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Beekdaelen geeft Beekdaelen geeft 
met gulle handmet gulle hand

BEEKDAELEN Zaterdag werden er in de gemeente Beekdaelen op tal van locaties, met name bij supermarkten, etenswaren en geldelijke 
giften ingezameld voor de medemens die een steuntje in de rug goed kan gebruiken. Vrijwilligers van Sociale Actie Nuth (SAN) zamelden 
geld in voor cadeaubonnen waar voedsel mee kan worden gekocht. En leden van Lions Club Beekdaelen vroegen aan het winkelende 
publiek om hun boodschappenlijstje “uit te breiden” ten behoeve van mensen met een smalle beurs en die daardoor aangewezen zijn op 
de Voedselbank Limburg. De mevrouw rechts op de foto, sponsorde (bij de Aldi in Nuth) met gulle hand de Voedselbank. Een lid van de 
Lions Club neemt haar geste in ontvangst. Foto Rob Oostwegel

De Beekdaeler
kun je ook
online lezen
Beekdaelen De Beek-
daeler wordt niet alleen 
iedere week bezorgd in 
alle 15 kerkdorpen van de 
gemeente Beekdaelen, 
je kunt de krant ook 
online lezen. Kijk op 
www.debeekdaeler.nl 
(beekdaeler.nl kan ook). 
Op beide websites staan 
ook alle edities van 2021. 
In 2022 worden beide web-
sites tevens ingezet om 
belangrijk actueel nieuws 
digitaal te distribueren.

De Beekdaeler
rondom de
feestdagen
Beekdaelen De Beekdae-
ler verschijnt dit jaar nog 
op dinsdag 21 december. 
In de laatste uitgave van 
2021 verschijnt samen 
met De Beekdaeler ook 
de speciale kerstbijlage. 
Op 28 december en 4 
januari is er geen uitgave. 
Op dinsdag 11 januari 
gaan de bezorgers weer 
op pad om u de eerste 
Beekdaeler van het 
nieuwe jaar te brengen.

GEEN KRANT OP 
28  DECEMBER  
EN 4 JANUARI

ZING MEE 
MET ONZE 

KERSTMAN!

Fractievoorzitter Twan 
Schevers van coalitiepartij 
CDA (6 zetels) benadrukt 
dat ‘725.000 euro minder’ 
absoluut niet kan worden 
opgevangen binnen de 
lopende begroting 2022. 
“Vanaf komend jaar ont-
staat dan ook een finan-
cieel tekort. De komende 
jaren wordt het dus nog 
belangrijker om de goede 
keuzes te maken.” Vol-
gens Schaffrath baseert de 
landelijke politiek zich op 
rekenmodellen die voor-
spellen dat minder huis-
houdens in Beekdaelen 
een beroep op de bijstand 

gaan doen. Dat laatste is 
nog maar zeer de vraag, 
zegt hij . “Dit jaar is dat 
vooralsnog níét het geval. 
Vanuit ‘Den Haag’ zijn ze 
er goed in om steeds meer 
taken bij de gemeente neer 
te leggen, maar de finan-
ciële middelen die daarbij 
horen worden steeds ver-
der afgebouwd.” 

‘Te absurd voor woorden’
Net als het CDA Beekdae-
len maakt ook de Vernieu-
wingsgroep bezwaar tegen 
de Rijkskorting. “Het kan 
en mag niet zo zijn dat 
Beekdaelen door landelijk 
beleid in de financiële pro-
blemen komt, dat is te ab-
surd voor woorden”, zegt 

Schaffrath. In het geval 
dat Beekdaelen de ‘extra 
gelden’ tóch nodig heeft 
maar het Rijk niet over de 
brug komt, ‘moet met el-
kaar bekeken worden hoe 
een aantal reeds geplande 
projecten goed maar sober 
en doelmatig kunnen wor-
den ingericht’, voegt Sche-
vers er aan toe. “Dan heb ik 
het over mooie projecten 
die zeker doorgang zullen 
vinden, zoals de Gemeen-
schapsvoorziening Puth, 
school Middengebied, ver- 
keer Daelderweg/De Hor-
sel, om maar eens wat te 
noemen.” Daarnaast moet 
er volgens hem ook rond-
om wegen en groenbe-
heer gekeken worden of 
de projecten wel integraal 

worden aangepakt. “Dus 
niet eerst de trottoirs ver-
beteren, daarna de fietspa-
den aanpakken en dan de 
weg nog eens openbreken 
voor riolering. Dat leidt 
tot frustraties bij de om-
wonenden en het kost bo-
venal geld. De CDA-fractie 
heeft sowieso geopperd 
om aan het begin van de 
nieuwe raadsperiode als 
gehele nieuwe raad de to-
tale begroting goed tegen 
het licht te houden om te 
bekijken waar mogelijkhe-
den voor versobering dan 
wel bezuiniging zitten.”

Bezwaarschriften 
afgewezen
In het verleden hebben 

diverse gemeenten, veelal 
zonder succes, de Rijks-
korting op de BUIG- 
gelden aangevochten om-
dat gemeenten vinden 
dat de landelijke verdeel- 
sleutel niet zou deugen. 
Wanneer het Rijk de be-
zwaren vanuit Beekdaelen 
naast zich neerlegt, ’dan 
zitten we met een giga pro-
bleem in Beekdaelen’, zegt  
Schaffrath. Zijn partij vindt 
het alvast geen optie om 
de belastingen hiervoor  
structureel te verhogen. 
“Maar we zullen wel moe-
ten gaan zoeken naar 
structurele bezuinigingen. 
Dus wat gaan we minder 
doen, of helemaal niet 
meer.”

De gemeente Beekdae-
len ontvangt van het Rijk 
vanaf 2022 structureel  
elk jaar 725.000 euro 
minder voor de uitvoe-
ring van de Participa-
tiewet en betaling van 
bijstandsuitkeringen, de 
zogenaamde BUIG-gel-
den. “Daardoor ontstaat 
een gigantisch jaarlijks 
tekort op onze gemeen-
telijke begroting”, waar-
schuwt fractievoorzitter 
Hugo Schaffrath  van 
coalitiepartij de Ver- 
nieuwingsgroep  (7 
raadszetels). De  ge-
meente gaat bezwaar 
aantekenen bij het Rijk.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Beekdaelen pikt Rijkskorting niet
‘725.000 EURO MINDER PER JAAR BETEKENT GIGANTISCH BEGROTINGSTEKORT’
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Neem een foto
van uw zitmeubel

mee en wij maken

dan meteen
een passende
offerte.

MOL & GEURTS - Industriestraat 14  6135 KH Sittard
Tel.: +31 (0)46 451 99 22 - E-mail.: info@molgeurts.nl - Website: molgeurts.nl

HHEERRSSTTOOFFFFEERREENN
30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF

Hoekbank
vanaf

2250,=

Stoel
vanaf
175,=

Bank
vanaf

1450,=

Fauteuil 
vanaf

1150,=
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van uw zitmeubel 

mee en wij maken 

dan meteen 
een passende 
offerte.

MOL & GEURTS - Industriestraat 14  6135 KH Sittard
Tel.: +31 (0)46 451 99 22 - E-mail.: info@molgeurts.nl - Website: molgeurts.nl

OPNIEUW BEKLEDEN
30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF

Hoekbank
vanaf

2250,=

Stoel
vanaf
175,=

Bank
vanaf

1450,=

Fauteuil 
vanaf

1150,=

SALE

Vredeslicht en 
kerststal bij  
Clemensdomein
Oud-Merkelbeek Bij 
het Clemensdomein in 
Oud-Merkelbeek is ook dit 
jaar weer een imposante 
kerststal te bewonderen. 
Vanaf eerste kerstdag is die 
te bezichtigen tot en met 6 
januari.  Ook het Vredes-
licht brandt inmiddels 
weer bij de Lourdesgrot. 
Mensen kunnen hier hun 
eigen kaars aansteken om 
op die manier het vre-
deslicht mee naar huis te 
nemen.  Het Vredeslicht 
wordt jaarlijks vanuit Beth-
lehem over de hele wereld 
verspreidt.  Het traditione-
le kerstconcert van Vocaal 
Totaal in het Clemens-
kerkje gaat vanwege de co-
ronamaatregelen niet door. 
In plaats daarvan komt 
Vocaal totaal op woens-
dagavond 29 december 
met een  livestreamconcert 
vanuit het kerkje, waarin 
muzikaal wordt terugge-
blikt op 2021. De opnames 
daarvoor worden een paar 
dagen eerder opgenomen. 
Kaarten voor de stream 
zijn beschikbaar via de 
website van Vocaal totaal.  
Als toegang wordt een vrije 
gift gevraagd.

Winnende loten
Nationale 
Scoutingloterij
Beekdaelen De winnen-
de lotnummers van de 
Nationale Scoutingloterij 
zijn 258603, 124978, 212757, 
123354, 307059, 261446. 
Op deze lotnummers is 
respectievelijk prijs 1 tot en 
met 6 gevallen. De hoofd-
prijs, een Fiat Panda, viel 
op lotnummer 165468. Ver-
der zijn er prijzen op lot-
nummers die eindigen op 
45485, 14498, 41114, 8225, 
0449, 5112, 010, 143, 650. 
Prijs gewonnen? Op het lot 
staat hoe te handelen.

.

