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zorgt voor
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Bedi Vochttechniek wint prestigieuze ondernemersprijs

Schimmert opnieuw
beste in innovatiestrijd

NUTH - Bedi Vochttechniek
uit Schimmert heeft de
Innovatieprijs 2015 van de
Gemeente Nuth gewonnen.
Dat gebeurde gisteravond
in ristorante Barbarossa
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor ondernemers in de gemeente Nuth.
Burgemeester Désirée
Schmalschläger reikte de
prijs uit.

Molenbrood
Volkoren of Boeren volkoren
heel

1.89 1.95

Voor de verspreiding
van N&O zijn wij
op zoek naar een
BEZORGER VOOR EEN
WIJK IN SCHIMMERT

Van onze verslaggever
Amando Zwamborn

N

aast Bedi Vochttechniek
waren nog twee andere
bedrijven voor de titel
genomineerd: Fact Domotica dat huishoudelijke
elektronica ontwikkelt (Nuth) en
drukkerij Finishing Touch (Nuth).
Volgens de jury loopt winnaar Bedi
Vochttechniek ‘door eigen onderzoek vaak vooruit op de traditionele
oplossingen’. De prijs bestaat, naast
free publicity, uit een oorkonde en
een uniek beeld van beeldend kunstenaar Louis Wiertz.

Blinkerd/Kruisstraat/
langstraat
VOOR MEER INFOrmatie
of aanmelden:

NIEUW

zonde
Elke dag ve rse en ge-klaar maaltijden
en Luijten (links) en Lou Bemelmans van Bedi Vochttechniek in Schimmert. Hun bedrijf is verkozen tot winnaar van de Innovatieprijs Nuth
kant-Rob

Keurslagerij Keulen

* Rundvlees van boer Winfried
* Varkensvlees van boer Ruud
* Vleeswaren "1 ster Beter Leven"

Aanbiedingen
zijn
maandag 18 januari t/m zaterdag 23 januari a.s.
Nieuw!
Elkegeldig
dag versevan
maaltijden!

Prijswijzingen,
en/of
uitverkocht voorbehouden.
Kant-en-klaar, overheerlijk
en bereiddrukfouten
met alleen de
beste
ingrediënten. Dat proeft u! In onze maaltijdenhoek
onder de vlag Keurslager Culinair stelt u zelf uw snelle,
gezonde maaltijd samen voor een eerlijke prijs.
* Iedere dag vers bereid
Kies uw favoriete maaltijd en portiegrootte
* Uitsluitend verse grondstoffen
* Uitsluitend gezonde producten
* Gemakkelijk en snel klaar
KLEIN
MIDDEL
GROOT
* Kies uw Maaltijd
98
98
98
* Kies uw Hoeveelheid

KeuRSLAGER KEULEN GAAT U CULINAIR VERWENNEN

NIEUW

4

498

5

598

7

7 98

zonde
Elke dag ve rse en ge klaar maaltijde n
-e n- & gezond uit onze eigen keukens
kantVers

van uw Keurslager
KEURSLAGER CULINAIR v/d week

schepsaladE
Smaragdplein 223, Utrecht

119

Kant-en-klaar, overheerlijk en bereid met alleen de beste
ingrediënten. Dat proeft u! In onze maaltijdenhoek
onder de vlag Keurslager Culinair stelt u zelf uw snelle,
gezonde maaltijd samen voor een eerlijke prijs.

KANT EN KLAAR

Kipblokjes in satésaus

4

500 gram

5

98

GROOT

745

4

98

Pott & Zoon, keurslager
Smaragdplein 223, Utrecht
Tel. 030-2881238
www.pott.keurslager.nl

100 gram

SPECIAL V/D WEEK

SNACK-SPECIAL

Ham-prei salade

Tel. 030-2881238
www.pott.keurslager.nl

100 gram
Nieuw! Elke dag verse maaltijden!

MIDDEL

SALADE V/D WEEK

Pott & Zoon, keurslager

Stoofschotel van
hertenvlees

98

&

N O

1

29

100 gram

Boeren baguette
per stuk

3

25

RAUWKOSTSALADE

Griekse boerenrauwkostsalade

per pot

079

3

65

Soepen van eigen getrokken Bouillons

1

19

1

29

VLEESWARENsPECIAL

Limburgse
Tomaten-crème soep beenham

SOEP-SPECIAL (2 personeN)

100 gram

Gebakken pastei
Gerookte
leverworst

100 gram

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

Vers van onze slager

Uit ons ambachtelijk
vleeswarenbedrijf

100 gram
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1959
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Keurslagerij Keulen gaat zélf
de boer op voor het beste vlees

Kerkstraat 26 - Hulsberg. Tel. 045-4059021 www.keulen.keurslager.nl

KLEIN

INFO@NUTHENOMSTREKEN.NL

van uw Keurslager
2015. De prijs werd uitgereikt door burgemeester Désirée Schmalschläger. Foto N&O

Zie ook pagina 7

1.00

MAANDAG & DINSDAG

VLEES SPECIAL

Braadworst

Sucadelappen

Worstjes enzo

500 gram

500 gram

100 gram

Saucijsjes
500 gram

225
2

45

4 stuks

Gemengd Gehakt

500 gram

Blinde Vinken
Saucijsjes

WOENSDAG

500 gram

combi klapper

645

4 stuks

2

25

198 Div. gekruid Gehakt
245

Ál onze eigen bereide vleeswaren
zijn van 100% Limburgs varkensvlees

TROTS V/D KEURSLAGER

160

Vraag informatie
over ons
Dry age Rundsvlees

695

WEEKENDAANBIEDING (dONDERDAG T/M ZATERDAG)

Varkensribjes

Speklappen z/zwoerd

1 kilo

100 gram

240

079

Iedere vrijdag & zaterdag vers gegrilde haantjes!
Vrijdag: 15:00-18:00 uur. Zaterdag: 13:00-16:00 uur.

2

&
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Kerkklokje

Geest zichtbaar aan het werk. Dit
wordt heel zichtbaar in de vele
activiteiten van al die vrijwilligers in
onze parochies. Al die verschillende
gaven worden geschonken door een
en dezelfde Geest. Wie dat werkelijk
gelooft, is in staat om de gave van
de ander te erkennen, zonder
jaloezie, zonder angst.
Komende week, op 18 januari,
begint in alle kerken de week van
gebed voor de eenheid van de
christenen. Een week om het besef
levend te houden dat de bestaande
verdeeldheid tussen kerken en
christenen niet opgelegd is door God
maar door onszelf bewerkstelligd. De
Pastorie tel. 5241208
lezingen reiken ons dan ook een
Koster tel. 5242134
krachtig beeld aan om te spreken
Parochiebureau voor vragen en
over de relatie tussen kerken, maar
intenties op dinsdag en vrijdag in
ook over onze relatie met God,
de pastorie door vrijwilligers uit de
namelijk het beeld van de bruiloft,
parochie. (Op vrijdag is kapelaan
het huwelijk. Dat beeld kan ons
Geilen aanwezig.) Telkens van 09.30 helpen om over onze verbondenheid
-10.30 uur, tel. 5241208.
met elkaar na te denken.
Banknr.: NL50.RABO.01377.01519; Laten we de komende week bidden
NL90.INGB.00010.34651
om deze fundamentele openheid,
Parochie-Service: telefonisch
om zo te ontdekken wat onze plaats
opgeven (5241208) op dinsdag en
als christenen zal zijn in de huidige
vrijdag van 9.30u.-10.30u.
maatschappij, die de laatste resten
Website: www.bavonuth.nl
van de christelijke traditie overboord
E-mailadressen: kapelaan.geilen@ lijkt te willen zetten. Het is misschien
bavonuth.nl; kapelaan.amal@
nodig om opnieuw te leren
bavonuth.nl; vice-voorzitter@
onbevangen over het evangelie te
bavonuth.nl; secretariaat@bavonuth. spreken. Laten we bidden dat de
nl; redactiekerkklokje@bavo nuth.nl. Heer ons de creativiteit en de Geest
geeft om in onze gemeenschap voor
MISINTENTIES VAN 16 t/m 22
elkaar wijn te zijn. Zoals op de
JANUARI 2016
vrijwilligersavond van de parochie
Zaterdag 16 januari (Dameskoor)
van afgelopen vrijdag wederom
om 19.00 uur voor: Teun Waltmans, duidelijk is geworden, dat we samen
tevens voor Chris Waltmans-Frijns
heel wat in beweging kunnen
(ofg); jrd. ouders Mantelaersbrengen. Ik wil u, alle vrijwilligers,
Latten, tevens voor dochter Els en
nogmaals van harte danken voor uw
schoonzoon Wiel; ouders De Visser- gedrevenheid en inzet en spreek de
Franssen.
wens uit dat we elkaar ook in dit jaar
Zondag 17 januari (Schola)
weer mogen versterken en bijstaan.
om 09.30 uur voor: voor onze
Kapelaan Geilen
vrijwilligers; voor de vluchtelingen.
11.00 uur: “Poolse mis”
2. MOSTERD NA DE MAALTIJD?
Maandag 18 januari om 09.00 uur
Serious request is alweer ’n tijdje
voor: ouders Gadet-Coenjaerts en
achter de rug, maar het is een
zoon Harie.
serieuze vraag, verzoek aan ons. De
Woensdag 20 januari om 09.00 uur serieuze vraag is niet of het doel
Vrijdag 22 januari om 09.00 uur
goed is, onderwijs voor kinderen in
15.00 uur: uitstelling en aanbidding
oorlogsgebieden (Syrië request)
van het Allerheiligste
maar de vraag over het hoe. Is het
tot meerdere eer en glorie van een
1.THEMA
aantal diskjockeys die zich er zelfs
Bidden om eenheid en creatieve
publiekelijk voor uithongeren, is het
Geest
tot meerdere eer van de omroep die
We horen dit weekend het bekende
de kijkcijfers ziet stijgen, is het tot
verhaal van de bruiloft te Kana, waar glorie van Heerlen dat nu “echt goed
Jezus zijn eerste wonder doet, door op de kaart staat”, is het ’t
water in wijn te veranderen, maar
belangrijkste dat de inwoners van
geen water bij de wijn te doen. In het Limburg, Heerlen, zo tussen de elfde
verhaal van de bruiloft van Kana
van de elfde en vastelaovend toch
blijven bruid en bruidegom op de
nog zo vlak voor de kerst hun
achtergrond. Jezus speelt er de
carnavalsfeestje hebben op het
hoofdrol. Hij moet hun feest, dat
Pancratiusplein? Dat is de serieuze
letterlijk en figuurlijk in het water
vraag, niet het doel dat prima is. De
dreigt te vallen, redden. Hij zorgt
randverschijnselen worden
voor de wijn die mensen
belangrijker dan het doel.
samensmeedt.
En dan denk ik aan de dagen van
Paulus is ervan overtuigd dat er
kerstmis toen dit speelde.
verschillende gaven zijn, maar
Randverschijnselen die er later bij
slechts één Geest. In ieder individu, zijn gefantaseerd zoals de koningen,
in iedere kerkgemeenschap is de
’n wandelende ster ofschoon we

