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TOTALE
MAGAZIJN

LEEGVERKOOP
TEAKHOUTEN MEUBELS
white wash kasten
EN KLEINMEUBELS
VERLICHTING EN
ACCESOIRES

ZATERDAG 8 NOVEMBER EN
ZONDAG 9 NOVEMBER A.S.
WOLFEYNDE 10 - BEEK

Inzamelen
van tuinafval
in Schimmert

Aanbiedingen week 45

Van onze redaktie
SCHIMMERT – Tot 22 november
kunnen niet alleen inwoners
van Schimmert maar ook
de andere inwoners van de
gemeente Nuth hun tuinafval
gratis wegbrengen naar het
parkeerterrein van de voetbalvereniging Schimmert aan de
Waterkuilsweg.
Telkens op zaterdag kan men tussen 10.00 en 15.30 uur het snoeiafval, blad-afval en grasmaaisel
aanbieden. Het aanbieden van
keukenafval, geverfd hout,
geïmpregneerd hout (bielzen)
is niet mogelijk. Ook is het niet
toegestaan om groenafval met een
vrachtwagen of tractor aan te leveren. Bovendien moet men zich
legitimeren met de Rd4-afvalpas.

Bauernbrood................... e 2,09
Pakje zonne rogge.......... e 1,49
Speculaas taartje............ e 2,89
Linze stukje abrikozen..... e 0,99
Rijstevlaai........................ e 8,99

www.beekpuurwonen.nl

Rijstevlaai met slagroom.e 13,49
Heerlen - Kerkrade - Voerendaal - Nuth - Gulpen - Brunssum Landgraaf - Hoensbroek - Eygelshoven - Treebeek

www.bakkerijvoncken.nl

www.nix.nl
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www.tb-heijnens.nl

“Uw totaalinstallateur voor gas, water, cv, airco,
badkamers, sanitair, (design)radiatoren e.d.”
Tel. 045 - 405 9473 • GSM 06 542 323 26 • E-mail: info@tb-heijnens.nl

Eredoctoraat
Retourtje met Wil jij graag
voor
‘Wensbus’
kranten Nuthenaar
WIJNANDSRADE - Els Verheesen
(Vrouwen in Beweging/VIB
Wijnandsrade) heeft het initiatief genomen voor het project
‘Wensbus voor inwoners van
Wijnandsrade’. Vanaf vrijdag 21
november (startdatum) rijdt elke
twee weken op vrijdagmiddag
een busje van Wijnandsrade
naar Nuth en terug.

De eerste keer zoals gemeld op 21
november, vervolgens iedere 14 dagen (5 december, 19 december). Het
vertrek is om 14.30 uur, de opstapplaats is nabij het Barbarabeeld in
Wijnandsrade. Terugreis om 17.00
uur: opstapplaats nabij lunchroom
Aan Hoes, Nuth. De kosten voor
een retourtje bedragen 3 euro. Het
busje (8 personen) is ook toegankelijk voor rollatorgebruikers en
begeleiding is aanwezig.
Contactpersoon: Els Verheesen, tel.
045-5242648.

bezorgen?

E JAN EXTRA

schilder & kleinklussen bedrijf

Voor al uw behang- en schilderwerk
Gespecialiseerd in kleine klussen zoals:
Behangen
Schilderwerk binnen en buiten
Tuinonderhoud
Div. kleine repararaties in en om het huis
Timmerwerk
U kunt altijd bellen voor een vrijblijvende afspraak.

JAN EXTRA Schilder & Kleinklussenbedrijf

Hunnecum 18 - NUTH
Tel. 045-5242489. GSM: 06-36561973. E-mail: info@janextra.nl

Pannenkoekenplaets.nl

Voor de verspreiding van
Nuth & Omstreken zijn wij
op zoek naar een

woensdag t/m vrijdag

25% korting op alle
pannenkoeken

krantenbezorger

Oensel 10 Schimmert
Reserveren: 06-83080970

voor een wijk in Nuth
Aanmelden:

info@nuthenomstreken.nl
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morgen zijn we
er nog dichterbij
iedereen verdient een morgen

Henk Donners

NUTH - Aan wetenschapper Henk
Donners, woonachtig in de gemeente
Nuth, is een eredoctoraat verleend
vanwege diens bijdrage aan de
ontwikkeling van de internationale
samenwerking tussen toonaangevende universiteiten van Nederland
en België. Donners studeerde aan de
universiteiten van Tilburg, Keulen,
Sorbonne (Parijs) en het Gustav
Stresemann Instituut (Bonn). Sinds
1977 werkt hij voor de overheid in Nederland, vanaf 2001 als adviseur voor
het Ministerie van Financiën in de
Oekraine. Eerder al ontving Donners
de versierselen horende bij de Orde
van Oranje Nassau.
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ROLLUIKEN
KUNSTSTOFKOZIJNEN
VEKA ZONWERING

HEROAL

Pannenkoekenplaets.nl
HAROL
woensdag t/m vrijdag

ADECO

25% korting op alle
Tel. 045 - 525 63 71
Past. Greymansstraat 49
pannenkoeken
Fax 045 - 527 23 70
6451 BM Schinveld
Oensel 10 Schimmert