PvdA Beekdaelen
wil gratis zelftests
voor minima
In een open brief aan 
B&W van Beekdaelen 
heeft de PvdA opgeroe-
pen zelftesten gratis 
beschikbaar te stellen 
opdat minima zich kun-
nen laten testen. 

Nu het ministerie van Volks-
gezondheid mensen adviseert 
om met lichte klachten een 
zelftest te doen zullen steeds 
meer mensen aangewezen 
worden op de zelftest, zegt 
PvdA-fractievoorzitter en 
lijsttrekker Lars Kockelkoren. 
“Maar hoe gaat dat dan als je 
een smalle beurs hebt? Lan-

delijk wordt wel heel makke-
lijk gedacht dat iedereen die 
bijna drie euro per stuk ken-
nelijk zomaar even kan be-
talen. Maar als je ieder dub-
beltje moet omdraaien kun 
jij deze drie euro niet zomaar 
missen.” 

‘Goed armoedebeleid’
De PvdA Beekdaelen vindt 
dat het verstrekken van gratis 
covid-zelftesten aan mini-
ma onderdeel moet zijn van 
een ‘goed armoedebeleid’. 
De PvdA pleit daarnaast op-
nieuw voor gratis mondkap-
jes, omdat die nu ook op de 
basisschool verplicht zijn. Het 
college van Beekdaelen heeft 
voor zover bekend nog niet 
gereageerd op het verzoek van 
de PvdA.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE 

De Beekdaeler 
zoekt nieuwe 
bezorger 
in Nuth

Nuth De Beekdaeler is 
op zoek naar een nieu-
we bezorger voor een 
krantenwijk in Nuth. 

Het gaat om een (klei-
ne) wijk met de volgende 
straten: Boschweg, Ken-
nedylaan, Europalaan, 
Valkenburgerweg (deel), 
Bergerweg, Hunnecum, 
Putstraat, Putgats. Wil 
jij meer informatie over 
de verdiensten, etc. dan 
kun je contact opnemen 
via 06-42677006 of mail: 
info@beekdaeler.nl.

INGEZONDEN
BRIEVEN

Doorzettingsvermogen
Schinveldse Romée Leuchter 
in selectie Oranje Leeuwinnen 
(7-12)

Dat deze 20-jarige meid dik 5 
jaar geleden tegen een jour-
nalist van ParkstadActueel zei 
dat ze er alles aan zou doen 
om profvoetbalster te worden, 
dan is het toch fantastisch dat 
ze hierin is geslaagd, en te-
kent haar doorzettingsvermo-
gen. Het is dan ook niet voor 
iedereen weggelegd (in haar 
nog prille loopbaan) om met 
toppers als Lieke Martens en 
Vivianne Miedema te trainen/
spelen. Dat ze nog geen speel-
minuten kreeg in het ‘grote’ 
Oranje is geen ramp en komt 
nog wel, dat ze er de kwali-

teiten voor heeft staat buiten 
kijf, ze speelt niet voor niets 
sinds juli 2021 bij het grote 
Ajax in het vrouwenteam. Ro-
mée veel succes in het verdere 
verloop van je spelerscarrière 
zowel bij Ajax als bij de Oran-
je Leeuwinnen. Je bent voor 
mij nu al een kanjer, en hoop 
van harte dat je er nog vele 
jarenlang plezier aan mag be-
leven.

Jean van Aerle Jabeek

Reageren op een artikel  
in  De Beekdaeler/
U kunt uw reactie kwijt 
(max. 150 woorden) via 
info@beekdaeler.nl. Reacties 
moeten voorzien zijn van naam, 
adres en telefoon.  Zonder 
naamsvermelding worden geen 
brieven van lezers geplaatst. 
Enkel de naam en woonplaats 
worden gepubliceerd. Lezers-
brieven geven niet de mening 
van de redactie,  maar van de 
inzender weer.
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Benzineprijs schiet Benzineprijs schiet 
ook in Beekdaelen ook in Beekdaelen 
door ‘magische’ grensdoor ‘magische’ grens

BEEKDAELEN Het is het nieuwste raadseltje: Blijft ’ie eronder of gaat ’ie er overheen? Bij 
de ESSO-benzinepomp ‘De Dael’ in Nuth schoot de Euro 95 verleden week door de ‘magi-
sche’ grens van 2 euro. De verwachting is dat de literprijs de komende weken rond de twee 
euro blijft schommelen. Althans bij tankstations langs binnenwegen en op het Beekdae-
lense platteland. Op de autosnelweg A2 Heerlen-Eindhoven v.v. gaat de Euro 95-literprijs 
bij enkele pompen nog steeds door het dak: 2,20 euro. Eigen foto

In Kathagen liggen 
alle koelunits vol
Het is allesbehalve een 
feestelijk onderwerp tien 
dagen voor kerstmis, 
maar het is wel de harde 
realiteit: uitvaartcentra 
hebben het drukker dan 
ooit. Dat merken ook 
Wilfred en Patricia van 
den Hout van het gelijk-
namige uitvaartcentrum 
in Kathagen/Nuth. “Het 
is voor de eerste keer in 
achttien jaar tijd dat bij 
ons de koeling helemaal 
vol is”, zegt Wilfred van 
den Hout desgevraagd 
tegen De Beekdaeler.

Wilfred en Patricia van den 
Hout waren beiden al meer-
dere jaren werkzaam in de 
uitvaartbranche toen ze 
in 2003 in Kathagen/Nuth 
hun eigen uitvaartcentrum 
openden. Anno 2021 verzorgt 
het tweetal, samen met een 
groot aantal medewerkers, 
uitvaarten in een groot ver-
zorgingsgebied (Beekdaelen, 
Parkstad en in een deel van 
de Westelijke Mijnstreek). 
Begin 2018 verkreeg hun 

uitvaartcentrum het lande-
lijke ‘Keurmerk Persoonlijke 
Uitvaart’ op basis van tevre-
denheidsonderzoeken en de 
waardering van nabestaan-
den.

Zoeken naar oplossingen
De uitvaartcentra in Lim-
burg lopen vol, meldde L1 
verleden week. Zowel bij het 
opslaan van lichamen als het 
regelen van begrafenissen en 
crematies zoeken begrafe-
nisondernemers naar oplos-
singen. Die informatie klopt, 
zegt Van den Hout, en ze is 
op dit moment op zowat ie-

dere begrafenisondernemer 
in Limburg van toepassing. 
“Bij ons het circa tien pro-
cent drukker dan normaal. 
Met passen en meten kun-
nen we het werk aan. We 
zorgen hoe dan ook voor een 
oplossing.” 

Extra koelcontainers 
De grote boosdoener van de 
extra toestroom is corona, 
maar zoals hij al zei: ook de 
griep zorgt voor extra druk-
te in Kathagen. Bij uitvaart-
bedrijf DELA, waar het zelfs 
20 procent drukker is dan 
vorig jaar rond deze tijd, zijn 

inmiddels extra koelcontai-
ners geplaatst in Geleen en 
Roermond. Bij Van den Hout 
kunnen ze het nog steeds 
aan met de eigen faciliteiten. 
Alsof het al niet druk genoeg 
is heeft hun uitvaartcentrum 
ook te maken met tal van co-
ronamaatregelen bij begra-
ven of cremeren. De super-
lange werkdagen zijn voor 
‘Team van den Hout’ geen 
probleem, dat is inherent 
aan de branche. Ze zijn ze-
ven dagen per week bereik-
baar, 24 uur per dag. Uiter-
aard ook tijdens de komende 
feestdagen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE 

BIJ UITVAARTCENTRUM VAN DEN HOUT IS HET DRUKKER DAN OOIT Anika Douven
en Andre 
Hoofwijk
winnen ‘538
Hitzone-CD’
Beekdaelen Anika 
Douven uit Schimmert 
en Andre Hoofwijk 
uit Oirsbeek zijn de 
winnaars van de CD ‘538 
Hitzone Best of 2021’, 
waarvoor De Beekdae-
ler vorige week een 
winactie had uitge-
schreven. Lezers van 
De Beekdaeler konden 
meedingen naar het 
schijfje door een mail  
te sturen. “Leuk als ik 
de ‘538 Hitzone Best of 
2021’ zou winnen. Ik heb 
tot nu toe alle edities 
moeten kopen”, schreef  
iemand er bij. “Ik wil 
de CD Hitzone 2021 wel 
heeeeeel graag win-
nen”, schreef een ander. 
Loting maandagavond 
wees Anika Douven en 
Andre Hoofwijk  aan als 
de winnaars. Zij krijgen 
de cd deze week thuis 
bezorgd.

WINACTIE
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekend makingen op de 
landelijke website www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over 
bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels. 
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste bekend   ma
kingen verkort in de lokale media die huisaanhuis verspreid worden.

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

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

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

BEKENDMAKINGEN

Sociale dienst ISD BOL stopt voor 
inwoners Onderbanken 

Inwoners van de voormalige gemeente Onderbanken kunnen vanaf 1 januari 2022 
terecht bij ISD Kompas. Mensen die dit rechtstreeks treft, krijgen een persoonlijke 
brief over de veranderingen.

Wilt u weten wat ISD Kompas precies doet?
Op www.isd-kompas.nl leest u uitgebreide informatie over hun dienstverlening.

Neem gerust contact op als u vragen heeft
Voor vragen neemt u tot 1 januari 2022 contact op met ISD BOL op 045-5278727 
(van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot  
13.00 uur). Of u stuurt een e-mail naar info@isdbol.nl. 