Parochie
H. Bavo
Nuth

weten dat sterren altijd stilstaan, de
os en de ezel die er later bijgezet zijn
omdat Jesaia dat 500 jaar eerder
beschreef of fantaseerde, de sneeuw
die leise rieselt in die warme
december, de boom die pas in 1905
in Limburg verscheen enz.
Dankbetuiging
De serieuze vraag is waar gaat ’t
om, die randverschijnselen of dat er
een boodschap van vrede kwam, dat
Wij willen u bedanken voor uw hartelijke medeleven en belangstelwij wat serieuzer moeten nemen dat
ling die wij mochten ontvangen na een kort ziekbed, overlijden en
Jozef en Maria vluchtelingen waren,
crematie van onze vader, opa en zorgzame man.
eerst naar Betlehem, toen naar
Egypte en nu naar Europa. De
Deense regering wil de
vluchtelingen, asielzoekers, geld en
juwelen afnemen zodat ze zelf mee
moeten betalen aan hun ontsnapping
Een speciaal woord van dank aan Dokter Reisen, zorgboerderij
aan de ellende. Het ontbreekt er nog
Ravensbosch, MeanderGroep Zuid-Limburg en afdeling 5 van het
aan dat ze hun brillen en gouden
Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen.
tanden niet hoeven in te leveren. Ik
vrees dat veel mensen die op het
plein voor serious request dansten
het met het Deense standpunt eens
				Familie van Vuuren-Herveille
zijn. Dat is de serieuze vraag die
serious request en kerstmis moeten
oproepen. Geluk bij een ongeluk dat
het doel van beide uitstekend is.
Colla Bemelmans
Tot hij de kans zag om weg te
Berg, Wies Collaris-Jacobs en Paula
vliegen.
Mertens-Jacobs. Zij kregen door
3. PAROCHIEAGENDA
Het werd doodstil op het eiland.
deken Schreurs de oorkonde
- maandag 18 januari 10.00 uur:
De kluizenaar werd steeds
uitgereikt van de pauselijke orde van
bijeenkomst vrijwilligers
eenzamer. Stiekem hoopte hij dat de verdienste “Benemerenti”.
parochiebureau
vogel terug zou komen.
Bovendien werd koster Herman van
Hij wachtte dag en nacht. Eindelijk
den Berg door de bisschop benoemd
4. OVERLEDEN
kwam de vogel terug.
tot “buitengewoon bedienaar” omdat
Op zondag 3 januari jl. is de heer
- ’t Is toch fijn om te kunnen delen
hij al zo lang de steunpilaar is van de
Leo Balmaekers, wonende aan de
met een vriend, zei de kluizenaar.
pastores. Alle drie doen ze veel
Dorpstraat 17 te Nuth op 75-jarige
- Dat vind ik ook. Dat is het leukste
vrijwilligerswerk voor de parochie,
leeftijd overleden. Zijn uitvaart vond wat er is. Daarom ben ik de anderen maar ook voor de gemeenschap.
plaats op zaterdag 9 januari,
gaan halen.
Later op de avond was er een
voorafgegaan door een avondwake, - De anderen? vroeg de kluizenaar.
optreden van Raymond Clement en
de avond ervoor. Hij is te ruste
- Ja, al mijn vogelvrienden.
werd er een compilatie van foto’s
gelegd op de begraafplaats
(Uit: 99 verhalen met een knipoog)
getoond, gemaakt van de vrijwilligers
Daelderveld alhier.
en hun werk vanaf 2004. Bovendien
werden de genodigden onthaald op
6. LEZING OVER RELIGIEUS
5. VERHAAL:
GEWELD
een lekker buffet.
Er was eens een kluizenaar die heel De bekende Joodse journalist Hans Foto’s van deze avond zijn te zien op
alleen woonde op een eiland.
Knoop houdt op dinsdag 19 januari
www.bavonuth.nl
Het was er stil en rustig. tot hij
in Sittard een lezing over religieus
bezoek kreeg van een vogel.
geweld. Zijn voordracht is onderdeel 8. WEET U DAT
Ineens was het niet meer stil.
van de Dag van het Jodendom, die
- in onze kerk nog steeds de
- Dit eiland is van mij, zei de
de katholieke kerk in Nederland elk
“wensboom” staat?
kluizenaar. Ga maar je eigen eiland jaar in januari houdt. De andere
- u die kunt “versieren” met papieren
zoeken.
spreker in Sittard is prof. Dr. Fred
kerstbollen beschreven met uw
- Er is geen ander eiland, zei de
van Iersel. ‘Leven onder bedreiging’ wensen en gedachten?
vogel. We moeten hier dus samen
is het thema van de Dag van het
- de Pastorale Wilsverklaring is te
leven.
Jodendom 2016. De bijeenkomst in
lezen op de “Informatiesite” van
Daar hield de kluizenaar niet van. Hij Sittard is een initiatief van de
www.bavonuth.nl en dat u die kunt
had liever een stuk eiland voor hem Resonansgroep Jodendom en
printen?
alleen.
Katholieke Kerk in Limburg. De
- foto’s van de vrijwilligersavond ook
- Nemen we ieder de helft?
lezing vindt gehouden van 14.00 uur op deze website kunt zien?
Dat gebeurde. Een tijdje ging het
tot 17.00 uur in het Mariapark aan de - het gedenkstenenboek is
goed.
oude Markt in Sittard.
bijgewerkt, in de kerk en op de
Maar wat later: Die vogel moet weg, Belangstellenden worden verzocht
website?
dacht de kluizenaar.
zich vooraf aan te melden via m.
- het hele jaar door bedevaartreizen
Hij bouwde een kooi en stak de
rademaker@bisdom-roermond.nl
worden gehouden?
vogel daarin. Boven op de kooi zette
- u daarvoor terecht kunt bij www.
hij een kap.
7. VRIJWILLIGERSAVOND
huisvoordepelgrim.nl of bellen naar
Eindelijk was het stil. De kluizenaar
Vrijdag 8 januari werd de
(043) 3215715 ?
kon terug in de zon naar de stilte
vrijwilligersavond gehouden. De
luisteren.
parochie telt ruim 80 vrijwilligers
Na een tijdje miste de kluizenaar het waarvan er velen meerdere taken op
SPREUK VAN DE WEEK:
gezang van de vogel.
zich hebben genomen. Velen van
Als je korter bij God wilt komen,
- Zing toch, beval hij. Maar de vogel hen waren met hun partners
kom dan korter bij de mensen.
wilde niet zingen.
(Kahlil Gibran)
aanwezig op deze avond.
- Vertel iets. Doe iets. Maar de vogel Voor drie van hen was dit een
deed helemaal niets.
bijzondere avond: Herman van den

Afscheid nemen in
huiselijke sfeer
Telefoon: 045 - 521 29 26
(24 uur per dag, ook in het weekend)
Aafsjiedshoes Nut
Dorpstraat 41
6361 EK Nuth
Ook als u elders of niet verzekerd bent.

Met de 24-uurs kamers van ‘Aafsjiedshoes
Nut’ kunt u op elk gewenst moment bij uw
dierbare zijn.

kennisgevingen

Wiel van Vuuren

Voor de verspreiding van N&O
zijn wij op zoek naar een
BEZORGER VOOR EEN WIJK IN SPAUBEEK
Vinkenstraat / Merelstraat, Kerkstraat /
Oude Kerk / St. Jansgeleen

VOOR MEER INFOrmatie of aanmelden:
INFO@NUTHENOMSTREKEN.NL
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Publiek kan 15 en 16 januari stemmen via sms of telefoon

‘De Geliënde’ uit Hulsberg
bereikt halve finale LVK
12.30 uur. Het is verplicht om
op 3 artiesten te stemmen.
‘De meiste sjpas’ van De
De Geliënde gaat op vrijdag
Geliënde is liedje nummer 49.
15 januari naar de L1-stuDe meiste sjpas beluisteren?
Dat kan via de link op de
dio in Maastricht om deel
te nemen aan de (derde)
website www.degeliende.nl.
Sinds de eerste deelname van halve finale, live te volgen via Daar staat ook de tekst van
De Geliënde (LVK 2001) is ‘De L1-Radio en L1-TV.
het liedje en alle andere info
meiste sjpas’ het 23e liedje
Sms’en (4422) of bellen (0909- over De Geliënde en het LVK.
van Maurice Pluijmakers en
2027030) kan alleen direct na
Roger Vliegen dat de halve
de uitzending van de halve
De finale van het LVK 2016
finale, te weten vrijdag 15 ja- vindt plaats op vrijdag 22 jafinale weet te halen. Of het
ook het 15e finaleliedje wordt, nuari van 20.00-20.30 uur en nuari in de Evenementenhal
is mede afhankelijk van de
zaterdag 16 januari van 12.00- in Venray.
HULSBERG - Het Hulsbergse zangduo ‘De Geliënde’
heeft de halve finale bereikt
van het LVK, ditmaal met
hun schlager ‘De meiste
sjpas’.

steun van de Limburgse
bevolking.

Aanbiedingen week 2

2.09
39
Koolhydraatarm br. 2.
5 mamma mia’s
2.59
Appelenvelop
0.99
Kersen vlaai
8.99
Ski vlaai
13.49
Volkoren grof

wenst u een stralend 2016!
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Uitvaartonderneming Schinnen

	
  
	
  

Een goed verzorgde uitvaart, een troostrijke gedachte.
Nu ook voor Nuth en Omstreken.
	
  
Heeft u vragen bel gerust, ik sta u graag te woord bij een kop koffie.
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Oproep aan college: ‘Bescherm de vrijheid van drukpers’

Lokale Partij Groot-Nuth
bezorgd
over
wenst
u een persvrijheid
stralend 2016!
ook op om er alles aan te doen
om de persvrijheid te beschermen.

Van onze redactie
%

NUTH - De Lokale Partij
Groot-Nuth (LPGN)
maakt zich zorgen over
de persvrijheid in Nuth.
Dat schrijft fractievoorzitter
Jack Jetten in een brief naar
het college. Jetten uit zijn zorgen naar aanleiding van een
reeks berichten in deze krant;
raadsleden van de coalitiepartijen hebben meermaals
geprobeerd invloed uit te

Raadslid Jack Jetten. Foto N&O

oefenen op de inhoud van
Nuth & Omstreken. De fractie
LPGN roept het college dan

Daarnaast wijst Jetten het college op het burgerinitiatief om
het infobulletin te behouden
voor N&O. Net als de burgers
is Jetten van mening dat de
aangedragen alternatieven
niet perse beter zijn. Zo verwijst hij naar weekblad 1Nuth,
dat in sommige kerkdorpen of
buurtschappen binnen Nuth
slechts sporadisch bezorgd
wordt.

