contact@
bibliotheeknuth.nl, tel. 045-524 4000, of in de bibliotheek!

Zie bibliotheeknuth.nl voor het volledige filmprogramma 

advertorial
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APPELflappen

appeltjeselvlaai

appeltjesweekappeltjesweek

aanbiedingen zijn geldig t/m 15 september 2018aanbiedingen zijn geldig t/m 15 september 2018

bij uw bakkerbij uw bakker

APPEL-CITROEN
VLAAI 10,95

Lees DeBeekdaeler
ook online!
www.beekdaeler.nl

ONDERHOUD

Thermiekstraat 10 Nuth
045-524 20 25

Ingezonden
Wilt u met uw mening op deze plaats staan? Schrijf dan een brief met maximaal 250 
woorden naar info@beekdaeler.nl. reacties moeten betrekking hebben op een artikel. 
brieven moeten voorzien zijn van naam, adres en telefoon. Zonder naamsvermelding 
worden geen brieven van lezers geplaatst. Enkel de naam en woonplaats worden gepu-
bliceerd. Lezersbrieven geven niet de mening van de redactie, maar van de inzender weer.

PvdA stuurde geen wethouder weg

Ex-WEtHOUDEr VAN NUtH NAAr VErNiEUWiNGSGrOEp
(DE BEEKDAELER 05-09-2018)

In de vorige editie van De Beekdaeler 
(5 september 2018) stond een arti-
kel over Ber van den Heuvel en zijn 
kandidaatstelling voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Er staat 
ook in dat, PvdA het vertrouwen in Ber 
zou hebben opgezegd. Dit is onjuist. 

De leden van PvdA Nuth wilde geen 
motie van wantrouwen steunen rich-
ting Ber v.d. Heuvel, John Essers en 
Ramon Lucassen steunen. Wij wilden 
geen coalitie met BBN cs. In een 
Algemene Ledenvergadering hebben 
wij dat besloten. Toenmalig raadslid 
Fons Pluijmaekers heeft ons toen niet 
kunnen overtuigen. Nog altijd niet. Er 
is en was geen goed argument. Helaas 
heeft Fons toch voor de motie van ont-

slag gestemd. Hij heeft dat onder eigen 
naam en voor eigen verantwoordelijk-
heid gedaan. Fons had vanaf toen zijn 
eigen fractie. Na een paar maanden 
als fractie Pluijmaekers, is hij vervol-
gens partijloos wethouder geworden 
in Nuth. En is de raadszetel gelukkig 
ingenomen door PvdA’er Joost Geurts.

Het artikel geeft daarom geen goed 
beeld van de PvdA. PvdA stelt zich za-
kelijk op in de raadszaal. Wij steunen 
elk goed voorstel van elke partij  en 
wijzen slechte voorstellen af. Het toen 
wegsturen van wethouders hoorde in 
dit geval bij de slechte voorstellen. 

Richard griffijn
Voorzitter pvdA beekdaelen
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