Vanaf 1 januari 2022 neemt u contact op met ISD Kompas op 088-4502250 
 (van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur) of u stuurt een e-mail naar 
info@isd-kompas.nl.

ISD Kompas neemt op 1 januari 2022 de werkzaamheden over 

De voormalige gemeenten Schinnen, Onderbanken en Nuth hadden elk een eigen 
sociale dienst. De gemeenteraad van Beekdaelen besloot in 2019 om te gaan 
werken met één sociale dienst, namelijk ISD Kompas. Al sinds 1 januari 2021 kunnen 
inwoners uit Nuth en Schinnen terecht bij Kompas. Vanaf 1 januari 2022 kunnen 
ook inwoners van Onderbanken naar Kompas.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan soms snel. Daardoor kan het 
voorkomen dat een deel van de gemeentelijke informatie in dit weekblad al is 
ingehaald door de actualiteit. Op www.beekdaelen.nl vindt u in dat geval de 
meest actuele informatie over het specifieke onderwerp.

Verleende vergunningen       
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM VERLEEND
Barbarastraat 7  
in Schinnen 

Het plaatsen van een schutting 02-12-2021

Beukenberg 43  
in Oirsbeek

Het renoveren van het dak 30-11-2021

Bongard 8  
in Wijnandsrade

Het verbouwen van de woning 19-10-2021

Poststraat 7  
in Amstenrade

Het plaatsen van zonnepanelen 18-10-2021

Bovenste Puth 51 in Puth Het verbouwen van de woning 25-11-2021
Dorpstraat 102  
in Oirsbeek

Het verbouwen van de woning 04-11-2021

Stegelstraat 23 in Nuth Het realiseren van 2 slaapkamers  
extra op de 1e verdieping

25-11-2021

Mozartstraat 43  
in Oirsbeek

Het verbouwen van de woning 11-11-2021

Kerkpad 2 in Puth Het uitbreiden van de voorzijde  
van de woning

06-12-2021

Pastoor Brounsstraat  
in Schinveld

Het bouwen van een woning 07-12-2021

Berkenstraat 18  
in Oirsbeek

Het uitbreiden van de eerste  
verdieping

06-12-2021

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo    
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM INDIENING
Dorpstraat 8 in Nuth Het uitbreiden van de B&B 29-11-2021
Bovenste Puth 58  
in Puth

Het realiseren van een aanbouw 01-12-2021

Verkeersbesluiten
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM BESLUIT
Alexanderstraat 31 te 
Nuth

Het instellen van een individuele  
invalidenparkeerplaats

02-12-2021

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.

Onderzoek naar cybercrime  
in Beekdaelen 
Cybercrime wordt een steeds groter probleem binnen  
de samenleving. Dit komt doordat steeds meer digitaal  
geregeld wordt. Denk bijvoorbeeld aan uw geld dat u  
online via de bank beheert of aan persoonsgegevens  
die online opgeslagen zijn. Het is van belang dat er  
aandacht wordt besteed aan dit onderwerp.

Ik ben Eef Peskens, 20 jaar, en ik studeer Integrale Veiligheidskunde aan Avans 
hogeschool in Den Bosch. Ik loop momenteel stage bij gemeente Beekdaelen. 
Voor mijn stageopdracht doe ik onderzoek naar het slachtofferschap en de 
meldingsbereidheid ten aanzien van cybercrime. Om te onderzoeken in hoeverre 
dit onderwerp speelt in Beekdaelen heb ik een enquête gemaakt gericht aan de 
inwoners van de gemeente.

Wilt u hieraan bijdragen? Dan kunt u de enquête invullen. 
De vragenlijst is volledig anoniem en het invullen duurt 
ongeveer 5 minuten. Door de onderstaande QRcode 
te scannen, krijgt u toegang tot de vragenlijst. Als de 
QRcode niet werkt, kunt u gebruikmaken van deze link: 
https://www.enquetesmaken.com/s/vy7zi4j

Alvast bedankt!

Wie gunt u een lokaal 
kerstpakket?
Het college van de gemeente Beekdaelen reikt dit jaar 7 kerstpakketten uit aan haar 
inwoners. U bepaalt wie kans maakt op zo’n pakket! Iedereen kent wel iemand die 
een steuntje in de rug kan gebruiken, iemand die u ergens voor wilt bedanken of die u 
gewoon eens wilt verrassen. Belangrijkste vraag hierbij is dan ook: welke inwoner van 
Beekdaelen gunt u dit cadeau? 

Het pakket wordt samengesteld uit producten van 
Beekdaelense ondernemers en voor de kerst thuisbezorgd 
door de leden van het college van de gemeente Beekdaelen. 
Aanmelden is mogelijk tot en met 19 december. 

Aanmelden
Heeft u al iemand in gedachten? Kijk dan voor meer 
informatie en aanmelden  op www.beekdaelen.nl/kerstactie. 
Door middel van loting worden uit alle aanmeldingen 
 7 prijswinnaars bepaald.



Waar kunt u terecht als u een 
vraag of een probleem heeft? 
De impact van het coronavirus op onze samenleving is groot. Iedereen wordt 
erdoor geraakt, de een echter meer dan de ander. 

Sommige mensen zijn bijvoorbeeld nog eenzamer. Alleen naar buiten gaan of zelf 
boodschappen doen, durven ze niet meer. Of ze voelen zich eenzamer doordat 
het sociale leven op een laag pitje is gezet. Dat geldt zeker niet alleen voor 
ouderen. Eenzaamheid komt bij alle leeftijden voor. Ook de spanningen tussen 
mensen of in gezinnen kunnen in deze tijd extra oplopen. Of misschien maakt u 
zich door de pandemie juist zorgen om iemand in uw omgeving. En zo zijn er meer 
voorbeelden.

Heeft u een vraag of probleem? Of heeft u behoefte aan een gesprek? Dan zijn er 
verschillende instanties waar u terecht kunt voor advies en hulp. Hieronder vindt u 
hun contactgegevens.

1. Gemeente Beekdaelen
Op www.beekdaelensociaal.nl leest u hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken 
in gemeente Beekdaelen zijn geregeld. Deze website wijst u de weg naar 
organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen buurt. U vindt op deze 
website ook informatie op het gebied van het sociaal domein, zoals over de Wmo, 
Jeugdwet en Participatiewet.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op de website? Bijvoorbeeld omdat uw 
vraag zeer persoonlijk is of uw situatie te ingewikkeld? Neem dan contact op via: 
• email: sociaal@beekdaelen.nl  
• telefoon: 088 450 2000
• het contactformulier op www.beekdaelensociaal.nl  

2. Beekdaelen (zorgt) voor elkaar! #coronahulp
De drie welzijnsorganisaties in Beekdaelen CMWW, PIW en Meander (samen 
‘Grib’ genoemd) werken intensief samen. Zij bieden inwoners en organisaties van 
Beekdaelen een uniek platform: www.cmww.nl/vraagenaanbodcoronasituatie
beekdaelen/ 

Hier worden vraag en aanbod bijeen gebracht. U kunt via dit platform:
•  In gesprek komen met iemand
  Bijvoorbeeld omdat u eenzaam bent, zich angstig voelt of vragen heeft over de 

omgang met uw kinderen.
• Aangeven dat u wilt helpen
  Bijvoorbeeld omdat u een aanbod heeft, zich als vrijwilliger wilt inzetten of wilt 

bijdragen aan de voedselbank.
• Een vraag stellen of probleem voorleggen
  Bijvoorbeeld over maaltijdvoorzieningen, boodschappen doen, noodzakelijk 

vervoer of noodopvang voor kinderen.
• In contact komen met de dorpscoördinator Schinveld 

Ingediende vragen en aanbod worden achter de schermen doorgeleid naar de 
juiste personen en organisaties.

3. Veilig Thuis
Als u vermoedens heeft, ruzies hoort en de situatie niet vertrouwt: ga te 
rade bij www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. 
Voor het melden van huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling en 
ouderenmishandeling, belt u rechtstreeks en gratis met Veilig Thuis,  
via 0800 2000 (dag en nacht bereikbaar). Chatten kan ook, via www.veiligthuis.nl.
Vertel de kinderen dat zij de kindertelefoon kunnen bellen (zie hieronder).
Bij direct gevaar belt u uiteraard 112.

4. Kindertelefoon
Ben je tussen de 8 en 18 jaar en zit je ergens mee? Dan kun je terecht bij de 
Kindertelefoon, elke dag van 11 tot 21 uur. Bel gratis via 0800 0432 of chat via  
www.kindertelefoon.nl. 

5. Centrum Seksueel Geweld Limburg
Voor professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft 
meegemaakt. Bel gratis (en anoniem) via 0800 0188 (dag en nacht bereikbaar). 
Chatten kan ook, via hwww.centrumseksueelgeweld.nl. 

6. Luisterlijn
In deze coronatijd is het soms fijn om met iemand te praten. Om je verhaal kwijt 
te kunnen, je zorgen te kunnen delen, samen oplossingen voor een probleem te 
bedenken of alleen maar vanwege het contact. Een goed gesprek lucht enorm op. 
Ieder mens heeft dit weleens nodig. 