Sevagram treuzelt met Panhuys

Nog geen nieuwbouw
voor zorgcentrum
Van onze redactie

HULSBERG - Er is nog
steeds geen duidelijkheid over de toekomst
van zorgcentrum Panhuys in Hulsberg.

wist de zorgaanbieder niet te
halen. Momenteel zitten de
bewoners in een verouderd
complex.

Ruim één jaar geleden werd
duidelijk dat renovatie van
het Panhuys geen optie is
omdat het gebouw uit 1971
te gedateerd is. De afgelopen
In eerste instantie zou
maanden voerde Sevagram
Sevagram nog vóór 2016 met
meer informatie over het zorg- overleg met mogelijke financomplex komen. Die deadline cierders en samenwerkings-

partners over nieuwbouw
van het zorgcentrum. Evelien
Urlings, een woordvoerster
van Sevagram, laat weten dat
de directie binnenkort met
nieuwe toekomstplannen voor
het Panhuys komt. Urlings:
“Op dit moment is er nog
geen nieuws. Een van onze
directeuren is er mee bezig en
hij licht N&O en haar lezers
direct in zodra er meer te
vertellen is!”

	
  

Jo Koetje, telefoon 046-4433429
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Wilt u met uw mening op deze plaats staan? Schrijf dan een brief met maximaal 250 woorden
naar info@nuthenomstreken.nl. Reacties moeten betrekking hebben op het onderwerp van een
betreffende artikel. Brieven van lezers mogen niet kwetsend zijn voor personen of bevolkingsgroepen. Brieven moeten voorzien zijn van naam, adres en telefoon. Zonder naamsvermelding
worden geen brieven van lezers geplaatst. Enkel de naam en woonplaats worden gepubliceerd.
Lezersbrieven geven niet de mening van de redactie, maar van de inzender weer.

ingezonden
‘Onbegrijpelijk besluit’
Reactie ‘Burgers strijden
voor behoud N&O’
(N&O, 6 januari 2016)
Als vrijwilliger bij St. Wmo platform
Nuth, Repair Café Gemeente Nuth,
bij de St. Ruggesteun en als VOA
(vrijwillige ouderenadviseur) van
de KBO Nuth, betuig ik adhesie met
de Open Brief van 29 verontruste
burgers, die pleiten voor het
weekblad Nuth & Omstreken, als
belangrijke informatie voor de
burgers in de Gemeente Nuth.
Er zijn nog heel veel (alleenstaande
en hoogbejaarde) oudere inwoners
van de Gemeente Nuth, die geen
toegang hebben tot internet en
andere digitale mogelijkheden.
Zij zijn aangewezen op Nuth &
Omstreken om te weten te komen,
wat er wekelijks aan de hand
is in de Gemeente Nuth, niet
alleen wat betreft de parochies en
verenigingen, maar ook wat betreft
de Gemeentelijke Informatie.
Ik hoop dat politici van de Coalitie en
PvdA in de Gemeenteraad terugkeren
van hun voor mij onbegrijpelijk
besluit om de samenwerking van
de Gemeente Nuth met Nuth &
Omstreken op te zeggen.
Zij komen op voor de belangen van
alle burgers in de Gemeente Nuth,
niet alleen voor hen, die toegang
hebben tot internet enz.
Jan Janssen
Nuth

‘Steun’
Reactie ‘Burgers strijden
voor behoud N&O’
(N&O, 6 januari 2016)
Wij staan achter het behoud van
Nuth & Omstreken!!
Zwemvereniging HZV’72 Hulsberg
Oranje Comite Hulsberg
KBO Hulsberg
Zij-Actief Hulsberg

‘Communicatie’
Reactie ‘Advertorial Leefbaar
Nuth 25 jaar’ (N&O, 6 januari 2016)
Afgelopen jaren ondervond ik
hoe onvoldoende de Gemeente
op ambtelijk niveau terugkoppelt
naar haar burgers.. Na meerdere
uit betrokkenheid voortkomende
pogingen tot telefonisch contact,
werd telkens niet teruggekoppeld.
Resultaat: Er ontstond telkens
simpelweg geen contact, tot 3 keer
toe. Vervolgens verplaatste ik mijn
contactpoging naar bestuurlijk
niveau. Hierna ontstond nog
geen verbetering. Er waren weer
3 pogingen, waarop niet werd
teruggekoppeld. Toen ik mij
vervolgens schriftelijk tot het College
wendde werd in haar reactie de tot
dan toe verlopen gang van zaken
eenvoudigweg doodgezwegen.
Er werd sec zakelijk zonder enige
verontschuldiging gereageerd.
Dit doe je kennelijk op dit niveau,
als je zelf tot de slotsom komt: “Niet
goed te praten, niet op reageren”.

De partij Leefbaar Nuth, die mede
het College vertegenwoordigt,
conformeerde zich aldus hieraan.
In N&O d.d. 6 januari 2016,
maakt deze partij nu mooie sier
met een tweetal items over betere
communicatie, namelijk:
- De communicatie tussen u (de
burger) en de medewerkers van de
gemeente is verbeterd etc.
- Communicatie blijft hoog in ons
vaandel staan etc.
In mijn geval heb ik daar niets van
gemerkt, meneer van Eert.
Blijkbaar is Leefbaar Nuth eerst
hierna tot de conclusie gekomen, dat
snelle terugkoppeling gewenst is,
terwijl haar in mijn geval (uit politiek
opportunisme?) daar niets aan
gelegen was.
Mijn conclusie: deze verbetering
ontstond eerst na mijn onverbloemde
kritiek hieromtrent. In mijn geval
duurde de terugkoppeling, weken/
maanden i.p.v. 24 uur. Toch wil ik de
Gemeente alsnog bedanken voor deze
verbetering.
J.F.M. Kees
Nuth

UITNODIGING

Jaarvergadering
Zij-Actief
HULSBERG - Zij-Actief Hulsberg
houdt donderdag 21 januari haar
jaarvergadering in het gemeenschapshuis. Naast de gebruikelijke
agendapunten wordt bij het agendapunt bezetting bestuur een dringend
beroep op leden gedaan zitting te nemen in het bestuur. Tevens worden
die avond enkele jubilarissen gehuldigd. De muziek wordt verzorgd door
Lou Wehrens. Zij-Actief leden dienen
zich voor dinsdag 17 januari op te
geven bij Margriet Woudstra, tel.
045-4052701. De vergadering begint
om 20.00 uur.

STEM LIEDJE NR.
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NAAR DE FINALE VAN HET LVK

op vrijdag 15 januari van 20.00 - 20.30 uur
of op zaterdag 16 januari van 12.00 - 12.30 uur

per sms of telefoon

BONTE MIDDAG

Jeugdzitting
Nachuule
NUTH - Komende zondag staat de
jeugdgalazitting van CV de Nachuule
op het programma. Kinderen (en
hun ouders) kunnen vanaf 14.11
uur - samen met jeugdprins Dave I
en jeugdprinses Daisy I - genieten
van optredens van onder andere
de Twiee Gewaejde, Misj Masj en
de Dansmarietjes. De zaal van ’t
Trefcentrum gaat om 13.30 uur open,
toegang is gratis.

De Geliënde een handje helpen op weg naar de finale van het LVK?
Stem op vrijdag 15 januari van 20.00 – 20.30 uur
of op zaterdag 16 januari van 12.00 – 12.30 uur.
 Sms 4422 gevolgd door LVKspatie49spatie..spatie..
(met op de .. de nummers van 2 andere liedjes van 41 t/m 60).
Stemvoorbeeld: sms 4422 gevolgd door LVKspatie49spatie41spatie46
 Bel 0909 202 7030 en volg de instructies via de telefoon.
Voer liedje 49 in en sluit af met een #, vervolgens 2 andere liedjes
van 41 t/m 60 en sluit telkens af met een #
Stemvoorbeeld: bel 0909 202 7030 gevolgd door 49# 41# 46#
“De meiste sjpas” is te beluisteren
via de link op www.degeliende.nl

Volg De Geliënde op

Harry van de Laar neemt plek in
‘Leefbaar?’
Reactie ‘Advertorial Leefbaar
Nuth 25 jaar’ (N&O, 6 januari 2016)
Eind december 2015 stemde Leefbaar
Nuth in de raad voor een voorstel
om dit weekblad om zeep te helpen,
twee weken later een juichende
jubileumadvertentie van een hele
pagina. Wie begrijpt er nog wat
van? Het is bovendien ongepast
om het zilveren jubileum te vieren
van een partij die in 1989 door
Math Suppers is opgericht. In 2008
werd hij verraden en weggejaagd
door de mensen die hij nog maar
twee jaar tevoren in zijn partij had
binnengehaald. Ik protesteer er tegen
dat men nu gaat pronken met de
veren die hij bijna 20 jaar met veel
respect heeft gedragen. Ze zijn er
schaamteloos met de naam van zijn
partij vandoor gegaan. Zijn weduwe
heeft in 2009 een nieuwe partij
opgericht, die met ons fuseerde tot
Lokale Partij Groot-Nuth. Wie is nu
de ware erfgenaam van de partij van
Math Suppers? Deze advertentie is
één grote leugen, want het lijkt alsof
Leefbaar Nuth alles goed voor elkaar
heeft. Mooi niet! Het is in Nuth nog
nooit zo slecht gegaan en daarom is
herindeling nu wèl aan de orde in het
belang van onze burgers.
Jack Jetten
Lokale Partij Groot-Nuth

Waltmans fractievoorzitter-af bij BBN
Van onze redactie

NUTH - Jan Waltmans stopt na
twee jaar als fractievoorzitter
van Burger Belangen Nuth
(BBN). De fractie heeft inmiddels Harry van de Laar als
nieuwe voorzitter gekozen.

Waltmans blijft tot aan de gemeenteraadverkiezingen wel in de Nuther
gemeenteraad. Waltmans: “Vanzelfsprekend zal ik mijn opvolger met
raad en daad terzijde staan. Vorig
jaar besloot ik rond deze tijd om nog
één jaar door te gaan; dit lijkt mij het
ideale moment om het stokje door te
geven.”

Aan Van de Laar de taak om BBN ook
na 2018 in de raadszaal te houden.
“Mijn opvolger heeft nu nog voldoende tijd om de BBN-fractie verder
klaar te stomen richting de verkiezingen van 2018 en ons een vaste
waarde te maken in het politieke
straatbeeld van de gemeente Nuth”,
aldus Waltmans.