Bij de Luisterlijn kun je terecht voor een gesprek met aandacht voor jouw verhaal 
en voor emotionele ondersteuning. Bel 088 0767 000 (normaal tarief) of chat of 
mail via www.deluisterlijn.nl (dag en nacht bereikbaar).

Stand van zaken noodopvang 
USAGterrein Schinnen
Op 8 november 2021 opende de noodopvang in Schinnen. Maximaal 450 asielzoekers 
kunnen hier voor de duur van 1 jaar worden opgevangen. De gemeente en het Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunnen zich voorstellen dat hierover veel vragen 
heersen bij de inwoners van Beekdaelen. Op www.beekdaelen.nl/noodopvang vindt u 
hierover alle beschikbare informatie. 

TVuitzending ‘Thuis in 
Beekdaelen’ en première korte 
film ‘Einzaam’ gemist? 
Begin oktober werd het tvprogramma ‘Thuis in Beekdaelen’ uitgezonden. Presentator 
Joop Wolters praatte tijdens de uitzending met verschillende gasten over de aanpak 
van eenzaamheid. Zoals met een jongere die zelf eenzaamheid heeft ervaren vanaf 
jonge leeftijd, en met een hulpverlener die in haar dagelijkse werk te maken heeft met 
eenzame mensen.

Ook de prachtige korte film ‘Einzaam’ ging in deze uitzending in première! Einzaam 
werd opgenomen in Puth, met in de hoofdrollen Beekdaelenaren Jeu en Oryana. De 
film laat een hartverwarmend verhaal zien dat zich afspeelt tussen 2 personen uit 2 
generaties. Jeu is een oudere man die zijn vrouw heeft verloren aan COVID19. Door de 
huidige situatie waar de wereld mee te maken heeft, is hij bang, durft hij de deur niet 
meer uit en ziet hij het niet meer zitten. Opeens staat er een meisje voor het raam. 
Ze zwaait. Een onverwachte vriendschap begint. Als het meisje niet meer langskomt 
besluit Jeu om haar te gaan zoeken.

Heeft u het programma ‘Thuis in Beekdaelen’ en de  
film ‘Einzaam’ gemist? Of wilt het programma en de film  
nog eens bekijken? 

Ga naar www.zonws.nl/thuisbeekdaeleneenzaamheid  
of maak gebruik van de QR Code: 

Ook informeren wij u via dit weekblad 
door regelmatig een aantal veel gestelde 
vragen en de bijbehorende antwoorden 
te behandelen.  Deze week halen we het 
onderwerp ‘onderwijs’ eruit: 

 Krijgen de kinderen van de noodopvang 
onderwijs?
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd 
wordt het onderwijs naar verwachting in 
januari opgestart. Dit is afgestemd met 
onderwijsstichting Kindante en de directie 
van Basisschool Petrus Canisius in Puth, die 
al jaren ervaring hebben met onderwijs aan 
de kinderen van het asielzoekerscentrum in 
Sweikhuizen. 

Welke locatie wordt hiervoor gebruikt? 
Helaas is er op het terrein van de 
noodopvang geen geschikte locatie die 
zonder ingrijpende aanpassing op de korte 
termijn geschikt te maken is voor het 
faciliteren van het onderwijs. De gemeente 
heeft zelf een voormalige basisschool in 
Doenrade. Deze is op zeer korte termijn 
hiervoor in te zetten voor de duur van de 
tijdelijke noodopvang. 

Wanneer start het onderwijs?
Er wordt momenteel ingezet op januari. 
Hiervoor moeten echter nog een aantal 
zaken geregeld worden. Zo zullen voor het 
onderwijs voor de tijdelijke noodopvang 
medewerkers geworven worden door de 
basisschool Puth. 

Contactgegevens noodopvang voormalig 
USAG-terrein Schinnen.

Meehelpen?
Wilt u uw hulp aanbieden als vrijwilliger 
of wilt u een materiële donatie doen? 
Neem dan contact op met het COA via 
fmzschinnenwonen@coa.nl of kijk op  
www.coa.nl/vrijwilligerswerkendonaties. 
Vragen of klachten over COAterrein?
Heeft u vragen of klachten over iets dat 
speelt op het terrein van de noodopvang? 
Ook dan kunt u contact opnemen met 
het COA, ditmaal via telefoonnummers  
06 – 15 49 96 58. Dit nummer is 24 uur per 
dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Openbare orde en veiligheid
In de aanloopfase van de noodopvang 
werden er frequent extra controles 
uitgevoerd door de kern Schinnen door 
politie en boa’s. Hieruit blijkt dat alles 
rustig verloopt. Vanaf half december wordt 
er daarom weer regulier gecontroleerd. 
Uiteraard blijven we alert op signalen en 
blijft er wekelijkse afstemming tussen 
gemeente, COA en politie. Doet er zich 
een situatie voor waarvan u een melding 
wilt doen in het kader van openbare orde 
en veiligheid buiten het terrein, dan belt 
u de politie via 0900 8844. Voor acute en 
levensbedreigende situaties belt u natuurlijk 
112. 

Overig
Voor alle overige vragen kunt u terecht 
bij de gemeente Beekdaelen.  
Bel hiervoor naar 088 450 2000 of mail  
naar gemeente@beekdaelen.nl. 
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HORIZONTAAL:  1 riv. in Spanje  4 kunstleer  8 onder-
officier  9 ad acta  11 lengtemaat  14 brilschans  16 oude 
lengtemaat  17 deel v.e. vis  18 per expresse  19 computer-
geheugen  21 vreemde munt  22 in bezit van  24 bergpas  
26 grootspraak  28 leemte  31 lekkernij  32 bergplaats  33 
kerklied  37 muntzijde  40 type onderwijs  41 gewicht  42 
zet  44  wees gegroet  47 Romanum Imperium  48 welpen-
leidster  50 water in Friesland  51 extreem  53 boom  55 en 
andere  56 emeritus  57 wijnsoort  58 pl. in Gelderland.

VERTICAAL  2 offerte  3 vogel  5 vogel  6 voorzetsel  7 
wild zwijn  10 vuurwapen  12 op de wijze van  13 militaire 
vrouwenafdeling (afk.)  14 maaltijd  15 pl. in Gelderland  
20 Chinese deegwaar  21 bladgroente  23 kledingstuk  25 
onzes inziens  26 rookgerei  27 pl. in Noord-Brabant  29 
sprookjesfiguur  30 stapel   34 als het ware  35 loco-burge-
meester  36 soort gebak  37 buideldier  38 radon  39 Ame-
rika  42 bezig  43 nachtvogel  45 boerenbezit  46 verharde 
huid  48 rijstdrank  49 bijbelse figuur  52 afslagplaats bij 
golf  54 Europees Monetair Stelsel.
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Kranten bezorgen is leuk, gezond en sportief. Het is een 
ideale bijbaan waarmee je je eigen geld kunt verdienen. 
Bovendien kun je dit werk perfect combineren met school, 
hobby’s of sport. Je krijgt de kranten thuis afgeleverd. 
Verder regel je je eigen werktijden.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

IN JE EIGEN BUURT

GOEDE VERDIENSTEN

KRANTEN THUIS AFGELEVERD

Wij zoeken
bezorgers 
in schinveld

Interesse?
 Bel 06-42 67 70 06 of mail info@beekdaeler.nl

€

€

€

€
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Bezorgers gezocht in Schinnen, Puth, Doenrade, 

Sweikhuizen, Merkelbeek, Bingelrade, Jabeek en Schinveld.

HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN

RMACHINE

Uw robotmaaier specialist!

Op de Bies 6

6333 BX Schimmert 

045 - 404 12 24

www.jhermans.nl

Genieten...

Omdat het kan!Genieten...

Omdat het kan!

BANK VERKOOPT GEBOUW, LOCATIE KRIJGT 

WELLICHT EEN WOONBESTEMMING

BEEKDAELEN - Oirsbeek heeft sinds kort een minibieb. Het kastje met boeken hangt 

aan de buitengevel van een woning aan de Kevin Hofl and (42) is met afstand dé voet-

balcoryfee in de gemeente Beekdaelen. De in Bingelrade woonachtige coach heeft het 

bij de Duitse topclub VfL Wolfsburg ‘geweldig naar zijn zin’, vertelt hij in een interview 

met weekblad De Beekdaeler, zie pagina …. Dorpstraat. Wethouder John Essers onthul-

de de kleine bibliotheek onder het toeziend oog van enkele dorpsbewoners. Iedereen 

die dat wil, mag er een boek uit lenen, het houden of er een boek in terugzetten. Het 

initiatief komt van Mieke Baartmans en Margriet Kuijpers van de Culturele Vereniging 

Oirsbeek. Zij kregen vorig jaar een cheque van de toenmalige gemeente Schinnen voor 

zes minibiebkastjes in de kerkdorpen van Schinnen. Beekdaelen telt voor zover bekend 

tien van die little free libraries, zoals ze in Amerika worden genoemd. Daar is het boe-

keninitiatief ooit ontstaan. Met binnenkort Schinnen, Sweikhuizen, Puth, Amstenrade 

en Doenrade erbij komt het totaal in de gemeente Beekdaelen  op vijftien. Eigen foto

Rabobank Nuth 

blijft dicht

•

Bezorger worden
van deze krant?

Mail naar 
info@claessensmedia.nl

of bel 06-42677006

N     O& 
sinds 
1959 

nieuwsblad

Pendelen tussenPendelen tussen

Bingelrade en Bingelrade en 

VfL WolfsburgVfL Wolfsburg

Kevin Hofl and (42) 

is met afstand dé 

voetbalcoryfee in de 

gemeente Beekdaelen. 

De in Bingelrade woon-

achtige coach heeft het 

bij de Duitse topclub 

VfL Wolfsburg ‘geweldig 

naar zijn zin’, vertelt hij 

in een interview met 

De Beekdaeler, zie 

pagina 11. 

Foto Ermindo Armino

Nadat eerder al ABN AMRO en 

ING hun vestiging sloten gaat 

ook ‘de Rabobank’ in Nuth 

dicht.  Het kantoor aan de 

Stationstraat 171 is vanwege 

corona al sinds maart 2020 

gesloten maar wordt ook niet 

meer heropend. “We hebben 

er nadrukkelijk over nage-

dacht of een heropening in 

Nuth mogelijk was, maar met 

slechts tien, maximaal twintig 

bezoekers per dag is dat zake-

lijk gezien niet langer haal-

baar”, zegt Alphons Kurstjens, 

directeur coöperatieve Rabo-

bank Zuid-Limburg Oost. 

“In heel Nederland gaan 

steeds meer bancaire locaties 

dicht omdat een toenemend 

aantal klanten de bankza-

ken digitaal regelt, benadrukt 

Kurstjens. Wat de Rabobank 

ondermeer wél blijft bieden: 

een mobiele (thuis)service 

voor bijvoorbeeld ouderen en 

chronisch zieken. De Rabo-

bank is eigenaar van het ge-

bouw aan de Stationstraat in 

Nuth. “Wij doen het gebouw 

in de verkoop”, zegt Kurstjens. 

De locatie heeft een zakelij-

ke bestemming, maar de ge-

meente kan er desgewenst een 

woonbestemming aan geven. 

Mocht dat laatste gebeuren, je 

weet ’t maar nooit, dan heeft 

Kurstjens een voorkeur voor 

sociale woningbouw. “Maar 

dat beslissen anderen, niet de 

Rabobank.”

Zie verder pagina 2

BEEKDAELEN

VAN ONZE VERSLAGGEVER

'

AFGELAST

Straatmarkt 

in Hegge 
gaat toch 
niet door

Schinnen De straat-

rommelmarkt in het 

buurtschap Hegge, 

gepland op 5 september, 

gaat toch niet door. 

Coronabeperkingen 

maken het evenement 

onmogelijk. “Naar aanlei-

ding van de afgelopen 

persconferentie hebben 

we in overleg met de 

gemeente besloten de 

straatrommelmarkt  van 5 

september te annuleren”, 

aldus organisator 

buurtvereniging Hegge. 

Het is de tweede 

achtereenvolgende keer 

dat de straatmarkt is 

afgelast als gevolg van 

coronamaatregelen.

Racelegende Racelegende 

Rien Rutjens Rien Rutjens 

uit Nuth kijkt uit Nuth kijkt 

uit naar ‘Max uit naar ‘Max 

op Zandvoort’op Zandvoort’

PAGINA 13

* verlaagt stress

* versterkt je weerstand

* maakt je socialer

Knuffelhormoon
aanmaken?

leprastichting.nl/aanraken

Lindelaufer Gewande 26, Voerendaal - Tel. 045 - 575 22 30
Henk Baadjou               www.apkbaadjou.nl

Zonder afspraak van ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur

Neutrale autokeuriNgeN
Klaar terwijl u wacht!

• keuringen zonder afspraak
• Bij afkeur geen kosten

Ook voor
diesels en

bedrijfsauto’s

BaAdjou
    P
      Keuringen
• Keuringen zonder afspraak
• ”Gratis” voorkeuren
• Klaar terwijl u wacht!

Ook voor diesel en 
bedrijfsauto’s,

olieverversen mogelijk

Lindelaufer Gewande 26, Voerendaal - Tel. 045 - 575 22 30
Henk Baadjou               www.apkbaadjou.nl

Zonder afspraak van ma. t/m do. 08.00-11.30 uur / 12.00-17.00 uur. 
Vr. 08.00 tot 12.00 uur.

www.adventsactie.nl  
IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00

Een
gezonde

start
voor moeder 

en kind

Doneer eenvoudig
via de QR-code◀
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In heel Nederland 
kan vanaf nu bin-
nen 6 minuten 
worden gestart 
met reanimatie bij 
een hartstilstand, 
een heuse mijlpaal 
waar duizenden le-
vens per jaar mee 
worden gered. Het 
aantal AED’s (Au-
tomatische Externe 
Defibrillator) nam 
de afgelopen jaren 
hard toe, ondermeer 
in de Burgemeester 
A Campostraat 17 
in Hulsberg. Meer 
bepaald: bij de Ger-
lachus Bierbrouwerij 
& Whiskystokerij 
van Thijs Has.

Op dit moment zijn maar 
liefst 245.000 Nederlan-
ders aangemeld als bur-
gerhulpverlener bij het re-
animatie-oproepsysteem 
HartslagNu, zoals dit sys-
teem in Nederland heet. 
Dankzij die enorme groei 
kunnen nu bij elke 112-mel-
ding van een hartstilstand 
burgerhulpverleners worden 
opgeroepen.

Overleg met gemeente 
“In onze wijk in Hulsberg”, 
vertelt Thijs Has, “zijn inmid-
dels ruim 80 vrijwilligers aan-
gesloten bij HartslagNu.nl. 
Zij worden door de 112-meld-

kamer opgeroepen zodra er-
gens een reanimatie of een 
AED nodig is.” Verleden jaar 
al nam Has contact op met 
de gemeente Beekdaelen voor 
het plaatsen van een AED bij 
zijn bedrijf. Has: “Volgens 

de Hartstichting ontbrak in 
onze wijk namelijk een AED, 
hetgeen een medewerker van 
de gemeente beaamde.”  Aan-
vankelijk zou de gemeente 
deze AED bekostigen en bij 
zijn bedrijf plaatsen, zegt Has, 

maar dat plan is volgens hem 
‘om de een of andere reden’ 
nooit uitgevoerd. “Toen heb-
ben wij zelf het initiatief ge-
nomen om in samenwerking 
met de Hartstichting en Hart-
slagNu een AED te plaatsen.”

Buitenkast openen 
met pincode
De AED hangt in een buiten-
kast aan de Burgemeester A 
Campostraat 17 in Hulsberg. 
De kast kan middels een pin-
code worden geopend. Sinds 

september is deze AED  al 
twee keer opgehaald voor een 
reanimatie, zegt Has. “Dat 
bewijst eens te meer hoe be-
langrijk een centrale plaat-
sing van zo’n apparaat is.” 

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE 

THIJS HAS: ‘ONZE WIJK TELT RUIM 80 VRIJWILLIGERS’

AED in Hulsberg bewijst z’n waarde

De AED in de Burgemeester A Campostraat 17 in Hulsberg die bevestigd is bij de Gerlachus Bierbrouwerij & Whiskystokerij van Thijs Has. “We hebben zelf het initiatief 
genomen om i.s.m. de Hartstichting en HartslagNu een AED te plaatsen.”  Foto Rob Oostwegel

De firma Caiway, de op 
een na grootste glasve-
zelinternetaanbieder van 
Nederland, probeert al 
maandenlang  om Beek-
daelenaren te verleiden 
om een glasvezelpakket te 
bestellen. Trouwe lezers 
van De Beekdaeler kan dat 
onmogelijk zijn ontgaan 
gezien de vele paginagrote 
advertenties van Caiway/
DELTA Fiber Netwerk. Tot 
zover alles helder. 

In Oensel, een buurtschap 
nabij kerkdorp Schimmert, 
raakte verleden week een 
aantal inwoners echter de 
weg kwijt toen ze op hun 
huisadres een brief van Cai-
way ontvingen met als kop: 
‘Glasvezel in Bingelrade, 
Merkelbeek en Jabeek? Slim 

bekeken!’ Leuk voor die in-
woners daar, maar wat heb-
ben wíj aan die informatie? - 
zo vroeg men zich in Oensel 
af. Die vraag legde de immer 
alerte redactie van De Beek-
daeler spoorslags voor aan 
een supervriendelijke vrou-
welijke klantadviseur van 
Caiway, vermoedelijk in een 
call-centre op een industrie-
terrein ergens in den lande. 
Lang verhaal kort: voor zover 
bekend komt er in buurt-
schap Oensel géén glasvezel. 
Maar dus wél in Bingelrade, 
Jabeek & Merkelbeek, want 
dat staat in die brief. Dat wil 
zeggen: op voorwaarde dat 
35% van de inwoners aldaar 
'ja' zegt tegen de aanleg van 
een glasvezelnetwerk en 
nog vóór 26 januari 2022 een 
abonnement afsluit bij één 
van de telecomaanbieders. 
Afwachten dus. Maar in Am-
stenrade, Doenrade & Oirs-
beek is het binnenkort wél 
zover. Definitief! Want daar 

zijn tijdens de glasvezelcam-
pagne voldoende aanmeldin-
gen binnengekomen om de 
aanleg in het eerste kwartaal 
van 2022 te starten.  