Lokale Partij Groot Nuth stelt vragen over Benefietdiner

Serious Request
zorgt voor horeca-rel
Van onze redactie

NUTH - Het benefietdiner voor Serious
Request in de Pingerhoeve, heeft kwaad
bloed gezet bij andere
horeca-uitbuiters.
Medio december van afgelopen jaar
vond in de Pingerhoeve het benefietdiner plaats, waaraan wethouders en
burgemeester deelnamen. Tot grote
ergernis van andere horecaondernemers binnen Nuth heeft de gemeente
hiervoor reclame gemaakt door te
Burgemeester Désirée Schmalschläger in actie tijdens het omstreden Benefietdiner. Foto N&O
adverteren in lokale weekbladen.
‘Oneerlijke concurrentie en verkapte
fractievoorzitter Jack Jetten het initi- ter stelt dat bij zulke grootschalige
subsidie aan de Pingerhoeve’, volatief om zich in te zetten voor Serious inzamelacties “veel geld aan de
gens de klagende horeca-uitbaters.
Request maar stelt hij tegelijkertijd
strijkstok blijft hangen”. Hij roept
enkele kritische vragen. Jetten vraagt het college op om voortaan acties te
De Lokale Partij Groot-Nuth neemt
zich onder meer af of het geld wel
organiseren voor de minder draaghet in een brief naar het college op
voor de groep ondernemers. Zo looft goed terecht komt. De fractievoorzit- krachtigen in de eigen gemeente.
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SUPERMARKT KNOLS WORDT
COOP KNOLS SCHIMMERT
2016 wordt een bijzonder jaar voor Supermarkt Knols. De winkel gaat namelijk verder
als Coop Knols Schimmert. In de omgeving is Coop nog een onbekende naam.
Eigenaar Martin Knols vertelt u daarom de komende weken in dit blad graag iets meer
over Coop en de verbouwing.
Martin: “Wij zijn er trots op dat wij de meest zuidelijke Coop van Nederland worden”.
Met meer dan 250 winkels in Nederland is Coop een steeds belangrijkere speler in het
supermarktlandschap. In 2016 bestaat Coop 125 jaar en dat vieren we met diverse
aantrekkelijke acties en spaarcampagnes. Hierover leest u later meer.
Twee keer zo groot
De komende maanden wordt de supermarkt in Schimmert flink verbouwd.
Martin vertelt: “De winkelvloer van Coop Knols wordt maar liefst twee keer zo groot. Hierdoor
kunnen we ons assortiment verse en houdbare artikelen enorm uitbreiden. Tevens komt er in
onze nieuwe winkel een speciale servicebalie waar u terecht kunt voor diensten zoals onder
andere Post.nl. Ook beschikken we straks over meer dan negentig parkeerplaatsen. In de
vernieuwde winkel gaan we inpandig laden en lossen. Daardoor ondervindt zowel u als klant
maar ook de omwonenden hier geen overlast van.
Mocht u zelf nog suggesties hebben voor de nieuwe winkel dan kunt u dat altijd aan ons
kenbaar maken door ons te benaderen in de winkel of middels verbouwing@coopknols.nl
De vernieuwde winkel opent in de week voor Pasen haar deuren. Ik heb er zin in!

Knols Schimmert

Knols Schimmert
Weidestraat 3

5
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Kai I
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Waardering vanuit Rome voor

VRAGEN
...
N
A
A
geniet van

Paus dankt

Prins Kai I van CV de Droepnaze in
Vaesrade beleeft momenteel drukke
tijden. Toch vond hij tussendoor tijd
om antwoorden te vinden voor de
interviewrubriek ‘11 vragen aan...’

Prins Kai I

elke minuut
Wie ben je?
“Ik ben Kai Vusschers. Ik ben 22 jaar en woon
nog bij mijn ouders, samen met twee oudere
zussen. Sinds drie jaar heb ik een relatie met
Lotte. Verder voetbal ik in het tweede van RKVV
Vaesrade, ik ben aanvoerder van dat team.”
Waar werk je?
Bij Stelrad in Nuth; ik ben operator van de verfstraat. Toen ik mijn baas vertelde dat ik prins
werd, had ik gelukkig dan ook geen probleem
om vrij te krijgen.”
Waarom wilde je prins worden?
“Ik heb eerst getwijfeld; toen ze me vroegen
was ik 21 jaar. Toch besloot ik het te doen
omdat ik dit uiteindelijk toch heel graag ooit
een keer wil zijn. Volgens mij is dit het goede
moment om prins te worden. Tien jaar geleden
was ik al eens jeugdprins. Het kwam perfect
uit, alleen jammer dat dat geen elf jaar geleden
was.
Hoe voelde het om gekozen te worden?
“Heel speciaal. Het was iets dat volledig uit
mezelf komt. Ik heb er in eerste instantie ook
helemaal niemand over verteld. Na twee weken
besloot ik het te verklappen aan mijn ouders en
vriendin. Die keken wel eventjes gek op.”
Was het moeilijk om je uitverkiezing geheim te
houden?
“Nee eigenlijk ging me dat goed af. Mijn vrienden hadden wel vermoedens, ze plaagden me
dat ik een goede prins zou zijn. Maar ook voor
hun hield ik het goed geheim. Ze kwamen er
pas achter bij de bekendmaking. Mijn zussen
hoorden het de dag van te voren. Die hadden
ook niks door totdat ik het ze moest vertellen.”
Je viert al vanaf jonge leeftijd carnaval, wat betekent het voor jou?
“Ik zie het als de mooiste tijd van het jaar, het
is altijd razend gezellig. Als kind liep ik de optochten mee samen met mijn ouders. Later ging
ik met vrienden lopen. Natuurlijk in Vaesrade
maar ook in Wijnandsrade en Hulsberg.
Wat wordt er van jou als prins verwacht?
“Bijvoorbeeld dat je altijd aanwezig bent, zoals
bij alle recepties en evenementen. Maar ook dat
je op een leuke manier de vereniging vertegenwoordigt.”

Welke muziek brengt jou het beste in de carnavalsstemming?
“Ik heb niet echt een favoriete plaat. Maar wel
een aantal favoriete artiesten: Big Bennie vind
ik helemaal te gek en dat geldt ook voor Erwin.
Daarnaast natuurlijk Rowwen Hèze. Geen echte
carnavalsband, maar stiekem toch weer wel. Zet
iets op van hun, Erwin of Big Bennie en ik ga
helemaal los.”
Slaap je wel genoeg tijdens carnaval?
“Ik vrees het niet. Vaak lig je er toch heel laat
in en de dag erna beginnen de activiteiten
alweer heel vroeg. Als prins wil je er elke dag
vanaf het begin bij zijn, om volop te genieten.
Uitslapen zit er dus niet meer in. Maar dat
halen we de week erna wel in. Eigenlijk ben
ik het al gewend; elk jaar vier ik volle bak van
donderdag tot en met dinsdag. Ik sla geen dag
over!”
Wat is voor jou het mooiste moment tijdens de
carnaval?
“Voor mij staat de optocht in Vaesrade op nummer 1. Die is op zaterdag, maar ik ga ook elk
jaar naar die in Wijnandsrade. Optochten lopen
vind ik toch het mooiste. Daarnaast zijn er nog
genoeg andere mooie momenten. Bij de voetbalclub maar ook het ontbijt met de Droepnaze:
Voasjer Vreuge.”
Tenslotte…Wat wens je de overige carnavalisten
toe?
“Ik wens iedereen natuurlijk een hele mooie
carnaval. Vooral ook de overige heersers in
Nuth. Hopelijk hebben zij er net zoveel zin
in als ik. Ik zal ze vast nog wel een paar keer
tegen te lijf lopen tijdens de vasteloavend.”

Volgende week:
Het tweelingenprinsenpaar Jeffrey I en Maike
van CV de Beumerwalders uit Hulsberg.

Herman van de Berg ontvangt de felicitaties van deken Jos Schreurs. Foto N&O

NUTH - Deken Jos Schreurs heeft
vrijdagavond in Nuth drie vrijwilligers van de Sint Bavoparochie verrast met de pauselijke onderscheiding Bene Merenti. Herman van de
Berg ontving deze voor onder meer
zijn werk als koster van de Sint
Bavoparochie. Wies Collaris-Jacobs
en Paula Mertens-Jacobs kregen de
onderscheiding vanwege hun verdiensten voor kerk en samenleving.

EE TC A FÉ
Ons eetcafé en partycentrum heeft een
keuken die steeds volop in ontwikkeling is.
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Eedere zondig van
10.30 tot 12.00 oer

veur 5,- euro

zondag geopend
om 10.30 uur

Mareweg 23 Schimmert
045 - 404 12 69
www.mareveld.nl

- (GPS) Wandelroutes
- Ruime parkeerplaats
- Terras met Speeltuin
- Douchegelegenheid
voor mountainbikers
- Lunch- en dinerkaart
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Herman van de Berg, Wies Collaris en Paula Mertens

3 vrijwilligers uit Nuth

CARNAVAL

Kinderoptocht
Nachuule
op maandag
NUTH - Op carnavalsmaandag (8
februari) staat in Nuth opnieuw de
kinderoptocht op het programma.
Vorig jaar vond de eerste editie plaats
en dat bleek een groot succes. Dit
jaar vertrekt de optocht om 14.33 uur
bij de Sporthal in Nuth; eindpunt is
het Trefcentrum. Kinderen (en ouders
of begeleiders) zijn welkom om mee
te lopen met jeugdprins Dave I en
jeugdprinses Daisy I. Deelnameformulieren zijn te downloaden via
www.nachuule.nl ; uiterste inleverdatum 1 februari.