Vijftien kerkdorpen
Resteert het antwoord op de 
vraag waarom de inwoners 
van Oensel die bewuste brief 
van Caiway in hun brieven-
bus vonden. “Ik geef toe dat 
het met zoveel verschillende 
dorpen in één gemeente best 
verwarrend is om een glasve-
zelcampagne te voeren”, zegt 
de nog steeds hulpvaardige 
klantadviseur van Caiway te-
lefonisch tegen de redacteur 
van De Beekdaeler. Diezelfde  
redacteur heeft op zijn beurt 
die aardige mevrouw maar 
níét verteld dat ook nog de 
kerkdorpen Sweikhuizen, 
Hulsberg, Nuth, Vaesra-
de, Puth, Schinnen, Schin-
veld en Wijnandsrade tot  
de gemeente Beekdaelen  
behoren…

Glasvezel in Oensel. Huh?

Glasvezel in Beekdaelen is dichterbij dan ooit. Dat geldt niet voor inwoners van het buurtschap  
Oensel. Naar eigen zeggen gaat Delta Fiber hier geen glasvezel aanleggen. Foto De Beekdaeler

INWONERS BUURTSCHAP VERBAASD OVER MAILING

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE 
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Bezorgers 
De Beekdaeler 
langs de deuren 
met kerstkaartjes
Het zijn dé weken van 
het jaar voor de be-
zorgers van De Beek-
daeler. Aanbellen bij 
inwoners, hen fijne 
feestdagen toewen-
sen en met geluk nog 
een extra zakcentje 
verdienen.

Vanaf deze week kunnen de 
inwoners van Beekdaelen 
hun bezorger aan de deur 
verwachten.  Als ze aan uw 
deur komen dan is dat met 
bovenstaand kaartje. Bij 
het aanbellen nemen onze 
bezorgers uiteraard de co-
ronamaatregelen in acht. 
Het is voor al die mannen, 
vrouwen,  jongens en mei-
den een mooi extraatje dat 
zij met hard werken hebben 
verdiend.  De gift is geheel 

vrijblijvend. Uiteraard krij-
gen onze bezorgers voor 
hun werk ook van ons een 
vergoeding, maar een fooitje 
is een mooie extra waarde-
ring. De echte helden bij De 
Beekdaeler zijn namelijk de 
bezorgers. 

Kerstkrant
De krant op dinsdag 21 de-

cember is de laatste van 2021. 
Dit wordt een speciale kerst - 
editie met verhalen, kerst-
wensen en leuke puzzels. Op 
de dinsdagen 28 december 
en 4 januari  verschijnt er 
geen krant. De eerstvolgen-
de krant valt dan weer op 11 
januari op de deurmat. Of 
het nu  het regent, hagelt of 
sneeuwt!  

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE 

DeBeekdaeler

Fijne feestdagen Fijne feestdagen 
namens de bezorger namens de bezorger 
van De Beekdaelervan De Beekdaeler

HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

De Provincie Limburg 
stelt 200-duizend euro 
beschikbaar voor carna-
valsartiesten en ‘culturele 
zzp’ers’ die door de coro-
namaatregelen niet kun-
nen optreden en daardoor 
inkomsten mislopen. Eén 
van hen is Roger Vliegen 
uit Hulsberg. Samen met 
zijn dorpsgenoot Maurice 
Pluijmakers vormt hij het 
succesvolle duo ‘De Geli-
ende’, in 2017 winnaar van 
het Limburgs Vastelaove-
sleedjes Konkoer (LVK). 
De carnavalsliedjes van 
De Geliënde worden in de 
hele provincie meegezon-
gen. Maar nu even niet. 
“Eigenlijk al niet meer 
sinds eind maart 2020”, 
zegt Roger Vliegen. “En 
niemand weet wanneer 
we weer kunnen optre-
den.”

Voor iedere artiest of kun-
stenaar die aanspraak wil 
maken op de noodfondsre-
geling geldt een maximum-
bijdrage van 5000 euro. “Ik 
vind het een goede rege-
ling omdat er mensen mee 
worden gesteund die ervan 
moeten leven”, zegt Vliegen. 

Hijzelf verdient z’n boterham 
in de verzekeringsbranche. 
“Niettemin maken ook wij 
behoorlijk wat kosten. De 
Geliënde is stilaan een uit de 
hand gelopen hobby gewor-
den die behoorlijk in de pa-
pieren begint te lopen. Daar 
staan nul euro inkomsten 
tegenover.”

40 à 70 optredens per jaar  
Hoe anders was dat begin 
2020, toen De Geliënde al-
leen al tussen 4 januari en 21 
maart ruim dertig optredens 
had, soms wel drie op één 
dag. “Vóór corona hadden we 
vanaf pakweg oktober/no-
vember tot halfvasten tussen 
de veertig en zeventig boe-
kingen per jaar. Sinds het vi-
rus er is hebben we niet meer 
op de bühne gestaan.” Niks 
kan of mag, alles is geannu-
leerd. Dan schiet hem opeens 
iets te binnen. ”Ik vergiste me 
zonet, want onlangs hebben 
we wél nog op het podium 
gestaan, één keertje maar. 
Dat mocht, omdat het in een 
theater was.”

Productiekosten videoclip
Kosten maken zonder in-
komsten, dat houdt niemand 
lang vol, ook De Geliënde 
niet. Hoewel er door coro-
na geen ‘ouderwets LVK met 
publiek’ mogelijk is, maakt 
De Geliënde jaarlijks een 

nieuwe videoclip. “Zo’n video 
alleen al kost ons tussen de 
1500 en 2000 euro. Dan tel 
ik de vele bijkomende  kos-
ten niet eens mee.” Hij wil 
best ‘een stukje privégeld’ 
investeren om de Limburgse 
carnavalscultuur in stand te 

houden. “Maar eens houdt 
het op hè?” Zo te horen komt 
dat moment steeds dichter-
bij. Het Huis voor de Kun-
sten Limburg regelt de uit-
voering van het noodfonds 
met 200-duizend euro in de 
pot, het fonds wordt in janu-

ari opengesteld. Vliegen:”De 
Geliënde zal, om redenen die 
ik zojuist heb toegelicht, een 
beroep doen op het nood-
fonds.” Vanaf 2001stonden ze 
in een vrijwel onafgebroken 
reeks 17 keer in de finale van 
het LVK die ze 2017 wonnen 

met het liedje ‘Code road-
gael-greun’. Het is nog maar 
vier jaar geleden dat half 
Limburg deze carnavalshit 
uit volle borst meezong. Ro-
ger Vliegen: “Tegenwoordig 
gaat ‘t nog maar alleen over 
corona.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE 

VOORMALIGE LVK-WINNAAR UIT HULSBERG: ‘WEL KOSTEN, GEEN INKOMSTEN’

Duo ‘De Geliënde’ blij met noodfonds

Maurice Pluijmakers en Roger Vliegen, oftewel De Geliënde, na de LVK-winst in 2017. Foto archief De Beekdaeler

Coop Knols Schimmert 
is voor u geopend deze 

feestdagen!

Vrijdag 24 december - Kerstavond
08.00 - 17.00 uur 

Zaterdag 25 december - 1e kerstdag
Gesloten 

Zondag 26 december - 2e kerstdag
09.00 - 18.00 uur 

Vrijdag 31 december - Oudjaarsdag
08.00 - 17.00 uur

Zaterdag 1 januari -Nieuwjaarsdag
Gesloten 

Zondag 2 januari 2022
09.00 - 18.00 uur

Knols Schimmert
Weidestraat 3
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Parochie H. Clemens Hulsberg

Zaterdag 18 december. 16.30 uur: H. Mis. Intenties: 
jaardienst Riek Verheijen; Overleden ouders Jan en Els 
Lemmens; Pierre Claessens (verjaardag); Zielendienst 
Martha Houben-Duysens. Zondag 19 december. Intenties: 
1e jaardienst Mia Hamers-Peters, tevens t.i.v. Dominique 
Schreurs; jaardienst ouders Ritzen-Collaris; jaardienst Zef 
en Elly Ritzen-Neven; zielendienst Greetje Dohmen-Nij-
kamp. Woensdag 22 december:. 16.00 uur: Boeteviering. 
16.30 uur: H. Mis in de kerk.Intenties: Math en Fiennie 
Heijnen-Packbiers, Funs en Tien Limpens-van Oppen, 
zonen en schoonzoon; Thei Meijers en Tiny Meijers-Veld-
man.  Donderdag 23 december. 10.00 uur: H. Mis in het 
klooster. 16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het 
klooster Vrijdag 24 december. Kerstavond. 10.00 uur: zie-
kencommunie. 14.00 uur: Kerstviering voor ouderen m.m.v. 
Klein Laudate. 16.00 uur: Gezinsviering met kerstspel  en 
m.m.v.  jeugdensemble St. Clemens. Intenties: Hub en Lies 
L'Ortije-Ritzen. 22.00 uur: geen mis  i.v.m. coronamaatre-
gelen

Parochie St. Bavo Nuth

Zondag 19 december. 09.30 uur: H. Mis (livestream). In-
tenties: Jeanne Cobben-Frissen); Leonie Souren-Senden); 
3e jaardienst Alphons Collaris; Wim Simons. Maandag 20 
december. 09.00 uur: H. Mis. Vrijdag 24 december. 16.00 
uur: Herdertjesviering. 21.00 uur: Nachtmis (livestream, 
zonder kerkgangers) m.m.v. organist Ed Coenen en enkele 
zangers. Zaterdag 25 december. 1e kerstdag 09.30 uur: 
H. Mis (livestream). Intenties: jaardienst Hub en Annie 
Hamers-de Valk, tevens voor Tinie en Bets de Valk; Leo 
Nijsten en overleden familieleden; Jürgen Dippel en over-
leden ouders.

Parochie St. Stephanus Wijnandsrade

Zondag 19 december. 11.00 uur: H. Mis  Intenties: jaar-
dienst ouders Zef en Mia Willems-Debije; Tiny Portz-
L ‘Ortye. Dinsdag 21 december. 09.00 uur: H. Mis.

Parochie St. Remigius Schimmert

Zaterdag 18 december. 16.00 uur: H. Mis. Intenties: zeswe-
kendienst Annie Kuypers-Niessen; Jan Aarts (jaardienst). 
Zondag 19 december. 11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door 
het Dameskoor. Intenties: Paul Lemmens (gestichte jaar-
dienst) en overleden familieleden Lemmens-Kuipers.

Parochie St. Servatius Vaesrade

Zaterdag 18 december. 4e Advent. 16.00 uur: H. Mis  In 
verband met corona is de avondmis op zaterdag en kerst-
avond vervroegd naar 16.00 uur. Op 1e en 2e kerstdag is de 
mis om 9.30 uur.

Kerkdiensten
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en vroege trein brengt ons naar Amsterdam. Het is nog 
echt donker als we vertrekken, maar het is gelukkig 
droog. Met tramlijn 2 of 12 naar het Rijksmuseum. Daar 
worden onze QR-codes en paspoorten al gecontroleerd 

voordat we naar binnen mogen. Omdat wij Rijksvriend zijn, 
hoeven we vooraf geen tijdsslot te boeken: vrienden komen 
nooit te vroeg en nooit te laat, ze zijn altijd welkom.  Zo voelen 
we ons ook op die vroege ochtend als we door het museum 
wandelen naar de expositie “Vergeet me niet!”, die al maan-
denlang wordt aangekondigd een aangeprezen. Ik ben reuze 
benieuwd. Meer dan honderd renaissanceportretten, van 
Dürer tot Sofonisba, uit binnen- en buitenland, zijn op gepaste 
afstand van elkaar opgehangen, want iedereen loopt, met een 
mondkapje op, elkaar op anderhalve meter te vermijden. Deze 
verzameling portretten komt voort uit een innerlijke wens 
om te herinneren en om zelf herinnerd te worden. Dat is een 
heel oorspronkelijke menselijke behoefte. Vanaf de oudheid 
bestaat de diepe wens om portretten te maken en de huidige 
rage om selfies te maken, komt daar nog steeds aan tegemoet. 
Ergens daar tussenin, rond het jaar 1500, begon de echte bloei 
van het geschilderde of gebeeldhouwde portret. En dan in volle 
rijkdom, want wie in die tijd wat voorstelde, wilde het liefst zo 
voordelig mogelijk vereeuwigd worden in een portret. Dat ele-
ment vereeuwigen heeft er ook voor gezorgd, dat zoveel van die 
portretten de tand des tijds overleefd hebben. Plotseling schiet 
mij de dramatische sterfscène te binnen van koningin Dido: 
“When I am laid in earth, remember me” in de de opera “Dido 
and Aeneas” van Henry Purcell. Om nooit meer te vergeten, 
herhaalt zij talloos: “Remember me!”

Welnu, portretten maken de afwezigen weer aanwezig. Al zijn 
de afgebeelde personen reeds vijf- of zeshonderd jaar dood, ze 
tonen ons hun portret in volle glorie. Of het gaat om geliefden, 
een beroemdheid of een vrome aanbidder van een heilige, 
ze spreken ons allemaal aan in hun wens om niet vergeten 
te worden, de een nog indringender dan de ander. Maar een 
portret laten maken, doe je niet zomaar. De portretten van 
Willem-Alexander en Maxima in de raadszaal van het gemeen-
tehuis in Nuth, herinneren ons aan het feit dat de gemeente uit 
hun naam bestuurd wordt. De schilderijen die Rembrandt van 
Marten en Oopjen maakte, tonen het huwelijksgeluk van twee 
geliefden. Soms wordt een portret van een gestorven geliefde 
gemaakt om zijn of haar nagedachtenis te eren en dat zie je 
ook op gedachtenisprentjes. De portretten van de Mona Lisa 
van Leonardo da Vinci en van de jonge vrouw die de Vlaming 
Petrus Christus schilderde, eren de schoonheid. Zo heeft elk 
portret een eigen functie en wij hebben bij elk doek getracht te 
achterhalen wat die functie is.

Midden in een zaal ligt het grafmonument van de in 1465 
gestorven Isabella van Bourbon, echtgenote van Karel de 
Stoute. Hun dochter Maria liet dit praalgraf maken voor de Mi-
chielsabdij in Antwerpen. Om de tombe heen staan 24 beeldjes 
van rouwende familieleden en voorouders, die door kunsthis-
torici pleurants (huilers) worden genoemd. Dat zij het belang 
van de Bourgondische dynastie symboliseren, is evident. Het 
aardige is, dat deze tentoonstelling het bronzen monument 
en de huilers weer eens na eeuwen bijeen brengt. De groep 
pleurants behoort tot de vaste collectie van het Rijksmuseum, 
terwijl het grafmonument nu bij hoge uitzondering vanuit 
Antwerpen hierheen is gekomen. Ik vrees dat veel bezoekers 
aan deze exclusieve hereniging voorbij gaan. Eigenlijk zou 
het Rijksmuseum een genereus gebaar moeten maken om de 
pleurants voorgoed naar Antwerpen terug te laten keren, waar 
ze thuis horen. Het Rijks ziet immers met de koop van Rem-
brandt’s “De vaandeldrager” voor 175 miljoen euro, een enorme 
aanwinst tegemoet. Daar hoeft het museum er zelf maar 10 van 
te betalen en de Vereniging Rembrandt 15. De rest komt van de 
vaderlandse belastingbetalers, dus van ons allemaal.

Wij hebben tussen al die portretten, het ene nog statiger dan 
het andere, een beetje het bijzondere gemist waar we voor 
waren gekomen. Zelfs de jonge vrouw van Petrus Christus, 
waar ik eerder een column aan wijdde, heeft niet de uitstraling 
die museumdirecteur Taco Dibbits haar toedicht. Het is maar 
klein. 29 x 22 cm en het hangt ergens achteraan in de expositie. 
Wieteke van Zeil schreef in de Volkskrant: “ Ze schreeuwt niet, 
ze eist niks op, ze neemt gewoon haar ruimte in en haar blik is 
magnetisch; een beetje hautain, net niet achterdochtig, onmis-
kenbaar adellijk.” Ze ziet er zo broos uit, dat je er niet lang naar 
kunt kijken. We hebben vervolgens de Nachtwacht opgezocht, 
die nu van de muur is afgehaald en die zonder lijst achter glas 
van vlakbij is te zien. Ze hebben onlangs van alles ontdekt over 
de ontstaansgeschiedenis. Wat een geweldig doek is het toch: 
3,63 x 4,37 m.  Er zit een klas kinderen voor, die uitleg krijgt van 
een schutterende juf. Maar leer ze toch kijken, niet zomaar 
wat kletsen, Rembrandt zelf vertelt zijn verhaal. Als je naar 
het Rijksmuseum gaat, kun je onmogelijk dit kolossale doek 
vergeten. 

Reageren? 
jja.jetten@kpnmail.nl

Vergeet me niet! 

E

COLUMN
JACQUES

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.

ZAKELIJK & FINANCIEEL

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 au-
tomatisch van uw bankrekening afgeschreven.  Piccolo’s insturen 
voor de eerstvolgende editie kan tot vrijdagmiddag 12.00 uur.

VACATURES & PERSONEEL

MET SPOED
BEZORGERS GEZOCHT 

 IN SCHINVELD
Interesse?  Meld je aan via
info@claessensmedia.nl

of bel 06-42677006.

IN EN OM HET HUIS

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.

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

Nuth. 045-5113469

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.

TE KOOP AANGEBODEN

                                            

c Sittard, 8 december 2021

echtgenoot van

5 Valkenburg, 22 oktober 1944

Bij deze stellen wij u in kennis van het plotselinge overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en schoonvader,

onze trotse opa en mijn schoonzoon

Rita Knops-van Bezooijen

Frits Knops

Wij hebben in besloten kring afscheid van Frits genomen.