CARNAVAL

Disco-avond
voor jeugdige
Beumerwalders
HULSBERG - Op vrijdag 15 januari
verzorgt T&J Entertainment voor discomuziek en -sfeer in Hulsberg. In de
Van onze verslaggever
begon met zingen bij het Maagdenwaardering vanuit Rome. Zij is vele
betekend voor de St. Bavoparochie.
zaal van Café Op de Trepkes wisselen
Amando Zwamborn
Al 25 jaar lang doet hij dienst als
koor, toen ze in de zesde klas zat. Ze jaren dienstbaar geweest aan zoveel carnavalskrakers en hitwerk elkaar
is al vijftig jaar lid van Orpheus en
mensen.
vrijwillige koster. Bovendien is hij
af in aanwezigheid van jeugdprins
ene Merenti, 'goede verde trouwste kerkganger van Nuth.
gedurende dertig jaar zingt ze in het In het buurtschap Grijzegrubben
Luc II en jeugdprinses Solange. Het
diensten' wordt door de
zorgt zij als goede ‘huismoeder’ dat prinsenpaar verheugt zich erop om
kerkelijk Zangkoor Sint Bavo,
Zo gaat hij zeven dagen per week,
paus verleend aan persotweemaal daags naar de kerk, en dat “Zingen in een koor is iets fijns, maar de mensen bij alle mogelijke gelegen- samen met jeugdige Beumerwalders
nen die minimaal 35 jaar
heden mooi en gepast gekleed zijn, een echte polonaisemarathon te
al gedurende 25 jaar.
het vraagt ook veel van mensen om
oud zijn en zich minstens
jarenlang getrouw daarvoor klaar
met kleur en glans. Ook onderhoudt ‘lopen’. Beumerwalders vanaf groep
“Groot respect, waardering en dank
tien jaar in lokaal verband inzetten
ze kapellen en wegkruisen.
voor het werk met zoveel hart”,
te staan. Bij deze waardering is het
4 en ouder zijn welkom. Het feest
voor kerk en samenleving. De medail- aldus Deken Schreurs. Naast koster
“Ook al zijn die geestelijk eigendom begint om 20.11 uur, duurt tot circa
goed om te beseffen dat het samen
le wordt gesierd met het wapen van
zet Van de Berg zich namelijk ook in zingen echte godsdienst is en dienst van iedereen in de buurt, als niet één 23.00 uur en de entree bedraagt 2
de thans regerende paus Franciscus
persoon er bijzonder zorg voor heeft, euro. Enkele spelregels: voor de
tijdens vieringen, onderhoudt hij het aan de gemeenschap” aldus de demet daaraan linten in de pauselijke
gebouw en helpt hij rondom de finan- ken. Naast het koor verricht Collaris
dreigen ze vaak verwaarloosd uit
jeugd is deze disco-avond alcoholvrij,
kleuren: geel en wit.
al tientallen jaren goed werk: ze zorgt te zien. Naar uw kapellen en kruiciering van acties.
confettispuitbussen zijn verboden
zen heeft u ongetwijfeld de zorgen
voor het kruis op de Landweg en de
(i.v.m. de veiligheid) en aan ouders/
Herman van de Berg, de koster van
meegenomen van de mensen, die u verzorgers wordt gevraagd om hun
Mariakapel in Hellebroek. Ze is vrijEen mooier cadeau dan een hoge
parochie Sint Bavo, raakte vrijdaggevraagd hebben voor hun te bidpauselijk onderscheiding had ook
williger bij zorgboerderij A gen Ling
kroost na afloop in de zaal te komen
avond zichtbaar geëmotioneerd.
Wies Collaris-Jacobs uit Hellebroek
en maakt deel uit van de poetsploeg den”, sprak deken Schreurs. Zo bidt ophalen.
Totaal onverwacht kreeg hij in het
Mertens regelmatig voor de ouderen
zich nauwelijks kunnen voorstellen. van de Sint Bavokerk.
Trefcentrum van deken Schreurs de
in zorgcentrum Op den Toren. Deze
Collaris kreeg de Bene Merenti onder
zogenoemde Bene Merenti-medaille
ouderen krijgen veel aandacht van
Ook Paula Mertens-Jacobs was blij
meer omdat zij altijd een plichtsgeuitgereikt. Van de Berg heeft veel
trouw lid van het koor is geweest. Ze verrast en ontroerd door de blijk van Mertens.
Atelier Patrick Rijs, Ulestraten
Kleine groepjes max. 7 pers.

Paul Mertens-Jacobs ontvangt de bijbehorende oorkonde uit handen van deken Schreurs. Foto N&O Wies Collaris-Jacobs kreeg de onderscheiding opgespeld door haar echtgenoot. Foto N&O
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Schildercursus

Schimmerts bedrijf vecht al twintig jaar tegen vocht

Oplossingen creëren,
vóórdat problemen ontstaan
Vervolg van voorpagina

SCHIMMERT/NUTH - Het
bedrijf Bedi Vochttechniek, gelegen op bedrijventerrein de Steeg in
Schimmert, heeft haar
bestaansrecht gedurende
twintig jaar bewezen. Het
bedrijf overleefde de recessie in de bouw en kan
de toekomst met veel perspectief tegemoet zien.
Met die mooie introductie kondigde
de jury van de Innovatieprijs 2015
de winnaar aan. De vakjury roemde

Bedi om haar expertise op het gebied
van klimaatregelen, met name
vochtbestrijding. Aansprekende
organisaties zoals Monumentenwacht, Rijksdienst Cultureel Erfgoed
en de GGD maken gebruik van Bedi’s
diensten.
Lager energieverbruik
Het juryrapport bestaat verder uit
één grote lofzang. “Het belangrijkste
aspect waardoor Bedi de welverdiende winnaar is, is de integrale
innovatie aanpak.
Niet het bestrijden van specifieke problemen, maar de volledige
samenhang om optimaal resultaat te
bereiken.”
Bedi streeft naar optimaal woongenot en ‘gezonde en duurzame’
gebouwen. Zo verlagen ze het energiegebruik in gebouwen.

Problemen vermijden
Het Schimmertse bedrijf doet zelf
ook onderzoek naar de geschiktste
materialen en procedures om problemen op te lossen. Dit onderzoek
wordt onder eigen regie, in de eigen
regio uitgevoerd. “Door eigen onderzoek, ontwikkelen van procedures
en producten, loopt men vaak op de
traditionele oplossingen vooruit”,
aldus de vakjury. Door de jarenlang opgebouwde kennis weet Bedi
doorgaans problemen te vermijden
voordat ze ontstaan.
Eigenaren Lou Bemelmans en Rob
Luijten
De winnaar van de Innovatieprijs
2015 van de Gemeente Nuth werd
twintig jaar geleden opgericht en
tegenwoordig geleid door de huidige
directeuren Lou Bemelmans en Rob

Luijten. Het bedrijf vecht op allerlei
manieren tegen vocht. Middels isolatie, maar ook bijvoorbeeld schimmelbestrijding of het repareren van
aangetaste balkons.
Historie Innovatieprijs
Vorig jaar werd de Innovatieprijs
voor het eerst uitgereikt. Destijds
ging de prijs ook naar Schimmert:
New Energy Systems pakte de winst.
Iedere ondernemer kan zichzelf of
een andere onderneming aanmelden
voor de Innovatieprijs. Een onafhankelijke jury beoordeelde de inzendingen vanuit diverse invalshoeken,
zoals personeelsbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen
(mvo) en de financiële positie van
het bedrijf. Alleen ondernemers en
bedrijven die gevestigd zijn in de
gemeente Nuth mogen meedoen.

Dinsdagochtend 10.00 - 12.30 uur
Woensdagochtend 09.30 - 11.30 uur
Woensdagavond 19.30 - 22.00 uur
Donderdagochtend 10.00 - 12.30 uur
15 lessen € 150,00
Ook voor privéles bij U thuis
bijv: senioren of mensen met een beperking
Start: 26-27-28 januari
patrick.rijs@kpnmail.nl
http://www.patrick-rijs.nl
043 3112191 / 06 15072029

THEMA MIDDAG

KBO houdt
lezing over
Limburgs
landschap
HULSBERG - Op woensdag 20 januari
houdt KBO Hulsberg een lezing over
het ontstaan van het Zuid Limburgse
landschap. Er is een presentatie met
powerpoint.
Aanvang: 14.00 uur in het gemeenschapshuis. De lezing is gratis voor
leden van KBO Hulsberg. Leden van
een KBO afdeling van Groot Nuth
betalen drie euro (op vertoon van
hun KBO-pas), niet-leden betalen
vier euro. Opgave via kbohulsberg@
gmail.com of via 045-405 3110.
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Trainerscarrousel nagenoeg uitgedraaid

VOLLEYBAL

Vijf voetbalclubs
krijgen andere trainer
NUTH - De trainerscarrousel in het amateurvoetbal is nagenoeg uitgedraaid. Vrijwel
alle clubs in het verspreidingsgebied van deze krant weten welke trainer er volgend
seizoen voor de groep staat. Alleen Hulsberg zit nog met de handen in het haar in hun
zoektocht naar een trainer. De sportredactie van N&O zet de mutaties op een rij.
Trainer Maurice Ubags
verlaat SV Hulsberg

Bisschops aan het
roer bij Vaesrade

Meessen: zesde
seizoen Schimmert

Trainer Maurice
Ubags vertrekt
na dit seizoen bij
SV Hulsberg. Hij
is bezig aan zijn
tweede seizoen.
De vierdeklasser
gaat op zoek naar
een nieuwe trainer, Ubags naar
een nieuwe club.
Maurice Ubags. Foto N&O
Onder leiding
van Ubags promoveerde de hoofdmacht vorig seizoen naar de vierde
klasse. Hulsberg staat nu derde van
onderen in 4A.

Paul Bisschops is komend seizoen
hoofdtrainer van derdeklasser Vaesrade. Hij volgt Ger Vroomen op, die
eind dit seizoen vertrekt. Bisschops
werkte eerder als trainer bij onder
meer bij Walram, EHC, GSV’28 en
Schimmert.

Ramón Meessen
is ook komend
seizoen trainer
van vierdeklasser
Schimmert.
De oefenmeester
begint na de
zomer aan zijn
zesde seizoen op
het sportpark
aan de WaterRamón Meessen. Foto N&O
kuilsweg.
De samenwerking is succesvol. Onder leiding van Meessen promoveerde Schimmert vorig seizoen naar de
vierde klasse en bezet nu de vierde
plek op de ranglijst in 4A.

Vrösch nieuwe trainer
Spaubeek

Spaubeek heeft
Wim Vrösch
vastgelegd als oefenmeester voor
komend seizoen.
De 41-jarige OirsMeulenberg nieuw
beekenaar volgt
bij GSV’28
Pascal Reijans
op, die wel actief
Bart Meulenberg is vanaf volgend
blijft betrokken
seizoen trainer van GSV’28. Hij volgt bij de club uit
Wim Vrösch. Foto N&O
bij de tweedeklasser Josh Vanderlyde Spaubeek.
op. Meulenberg is nu nog trainer van Vrösch traint nu nog de hoofdmacht
tweedeklasser Simpelveld.
van Caesar.

Nowacki volgt Goossen
op als coach Wijnandia
Kevin Nowacki (35) wordt de nieuwe
trainer van Wijnandia. Hij volgt Tom
Goossen op, die na twee seizoenen
vertrekt bij de vierdeklasser. Voor

Nowacki is het zijn eerste klus als
hoofdtrainer. Eerder was hij jeugdtrainer van KVC Oranje en BSV
Limburgia. Als voetballer kwam hij
uit voor Rios’31, Blau Weiss Alsdorf,
SVN, Minor, KVC Oranje, De Ster en
Adveo.

URMOND - De volleyballers van Vludoc verloren zaterdag de uitwedstrijd
bij ADC, koploper in de promotieklasse D, met 3-1. In sporthal Overmunthe in Urmond gingen de eerste
twee sets naar ADC met 26-24 en
25-19. Vludoc gaf de moed echter niet
op en won de derde set met 23-25.
Meer zat er niet in. De laatste set ging
weer naar ADC met 25-18. Vludoc
zakt dankzij de nederlaag naar de
voorlopig vierde stek.
De volleybalsters van Vludoc blijven
koploper in eerste klasse F met een
1-3 zege bij Peelpush. De setstanden
in sporthal De Korref in Meijel waren: 25-17, 13-25, 15-25 en 18-25.
De volleybalsters van het tweede
van Vludoc verloren zaterdag in vijf
sets bij ADC: 3-2 (22-25, 25-14, 25-21,
20-25 en 15-13). De volleybalsters van
het derde van Vludoc hebben hun
zegereeks in de derde klasse V verder
uitgebreid. De volleybalmeiden
waren zaterdag in vier sets (4-0)
te sterk voor ADC.