Correspondentieadres:
Parallelstraat 29, 6361 XK Nuth

Nuth:

Nuth:

Nuth:

Rita

Claudia en Michel
Marvin en Demi
Romano c 
Gianna en Roel
Jodie en Jeanmarc

mevrouw van Bezooijen-Schluter

Harmonie St. Bavo Harmonie St. Bavo 
huldigt jubilarissenhuldigt jubilarissen

NUTH Twee leden van de Koninklijke Harmonie St. Bavo uit Nuth zijn onlangs gehuldigd vanwege een jubileum.  Björn 
Florax (rechts) is al 40 jaar lid van de harmonie, terwijl Huub Kockelkoren zijn 12,5 jarig jubileum vierde. Ze werden bij 
hen thuis in het zonnetje gezet door voorzitter Richard Maessen die mooie woorden had voor beide heren.  Daarnaast 
ontvingen  ze allebei een bondsspeld met bijbehorende oorkonde.  Normaal gesproken worden de jubilarissen gehuldigd 
tijdens het jaarlijkse koffieconcert van de harmonie. Corona gooide echter opnieuw roet in het eten en kon deze jaarlijk-
se traditie, waarbij ook langgetrouwde bruidsparen in het zonnetje worden gezet, voor het tweede opeenvolgende jaar  
niet plaatsvinden. Eigen foto

Eerste Hulp Bij Eenzaamheid
Nieuw in Zuid-Limburg

Bent u 65+ en het alleen zijn beu? Zou u graag 
een leuke relatie of vriendschap willen? 
Aarzel dan niet langer en onderneem nu actie en 
maak van uw eenzaamheid een verbondenheid. 
Voor €121,- kan uw eenzaamheid verleden tijd zijn. 
Als contactbemiddelaar voor senioren zet ik mij in om het 
geschikte contact voor u te vinden. Dit gebeurd op een 
persoonlijke, betrouwbare en veilige manier. 
Geen internet pro� elen maar nauwkeurig geselecteerde contacten. 
Kies voor uw eigen geluk en durf de stap naar verbondenheid
te zetten. Maak snel een afspraak via 06 - 43 26 38 30 of
e-mail naar info@eerstehulpbijeenzaamheid.nl

Voor meer informatie gaat u naar 
www.eerstehulpbijeenzaamheid.nl

IETS TE KOOP?  PLAATS EEN  
PICCOLO-ADVERTENTIE IN DE 

BEEKDAELER! 
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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.  

11

Familieberichten

Bedroefd maar troost puttend uit de gedachte dat zijn diepste 
wens om herenigd te worden met “mamke” in vervulling 

is gegaan, hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Wiel Steens
* 26 februari 1937     † 3 december 2021

Weduwnaar van

Martha Steens-Nijsten

    Wouw:   Hub en Carla
       Elisa 
       Dion en Fleur
    Neerbeek:  Paul en Jacqueline
       Kimberly en Christian, Noa 
       Alex
       Dominique en Charlotte
       Tiffany en Tijs
       Indira
    Voerendaal: Lou en Monique
            Nadja en Wesley, ♡  
       Dustin en Ernique
       Quincy en Elisabeth

   Familie Steens
   Familie Nijsten

Nuth, 3 december 2021
Correspondentieadres: Neerakker 17, 4724 DP Wouw

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Bij deze stellen wij u in kennis van het plotselinge 
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader 
en schoonvader, onze trotse opa en mijn schoonzoon

Frits Knops
echtgenoot van

Rita Knops-van Bezooijen

 Valkenburg, 22 oktober 1944          Sittard, 8 december 2021

Nuth: Rita

Nuth: Claudia en Michel
 Marvin en Demi
 Romano
 Gianna en Roel
 Jodie en Jeanmarc

Nuth: mevrouw van Bezooijen-Schluter

Wij hebben in besloten kring afscheid van Frits genomen.

Correspondentieadres:
Parallelstraat 29, 6361 XK Nuth

                                            

c Sittard, 8 december 2021

echtgenoot van

5 Valkenburg, 22 oktober 1944

Bij deze stellen wij u in kennis van het plotselinge overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en schoonvader,

onze trotse opa en mijn schoonzoon

Rita Knops-van Bezooijen

Frits Knops

Wij hebben in besloten kring afscheid van Frits genomen.

Correspondentieadres:
Parallelstraat 29, 6361 XK Nuth

Nuth:

Nuth:

Nuth:

Rita

Claudia en Michel
Marvin en Demi
Romano c 
Gianna en Roel
Jodie en Jeanmarc

mevrouw van Bezooijen-Schluter

                                            

c Sittard, 8 december 2021

echtgenoot van

5 Valkenburg, 22 oktober 1944

Bij deze stellen wij u in kennis van het plotselinge overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en schoonvader,

onze trotse opa en mijn schoonzoon

Rita Knops-van Bezooijen

Frits Knops

Wij hebben in besloten kring afscheid van Frits genomen.

Correspondentieadres:
Parallelstraat 29, 6361 XK Nuth

Nuth:

Nuth:

Nuth:

Rita

Claudia en Michel
Marvin en Demi
Romano c 
Gianna en Roel
Jodie en Jeanmarc

mevrouw van Bezooijen-Schluter

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

Verspreidingsgebied
Wekelijks gratis huis-aan-huis in 
Amstenrade, Bingelrade, Doenrade, 
Hulsberg, Jabeek, Merkelbeek, 
Nuth, Oirsbeek, Puth, Schimmert, 
Schinnen, Schinveld, Sweikhuizen, 
Vaesrade, Wijnandsrade

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

Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
T 045 - 524 30 26

COLOFON

Schinveldse  turnsters Schinveldse  turnsters 
pakken zilverpakken zilver

SCHINVELD Tijdens de eerste voorwedstrijd voor de Limburgse kampioenschappen turnen  hebben 
Lizzy, Marit, Meggie en Merel hun vereniging (gymnastiekvereniging Olympia KFC  Schinveld) een 
grote dienst bewezen door een zilveren medaille te halen. Het meisjesteam van Olympia turnde een 
prima wedstrijd en bleef maar net bij het goud vandaan. Eigen foto

Kevin Stawenga  Kevin Stawenga  
tekent voor vierde tekent voor vierde 
seizoen bij Vaesradeseizoen bij Vaesrade

VAESRADE Kevin Stawenga is ook volgend seizoen nog hoofd-
trainer van vierdeklasser VV Vaesrade. Stawenga (rechts) 
verlengde zijn aflopende contract met één jaar. De trainer is 
bezig aan zijn derde seizoen bij de Vaesradenaren “Kevin func-
tioneert naar grote tevredenheid van het bestuur en hij hoopt 
eindelijk eens een seizoen af te kunnen afronden zonder dat 
corona roet in het eten gooit” , zegt voorzitter Frank Vusschers 
(links) over de contractverlenging. Voasje staat momenteel 
zesde in 4B. Eigen foto

                                            

c Sittard, 8 december 2021

echtgenoot van

5 Valkenburg, 22 oktober 1944

Bij deze stellen wij u in kennis van het plotselinge overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en schoonvader,

onze trotse opa en mijn schoonzoon

Rita Knops-van Bezooijen

Frits Knops

Wij hebben in besloten kring afscheid van Frits genomen.

Correspondentieadres:
Parallelstraat 29, 6361 XK Nuth

Nuth:

Nuth:

Nuth:

Rita

Claudia en Michel
Marvin en Demi
Romano c 
Gianna en Roel
Jodie en Jeanmarc

mevrouw van Bezooijen-Schluter

 Wijze woorden door de tijd,
 vreugde, liefde en gekheid.
 Jij maakte ons blij,
 de rots in de branding,
 maar vooral een goede vriend
 die een plekje in ieders hart heeft.

Onbegrijpelijk voor ons allen, is overleden 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en trotse opa

Maico van der Staak
Marinus Cornelis

echtgenoot van

Petra van der Staak-Schiffers

Hij overleed in de leeftijd van 62 jaar.



1+1 GRATIS1+1 GRATIS1+1 GRATIS******

1+1 GRATIS1+1 GRATIS1+1 GRATIS1+1 GRATIS1+1 GRATIS1+1 GRATIS1+1 GRATIS1+1 GRATIS1+1 GRATIS

“Preuf” Konijnenbouten 
op Limburgse wijze

bakje à 2 stuks                                                                

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

Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 16 t/m zondag 19 december 2021

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT ALLEEN VERKRIJGBAAR 
BIJ COOP KNOLS 

TE SCHIMMERT

 9.95  9.98

  Alle Desperados, 
Apple Bandit 

of Corona 
 per stuk 

 18.95  12.95

 3.99

 3.49

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

 Culinaire 
beenham 

naturel of 
honing/mosterd 

   per 100 gram 

van de Sjlechter 
koude schotel

bak van 400 gram 

  Grote 
mandarijnen 

 2 netten à 1,5 kilo

 5.15

 6.98

Openingstijden:
Vrijdag 24 december 8.00 - 17.00  uur

Zaterdag 25 december (1ste kerstdag) gesloten

Zondag 26 december 9.00  - 18.00 uur

Vrijdag 31 december 8.00  - 17.00 uur

Zaterdag 1 januari (nieuwjaarsdag)     gesloten

Zondag 2 januari 9.00  - 18.00 uur

 18

 1.69

 1.27
_

_
 16.79

 12.60

 1.11

 0.77
_

_
 1.15

 0.80

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR

*  Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, 
 slijterijartikelen, babyvoeding vanaf 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten).

Gratis spaarzegel bij elke 
€10.- aan boodschappen*

Knols Schimmert
Weidestraat 3

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

Hagendoren 
Christo� eltaart

groot

Alle Bud of 
Hertog Jan 
 per stuk  

 3.19

 2.40
_

_
 17.49

 13.12

Hertog Jan pils 
 krat 24 fl esjes 
à 300 ml   17.49 13.12
Bud pils 
 krat 24 fl esjes 
à 300 ml   16.99 12.75

MAX 4
KRATTEN

PER KLANT

 1.49
 1.96

 Alle 
Blonde d'Aquitaine 

steaks of biefl appen  
 per 100 gram 

 1.89

1+1 GRATIS**

 3.99

  Coop luxe feeststol 
met spijs 

 2 stuks

7.98

30% KORTING**

 25% KORTING**

25% KORTING**

BIERTJE VAN DE WEEK