Minor verlengt
contract met
trainer Douven
Gerard Douven is
ook volgend
seizoen trainer
van eersteklasser
RKSV Minor.
De in België
woonachtige
oefenmeester is
bezig aan zijn
tweede jaar bij
de club uit Nuth
en is uitermate
Gerard Douven. Foto N&O
succesvol.
De club staat hoog in de eerste
klasse en doet nog mee in het bekertoernooi.

Altijd al willen beginnen met hardlopen? Maak een
goede start in 2016 en schrijf in voor StartRunning!!
Hardlopen in
Maastricht en Heuvelland!

Vludoc gaat
onderuit
bij koploper

Lekker méér bewegen in de buitenlucht en fit het voorjaar in.
Rustig en veilig opbouwen onder begeleiding van ervaren hardlooptrainers.
• De StartRunning cursussen beginnen weer in maart 2016
• Trainen in Maastricht-Scharn en Valkenburg
• Meerdere startmomenten in het weekend en doordeweeks

Meld je aan vóór 17 januari 2016 en ontvang maar
liefst € 10,00 korting op de cursusprijs.
Voor alle informatie en aanmelden:
www.justgoo.nl

Kijk voor meer
informatie op

www.nix.nl
TENNIS

Tennistalent
speelt iedereen
van de baan
HOENSBROEK/HULSBERG - Hulsberg heeft er een kampioen bij.
Timo Houben werd onlangs
Limburgs kampioen tijdens het
zogenaamde Tenniskids, dat werd
gehouden in Hendriks Sportpaleis in
Hoensbroek. Het jonge tennistalent
van TC Hulsberg was in de finale te
sterk voor Santi van Hensberg uit
Roermond. Timo wordt getraind en
begeleid door Arnold Santegoeds,
trainer van TC Hulsberg.
Tenniskids is een tennisprogramma
van de KNLTB voor kinderen tot en
met 12 jaar. De wedstrijden worden
gespeeld op kleinere banen en met
zachtere ballen en volgens aangepaste regels en puntentelling.

Schimmertse bondscoach heeft hersentumor
Van onze redactie

SCHIMMERT - Hartverscheurend nieuws uit
Schimmert: bij dressuurbondscoach Wim Ernes
is een hersentumor
geconstateerd.
Vlak voor de kerstdagen werd de
57-jarige Ernes opgenomen in het

ziekenhuis, nadat hij getroffen
werd door een epileptische aanval.
Uit een biopsie is gebleken dat deze
aanval veroorzaakt werd door een
kwaadaardige hersentumor die niet
te opereren valt.
Deze week bespreken artsen samen
met Ernes het behandeltraject. Zo
valt te lezen op de website van de
Koninklijke Nederlandse Hippische
Sportbond (KNHS).

De bondscoach krijgt van de KNHS
de komende tijd rust om zich voor
te bereiden op zijn behandeling. Afgelopen jaar pakte Ernes nog goud
met de dressuurploeg tijdens het
EK in Duitsland. Zijn equipe geldt
dan ook als een kanshebber op
Olympisch goud in Rio deze zomer.
De redactie van Nuth&Omstreken
wenst Ernes en zijn naasten veel
sterkte toe in deze moeilijke tijd.

kerkklokje
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Ofﬁciële bekendmakingen

Infobulletin

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

no01
13
JANUARI
2016

Zaaknummer

Locatie

Omschrijving

Datum ingekomen

W-2016-001

Sectie B nummer 2283, kavels 7,8 en 12,
Beuken Vaesrade te Nuth

het bouwen van 3 woningen

23-12-2015

W-2016-003

Landweg 12 te Wijnandsrade

het nieuw bouwen van een wijnmakerij

04-01-2016

Verleende omgevingsvergunningen
Zaaknummer

Locatie

Omschrijving

Datum verzonden

W-2015-231

Pingerweg 2 in Nuth

het bouwen van 2 dakkapellen

07-01-2016

W-2015-216

Klein-Haasdal 33 in Schimmert

het bouwen van een woonhuis

23-12-2015

W-2015-215

EEG-straat 15 in Hulsberg

het uitbreiden van een woonhuis aan de voorzijde

21-12-2015

Verleende vergunningen APV & Bijzondere wetten
Zaaknummer

Locatie

Omschrijving

Datum verzonden

APV-2015-922

Vaesrade 58

het houden van kienavonden voor de gezamenlijke
verenigingen Vaesrade op dinsdagavond

22-12-2015

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

Bekendmaking raadsbesluiten 22 december 2015
Verordening Leerlingenvervoer

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Nuth 2014, zoals vastgesteld op 24 juni 2014 is met terugwerkende kracht per 1 augustus 2015
ingetrokken. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Nuth 2015 (INT.12500) is met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2015 vastgesteld.
De verordening ligt ter inzage in het gemeentehuis en wordt gepubliceerd op www.overheid.nl
Nuth, 23 december 2015
D.H. Schmalschläger
Burgemeester van Nuth

Publicatie voornemen en besluiten ambtshalve
opneming van gegevens in de BRP
Het college van burgemeester en
wethouders heeft het besluit genomen
de bijhouding van de persoonslijsten van
onderstaande personen op te schorten.
Dit betekent dat zij daardoor niet meer als
ingezetenen van de gemeente Nuth staan
ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar
voor overheidsinstanties. Dit kan onder
andere gevolgen hebben voor uitkeringen,
aanvragen reisdocumenten, subsidies enz.

Geslachtsnaam
Gümüs
Adriaansen
Werres
Werres
Akpulat

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
kan iedere belanghebbende binnen 6 weken
na de datum van publicatie van dit besluit
hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Nuth.

Voorl.
I.
M.L.W.P.
M.P.P.
F.G.
Y.

Geboortedat.
17-01-1967
28-07-1973
20-04-2007
08-04-2003
21-06-1992

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
worden bovengenoemde personen in de
gelegenheid gesteld om informatie te geven
over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn voor
het naar voren brengen van de zienswijze is vier
weken en vangt aan één dag na de datum van
deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling
gebeuren. Uw brief kunt u richten aan het
College van burgemeester en wethouders
van Nuth, Afdeling Publieke Dienstverlening,
Postbus 22000, 6360 AA Nuth. Indien u
gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw
zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken
wij u van tevoren telefonisch een afspraak te
maken via tel.: 14-045.
Na vier weken wordt over het voornemen een
deﬁnitief besluit genomen. Het formele besluit
tot uitschrijving zal tevens op deze wijze
worden gepubliceerd.

Geslachtsnaam
Hasan Khadem
Ravelo Fernández
Rodríguez Ravelo

Voorl.
A.
M.E.
M.

Geboortedat.
08-09-1970
29-04-1976
14-06-2005

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn
en tenminste te bevatten:
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit, waartegen
bezwaar wordt gemaakt;
d. de gronden van het bezwaar.
Tevens kan op grond van het bepaalde
in artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht aan de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Limburg, sector
Bestuursrecht (Postbus 1988, 6201 BZ
Maastricht) worden verzocht een voorlopige
voorziening (waaronder schorsing) te treﬀen,
indien onverwijlde spoed dat, gelet op de
betrokken belangen, vereist.

U kunt ook digitaal een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet
u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.
Gemeente: Nuth
Publicatiedatum: januari 2016

AGENDA

Uit onderzoek van de gemeente Nuth is gebleken dat onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.
Het adresonderzoek heeft geen resultaat
opgeleverd.Het college van burgemeester en
wethouders heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande
personen op te schorten. Dit betekent dat zij
daardoor niet meer als ingezetenen van de
gemeente Nuth staan ingeschreven. Zij zijn
niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit kan onder andere gevolgen hebben
voor uitkeringen, aanvragen reisdocumenten,
subsidies enz.

INFO BUITENRING

Voor meer informatie kunt u terecht op
www.buitenring.nl of bij
Infocentrum Buitenring Parkstad
Industriestraat 2A
6361 HD Nuth
Tel nr. 045-8001940

AGENDA RONDETAFELGESPREKKEN
D.D. 19 JANUARI 2016.
RTG voorzitter: dhr. W. Mesters
RTG griﬃer: dhr. P. Boyen
Locatie: Raadzaal gemeentehuis Nuth
Tijdstip: 19.00 – 20.00 uur

Cluster Financiën, Bestuur en Veiligheid.
1.
2.

Presentatie jaarevaluatie Politie m.b.t. 2015. (19.00 – 19.30 uur)
Raadsvoorstel inzake evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 2015. 19.30 – 20.00 uur)

Nuth, 08 januari 2016
De griﬃer,
P.J.M. Boyen
## De raadsgriﬃer nodigt actief direct belanghebbenden/betrokkenen uit voor deze rondetafelgesprekken.
Ook kunt u, als u denkt belanghebbende/betrokkene te zijn, zelf het initiatief nemen om mee te praten over de
onderwerpen die in een rondetafelgesprek (RTG) aan de orde komen. U dient zich dan wel tevoren bij de griﬃe
aan te melden (telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur via tel.nr. 045-5659 214en
045-5659107 of e-mailadres: elly.simons@nuth.nl en piet.boyen@nuth.nl. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag
voorafgaand aan het RTG.
Het is natuurlijk ook mogelijk om alleen te komen luisteren op de publieke tribune. Hiervoor is géén aanmelding
nodig.
De agenda en de raadsvoorstellen zijn in te zien in de leeshoek in de publiekshal van het gemeentehuis in de week
voorafgaand aan een RTG. Ook op de website (www.nuth.nl zie verder onder gemeenteraad) vindt u deze stukken
evenals de spelregels die gelden voor een RTG.
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Luc en Solange
voorop bij jeugdige
Beumerwalders kerkdiensten

column
JACQUES

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Wir schaffen das

D

romen zijn bedrog, to
begin with. Maar soms
krijg je een droom die
je je achteraf herinnert
en die je maar niet kunt
vergeten. Dat was deze week bij
mij het geval. Ik had om een reden
die er niet toe doet op de kaart
van Noord-Canada zitten turen.
Er ligt een eiland in de Canadese
Arctische Archipel, ongeveer op
110 graden westerlengte op de
grens van de provincies Nunavut
en Northwest Territories. Het heeft
een oppervlakte van 2794 km2 en
meet 94 x 82 km. Het behoort tot
de Koningin Elisabetheilanden en
heet Borden Island. Tijdens een
poolexepditie ontdekte Vilhjamur
Stefansson het in 1915. In de winter
is het er behoorlijk koud, momenteel
is het daar -32 tot -35 graden.
Daarom is het onbewoond.
In mijn droom zag ik dat eiland
als vergelijkbaar met Siberië,
waar het ’s winters ook behoorlijk
koud kan zijn. Echt een oord
om eens goed af te koelen. Dat
vonden de Russische tsaren en
hun opvolgers ook, want die
stuurden met dat doel criminelen
en heethoofden van Moskou naar
dwangarbeiderskampen in die regio.
Dat het daar niet leuk is, las ik in de
drie dikke pillen De Goelag Archipel
van Aleksandr Solzjenitsyn, die in
de jaren ’70 tot de bestsellers van
de wereldliteratuur behoorden.
Als je terugkwam uit Siberië had je
meestal je lesje wel geleerd. Zo’n
oord is Borden eiland ook. Het is
onherbergzaam en alleen over zee
te bereiken via de Wilkins Strait,
die het scheidt van het zuidelijker
gelegen Mackenzie-King Island. Men
kan aan land komen in de Piper Bay
en op een verdwaalde ijsbeer na, zit
je niemand in de weg.

‘Het is een
onverwacht
helder antwoord
op de woorden
van Angela
Merkel’
In mijn droom zag ik dit als
een ideale verblijfplaats voor
de Syrische vluchtelingen en
Noordafrikanen die met Nieuwjaar
in de stationsomgeving van Keulen
honderden vrouwen hebben
aangerand, verkracht en beroofd.
Blijkbaar hadden ze de hitte van
het Midden-Oosten meegebracht
en ook de plaatselijke zeden. De
wereld is geschokt. Niet alleen
vanwege de afgrijselijke tonelen
die zich in Keulen vrijelijk
afspeelden (de wereld hoorde
het in Keulen donderen), maar

ook vanwege de onmacht van het
politieapparaat en de doofpot
waarin lokale bestuurders het
gebeurde dagenlang probeerden te
verstoppen. De daders opereerden
volgens een duidelijke regie en
planning, want de massaliteit van
het gebeuren kan niet op toeval
berusten. Het deed denken aan
de groepsverkrachtingen op het
Tahrir Square in Caïro tijdens het
volksverzet tegen Moebarak in 2011.
Het is een onverwacht helder
antwoord op de woorden van
Angela Merkel “Wir schaffen das!”
en dat vraagt om een klinkklaar
weerwoord. De daders direct
inschepen naar Borden Island.
Daar kunnen ze behoorlijk afkoelen
en dan leren ze een lesje waar ze
nog nooit van gehoord hadden.
En om het spannend te maken,
werd in mijn droom de Noorse
scherpschutter Anders Behring
Breivik, die op 22 juli 2011 tientallen
jongeren op het eiland Utøya
neerknalde, meegezonden met
een doe-het-zelfpakket om een
Kalashnikov rifle in elkaar te zetten.
In mijn droom zat nog iets niet zo
lekker. De vrouwelijke burgemeester
van Keulen, Henriette Reker,
instrueerde de vrouwen van haar
stad dat zij ‘een armlengte afstand’
tegenover onbekende mannen in
acht moeten nemen. Maar dat kun
je ook anders zien. In de tijd van de
Nazi’s moesten Duitsers altijd de
rechterarm heffen bij het slaken van
een heilsgroet aan de leider. Om te
voorkomen dat dit zwaarbeladen
ritueel ooit herleeft, zouden Duitsers
toch voorzichtig moeten zijn met
instructies om die gestrekte arm te
gebruiken om hitsige verkrachters
van het lijf te houden. Dromen zijn
doorgaans nogal beeldend en ik zag
het al voor me: Henriette Reker op
de trappen van de Kölner Dom met
een geheven rechterarm en in de
andere hand een fles Eau de Cologne
om de ranzige geur uit een gruwelijk
verleden te verdrijven onder het
slaken van de kreet “Wir schaffen
das!”.
De rechtzaak tegen de opgepakte
daders mag niet te lang duren. De
openbare orde is zwaar geschokt en
de angst zit er bij Duitse vrouwen
goed in. Misschien is Borden
Island wel een te ver station,
maar uitzetting naar het land van
herkomst (Syrië en Lybië) is ook
geen optie, want hoe krijg je die
mensen daar weer naar toe? En
politiek asiel verlenen in Duitsland
is vragen om moeilijkheden. Het zal
voor Merkel een hele toer worden
om de gemoederen tot bedaren te
brengen, om de opgelopen trauma’s
te verwerken en om een afdoende
oplossing te bedenken voor degenen
die zo’n grof misbruik hebben
gemaakt van de goedbedoelde
Deutsche Gastfreundlichkeit. Het
is te hopen dat Europa straks geen
Border Island wordt, het eiland van
gesloten Schengengrenzen.
.

Zaterdag 16 januari. 19.00 uur:
H. Mis met volkszang. Intenties:
zeswekendienst Cees van Halen; Giel
Huntjens (verjaardag); Sjaak Nordhausen, ouders Maassen-Smeets;
jaardienst Huub Dreessen; Wiel
Slangen (vanwege verjaardag); Pierre
Schneiders.
Zondag 17 januari. 11.00 uur: Hoogmis met volkszang. Intenties: voor de
parochie en tot intentie van de zieHet jeugdprinsenpaar Luc II en Solange van CV ken; jaardienst Pierre Damoiseaux;
De Beumerwalders. Foto Leon Smeets Voerendaal jaardienst Mien Huntjens-Lemmerling; jaardienst Hary Willems.
HULSBERG - Luc Rijks en Solange
Woensdag 20 januari. 19.00 uur:
Latour zijn uitgeroepen tot de
H. Mis. Intenties: overledenen
nieuwe prins en prinses van
familie Van der Broeck; ouders Pierre
het jeugdcarnavalsrijk van De
Pluijmaekers en Mia Scheepers;
Beumerwalders in Hulsberg.
Lei Koolen (vanwege verjaardag);
Dat gebeurde zaterdag 9 januari
bijzondere intentie ter ere van de H.
tijdens een proclamatiezitting in
Rosa Mistika; Thei Meijers, ouders
het gemeenschapshuis.
Veldman-van den Bosch, Rinus en
ouders Meijers-Heunen.
Jeugdprins Luc II zit in groep 8 van
De Hulster. Normaliter loopt hij in de
optocht mee, maar dit jaar heeft hij
Parochie St. Laurentius
een ereplaats op de prinsenwagen.
De hobby’s van Luc zijn achter de
Spaubeek
computer spelletjes spelen en voetballen. McDonald’s is zijn favoriete
Vrijdag 15 januari. 09.00 uur: H.
restaurant.
Mis. Inetnties: voor alle zieken in de
Jeugdprinses Solange is geen onbeparochie en diegenen die een zwaar
kende in de Beumerwaldse vastelao- kruis te dragen hebben.
vend; zij is al jaren lid van de jeugdZondag 17 januari. 10.30 uur:
raad en was sinds vorig jaar de nar
Carnavalsmis, Intenties: Overleden
van het gezelschap. Solange woont
ouders Meens-Creuzen (jrd)
samen met haar ouders en broertje
Woensdag 20 januari. 09.00 uur:
Silvain aan Achter de Heggen. Ze zit
H. Mis. Intenties: voor de zieken.		
in groep 7 en in haar vrije tijd tennist
ze graag.

DRIE NIEUWE HOORNS

Nieuwe
instrumenten
voor fanfare
Wijnandsrade
WIJNANDSRADE - Fanfare St. Caecilia uit Wijnandsrade heeft tijdens
het nieuwjaarsconcert in gemeenschapshuis Wijnandsrade nieuwe
instrumenten gepresenteerd.
Dankzij financiële bijdragen van
de Vereniging van Ereleden van
de fanfare en het Prins Bernhard
Cultuurfonds konden drie nieuwe
hoorns worden aangeschaft. Ook de
opbrengst van de ‘verjaarsdagactie’
van de fanfare werd besteed aan de
nieuwe blaasinstrumenten.

KIENAVOND

Carnavalskienen
in Wijnandsrade
WIJNANDSRADE - Carnavalsvereniging De Veldkretsers uit Wijnandsrade gaat zaterdag 16 januari kienen.
Het carnavalskienen begint om 19.30
uur in narrentempel I gen Dörp
aan de Körnerstraat. De opbrengst
wordt gebruikt voor de aanschaf
van kleding en de opleiding van de
dansmarieches.

Parochie St. Hubertus
Genhout

Parochie St. Remigius
Schimmert
Donderdag 14 januari. 08.00
uur: H. Mis voor pater Hub Somers
s.m.m..
Zaterdag 16 januari. 19.00 uur:
H. Mis met samenzang. Intenties:
Mathieu Eggen (gestichte jaardienst),
Lies Eggen-Boosten; overleden ouders Roemers-Blezer.
Zondag 17 januari. 11.00 uur: Kinderwoorddienst. H. Mis, opgeluisterd
door jeugdkoor Dievanoss. Intenties:
Hub Speetgens (verjaardag); Doortje
Lemmens en overleden ouders en
zussen.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 17 januari. 09.30 uur: H.
Mis. Intenties: jaardienst Annie van
Oppen-Coenen en jaardienst Lei van
Oppen; Karel poels en Leny poelsDols (offergang); Wiel van Geffen
(offergang). Wij gedenken: Felix
Franssen 1992: Annie Van Kan-Curvers 1996: Wiel Adriaans 1998: Jo
Bindels 2000: Huub Consten 2002:
Leny Vossen-Severens 2011: Eugene
Smeets 2011: Annie van Oppen-Coenen 2015.

ParochieSt. Stephanus
Wijnandsrade

Zondag 17 januari. 09.30 uur:
Vriendenviering. Intenties: Tiny
Vonken- Frusch; Louis Vroomen
(buurtbewoners); Mia Voncken-Voncken; Bep Reefman-Welters; Bep
Reefman-Welters.

Zaterdag 9 januari. 17.30 uur: H.
Mis. Intenties: overledenen familie
Ritzen-Collon en ouders (st); Vijfde
jaardienst Hub Akkermans.
Zondag 10 januari. 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: Piet Hock(verjaardag).
Dinsdag 12 januari. 09.00 uur: H.
Mis. Intenties: voor onze eenzame en
zieke parochianen.

Nationale Scoutingloterij

Schrijfavond

Winnende
loten Scouting

Brieven schrijven
voor Amnesty

NUTH - De winnende lotnummers
van de Nationale Scoutingloterij
zijn 250.604, 170.519, 286.229,
209.695, 181.136, 273.108. Op deze
lotnummers is respectievelijk prijs 1
tot en met 6 gevallen. De hoofdprijs
viel op een lotnummer 494.833.
Verder zijn er prijzen op lotnummers
die eindigen op 86.136, 63.940,
38.323, 3.005, 3.633, 6.853, 274, 913 en
471. Prijs gewonnen? Op het lot staat
hoe te handelen.

NUTH - De schrijfgroep Nuth van de
mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt woensdag
13 januari vanaf 18.30 uur in het
Kabuuske aan de Wilhelminastraat
de maandelijkse schrijfavond.
Iedereen kan dan met Amnesty
brieven schrijven naar regeringen
en autoriteiten die het niet nauw
nemen met de mensenrechten. Dit
keer gaan ze naar de autoriteiten in
Rusland, Saoedi-Arabië en Indonesië. Er kunnen ook kant en klare
brieven afgehaald worden. Ook
kunnen brieven bezorgd worden
en per e-mail toegezonden worden.
Voor meer informatie over Amnesty
International en het toegestuurd
krijgen van brieven kan gebeld
worden met Huub Hansen, tel. 0464516436, Jo Wierts, tel. 045-5241804
of Maria Embrechts-Wijckmans, tel.
045-5241253.

COLLECTANTEN
GEVRAAGD
13 T/M 19 MAART 2016
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36
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winter-reclame

deze aanbiedingen zijn geldig t/m 16 januari 2016

rijstevlaai
haverbrood
NIEUW!

kersenspeciaalvlaai

5 mini

9,95 berlinerbollen 1,95
4

2,50 koffiekoeken

3,95

worstebroodjes
4 halen, 3 betalen!

9,95

CARNAVALSOPTOCHT

VAESRADE - Op zaterdag 6 februari
trekt de alom bekende carnavalsoptocht door Vaesrade. Einzelgängers, kleine groepen en grote
wagens zijn welkom in deze bonte
stoet. In verband met de veiligheid
zijn slechts 40 inschrijfplekken te
vergeven. Inschrijven kan via de site
www.cvdedroepnaze.nl of vraag per
email een inschrijfformulier aan via
secretaris@cvdedroepnaze.nl.
De optocht start om 14.11 uur vanaf
Manege Bemelmans. Daar is - na de
optocht - ook een groot carnavalsfeest waar iedereen welkom is.

Veldkretsers klaar voor vastelaovend

Veerle I helpt prins Robin
WIJNANDSRADE - Vorige
week presenteerden de
Veldkretsers uit Wijnandsrade hun nieuwe prins:
Robin I.
Voor wie het gemist heeft: Robin
Luyten (25) is een echte sportfanaat:
fanatiek tennisser bij LTC Wijnandsrade en voetballer bij RKVV Wijnandia. Ook traint hij de voetbaljeugd
van Wijnandia/Minor B1. In het
dagelijks leven werkt Robin bij
Aevitae. Hij is de zoon van Bart en
Marion Luyten en heeft nog een zusje: Ryanne. Met veel plezier verruilt
hij De Arena (waar hij vaak Ajax
bezoekt) de komende weken voor de
narrentempels.
Naast Robin I hebben De Veldkretsers ook nog een jeugdprinses:
Veerle I. Veerle Steijns is de jong-

ste dochter van Nicole en Richard
Steijns. Ze woont met haar ouders
en zus Danee aan de Langweide in
Wijnandsrade. De elfjarige prinses
zit in groep 8 van basisschool St.
Stefanus. Veerle I: “Ik ben een echt
Roatsjer Meadje ondanks dat mijn
ouders een beetje ‘Nachuule Blood’
in zich hebben. Ik ben opgegroeid in
een echte carnavalsfamilie en ben al
jaren lid van CV de Bongerd; ik heb
daarom al diverse jaren de optocht
meegelopen. Mijn pap is president
van de Veldkretsers en samen met
mijn zus Danee ben ik al jaren lid
van de dansmariechjes van CV de
Veldkretsers.”
Tijdens de prinsenreceptie op zaterdag 6 februari vanaf 19.33 uur in
het gemeenschapshuis kan iedereen
nader kennis maken met de nieuwe
heersers van de Veldkretsers uit
Wijnandsrade.

HABETS X-press

piccolo’s

Inschrijven
voor optocht
Vaesrade

Al uw kunststof RAMEN &
(TUIN)DEUREN, ook op
maat, inmeten en plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999. Zie ook:
www.departnersua.nl.

Kijk wat jij kunt
doen op kwf.nl

EIGEN-HUIS-SPAREN
Alweer zo’n
TOP-spaarrekening
van RegioBank.
Bel 045-5245984
of loop eens binnen.
Geopend 9.30-17.30u
RegioBank - TRIADE BV
(zelfstandig adviseur)
Stationstraat 77, Nuth

Laat
nierpatiënten
overleven.
Doen je nieren hun werk
niet, dan ga je dood. Een
nierpatiënt als Fabian ligt
40 uur per week vast aan
een dialyseapparaat. Dat
houdt hem in leven, maar
is zwaar. Jaarlijks overlijdt
1 op de 6 dialysepatiënten.
Een draagbare kunstnier
geeft Fabian de vrijheid en
energie om een gewoon
leven te leiden. Voor zijn
zoon Dirk (9) die dezelfde
nierziekte heeft, droomt
Fabian van een échte
oplossing: nierziekten
genezen. Zodat Dirk nooit
afhankelijk wordt van
dialyse of moet wachten
op een donornier.
De Nierstichting zet alles op
alles om dat te realiseren.
Uw steun is onmisbaar.
SMS NIER naar 4333 of
geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,(exclusief telefoonkosten).
www.nierstichting.nl/sms

Prins Robin I en jeugdprinses Veerle I. Foto
Leon Smeets Voerendaal

www.tb-heijnens.nl

TRANSPORT SERVICES

... individual transport services with care ...

Koerierdiensten
Just-in-Time leveringen
Sneltransport
Chauffeurdiensten
Pakketdiensten

www.transport247.nl

Stichting Date duurzame man-vrouwrelaties sinds 1969

Hoeve
Smeijstershoek

BRUILOFTEN - PARTIJEN KOFFIETAFELS
GROTE EN KLEINE ZAAL
Gaarne telefonische afspraak maken.
Dorpstraat 13 NUTH Tel. 045 - 5241273

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE:
www.smeijstershoek.nl

en hoge slagingskansen

Hellen van den Boogaard: tel. 06 46 53 53 54
Aangesloten Singleskeurmerk/Geschillencommissie

www.stichtingdate.nl

GRATIS INSPECTIE +
VRIJBLIJVENDE OFFERTE
SCHILDERSBEDRIJF

LINSSEN

Wijnandsrade
Tel: 045-5244335
GARANTIE
ook na 1 juli 6% BTW

Wolffs
Dakbedekking
Hoensbroek
Voor al uw
dakwerkzaamheden
Specialist in platte daken
en boeiboorden.
Tel. 045-8508073
Mobiel: 06-31764991
www.wolffsdakbedekking.nl

Bestel uw piccolo online
www.nuthenomstreken.nl
TE HUUR: Instap klaar
appartement met balkon
op zonzijde. Centrum
Nuth. Appartement beschikt over aparte keuken,
douche, toilet, 2 slaapkamers, woonkamer en
ruime kelder. Komt in aanmerking voor huursubsidie. Totale huur 700,- euro/
mnd. Info en bezichtiging:
0652631060.

MARGA VAN POECKE

REALITEITSTRAININGEN

Yoga &
Mindfulness

Iets te koop of te huur?
045 - 404 22 06
Naar iets op zoek? Plaats
een Piccolo in N&O! Bestel
uw piccolo online via
www.nuthenomstreken.nl Iets te koop of te huur?
Naar iets op zoek? Plaats
een Piccolo in N&O! Bestel
uw piccolo online via
www.nuthenomstreken.nl

Bezoek o
pa
onze sho fspraak
wroom
Vaesrade in
!

Tel. 045 - 405 9473 • GSM 06 542 323 26 • E-mail: info@tb-heijnens.nl
Wordt 2016 voor jou het
jaar van een nieuwe liefde?
Uw nieuwe partner wacht op u!

ONDERHOUD
=
DUURZAAMHEID

Bij Nuttig Bezig: Het
BODY SUPPORT voedingsprogramma leert u
om op een verantwoorde
manier met voeding om te
gaan. Schrijf vandaag nog
DE PINGERHOEVE
in voor een 3 maanden duNIEUWS
rende cursus met of zonder sporten. www.nuttigbe- Heeft u ook iets te vertelzig.nl of 045-5116965 voor len.. te laten zien of horen..
Wij bieden iedere zondagmeer info.
middag een kleinschalig
J. Wachelder Tuinont- podium aan onze keukentafel en u geeft ons er een
werp en adviesbureau.
Ook voor tuinaanleg en mooi verhaal voor terug...
bestraten van opritten en Of kom gewoon lekker
terrassen. Tel. 045-40426 luisteren. Van 14.00-15.00
uur inloop is gratis.
80/06-30796181.

“Uw totaalinstallateur voor gas, water, cv, airco,
badkamers, sanitair, (design)radiatoren e.d.”

✓ Veilig en betrouwbaar en áltijd in de buurt
✓ Persoonlijke begeleiding en voorstellen
✓ Onbeperkte kennismakingen

Voor al uw FEESTEN naar:

dakwerken
wim hermsen
Adviseurs specialisten
op dakgebied.
Voor al uw dakwerk
reparaties en lekkages.
Info: 045-5251558.
www.wimhermsen.nl

35 jaar
uw lakwerk
ons vakwerk

Gezocht:
Poetshulp
voor ± 4 uur in de week te
Schimmert. Tel. 045-404
2222 (na 19.00 uur).
TE HUUR: instapklaar
3-kamer appartement met
balkon op 1e verdieping in
centrum Nuth. Deweverstraat 9. Huurprijs e 700,Huurtoeslag mogelijk. Tel.
045-5243480.

CADEAU- EN HOBBYMARKT

Damescomité
harmonie Nuth
zet hobby’s in de
schijnwerpers
NUTH - Het damescomité van de
Koninklijke Harmonie St. Bavo Nuth
houdt zondag 6 maart de jaarlijkse Cadeau & Hobbymarkt in het
Trefcentrum. Wie zijn hobby- of
cadeau-artikelen wil verkopen dan
wel die dag een demonstratie wil geven, kan op 6 maart prima terecht.
Er kunnen één of meerdere tafels
gehuurd worden (prijs per tafel bedraagt 5 euro). Inschrijfformulieren
zijn verkrijgbaar door te bellen met
Mendy Sanders (tel. 045-5245147),
Corrie Finger (tel. 045-5244946) of te
mailen naar t.finger@home.nl.
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Nieuwsblad Nuth & Omstreken is een uitgave
van Claessens Grafimedia Nuth.
Verschijning:
Iedere week gratis huis-aan-huis in Nuth,
Hulsberg, Schimmert, Vaesrade, Wijnandsrade,
Ulestraten, Genhout, Spaubeek, Geverik en Kelmond.
Redactie-adres:
Stationstraat 288
6361 BH Nuth
Tel: 045 - 5243026
E-mail advertenties:
info@nuthenomstreken.nl
(inleveren: steeds vrijdag 17.00 uur)
E-mail redactie:
redactie@nuthenomstreken.nl
(inleveren: steeds donderdag 12.00 uur)
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Limburgse
abrikozenvlaai 5.99
groot 27 cm

3.
2.

1

zak à 5 kilo

2..
2

1.99

Neven
kip pilav
kant en klaar bak à 1 kilo

Weidestraat 3

6.
2.

8.98

3 STUKS

Mini pizza’s
vers uit de oven
3 stuks naar keuze

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van donderdag 14 januari t/m zondag 17 januari 2016. Week 2.

Knols Schimmert

2

9
8
99

1.
2..
2

00
00

50

4.99

1

1 KILO
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Coop
Kruimige
aardappelen
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PAK ZE! RONDE PRIJZEN
1

GROOT
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RONDE PRIJZEN
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