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In navolging van een aantal zeer suc-
cesvolle edities van het Open Podium 
Online heeft De Domijnen, in samen-
werking met Bie Os - mijn streekom-
roep, besloten een serie TVuitzendin-
gen van het Open Podium te maken. 
Zo komt er een nieuw en verrassend 
digitaal TVpodium waar lokale en regi-
onale talenten kunnen stralen en men 
kan genieten van hun optredens.

Hoe ziet Open Podium ON TV eruit?
Het betreft een serie TVuitzendingen bij Bie 
Os van 15 minuten die De Domijnen ook op 
hun website en social media post. Tijdens de 
TVuitzending worden de ingezonden fi lmpjes 
gepresenteerd door pianist/begeleider Rob 
Mennen. De uitzendingen zijn op 30 oktober, 
11 december, 22 januari, 5 maart, 16 april en 
28 mei. Uit alle ingezonden fi lmpjes worden 
de beste inzendingen geselecteerd voor de live 

Open Podium nieuwe stijl 
bij De Domijnen & Bie Os

show Open Podium Special Edition op 4 juli 
2021 in de grote zaal van Schouwburg De Do-
mijnen. Deze show wordt opgenomen en op 
9 juli door Bie Os uitgezonden. De lokale en 
regionale talenten kunnen dan echt ervaren 
hoe het is om op het grote toneel op te treden. 
Zij krijgen advies van een deskundige jury én 
dingen mee naar Dé Open Podium artiest van 
2020-2021.De winnaar mag een professionele 
videoclip opnemen in de studio van Bie Os die 
vervolgens wordt uitgezonden op TV.

Wie kan er deelnemen?
De Domijnen is op zoek naar singer-song-
writers, dansers, muzikanten, goochelaars, 
rappers, toneelspelers, cabaretiers, presenta-
toren, poetry slammers en entertainers.
Deze kunnen zich inschrijven voor de eerste 
TVuitzending op vrijdag 30 oktober (aanmel-
ding uiterlijk 18 oktober) of uiteraard voor 
een van de daaropvolgende uitzendingen. 

De deelnemer maakt een mooi fi lmpje van 
zijn optreden en stuurt dit per wetransfer 
naar openpodium@dedomijnen.nl. 

Meer informatie en tips voor het maken 
van een goed fi lmpje zijn te vinden op: 
www.dedomijnen.nl/openpodium

Foto De Domijnen

Het is feest! En jij mag meevieren! 
Precies 80 jaar geleden opende 
DSM in Geleen het Centraal 
Laboratorium. Afgelopen zaterdag 
gingen de eerste kinderen naar 
Matchpoint Sports, Wijnbar Vicini, 
Top1Toys Joelle Boers Studio en 
Jan Linders om in deze winkels 
te zoeken naar een innovatie, een 
slimme uitvinding, ontwikkeld op 
Brightlands Chemelot Campus. 

Bij de innovatie zie je ook een vraag. 
Weet je het antwoord op de vraag? 
Vertel dit aan de winkelier. Als 
je het antwoord goed hebt, krijg 
je een sticker. Heb je vijf stickers 
verzameld? Dan heb je een gratis 
ijsje verdiend. Deelnemen kan nog 
tot 29 oktober.

Foto LIWI Fotografi e
Lindy Wintraecken

Speuren naar innovaties

‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik beleef er nu al heel veel Plezier aan. 
Die P is in elk geval in orde en dan is elk gelukt plaatje een cadeautje voor mezelf.’ 
Lees verder op pagina 3.

MIJNGazet
MIJNGazet is een wekelijkse huis-aan-huis-
krant voor alle inwoners van de gemeente 
Sittard-Geleen. Het is een product van 
Uitgeverij Van Heel & De Wit. MijnGazet, 
verschijnt in een oplage van 34.000 en 
wordt wekelijks in de bus bezorgd. Het doel 
van de inhoud van MIJNGazet is aan de ene 
kant informeren en interesseren en aan de 
andere kant verbinden. 
Daarnaast is MIJNGazet hèt medium om 
advertenties in de omgeving onder de aan-
dacht te brengen. Ontdek de mogelijkheden 
van MIJNGazet en bel met 0031 6 3971 7715 
of stuur een bericht naar 
advertentie@mijngazet.nl
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Zo krijg jij weer het figuur en ewicht

waar jij blij mee bent!

Totaalpakket voor blijvend afvallen

Gericht afvallen middels een arrangement van

bewegingstherapie, voedingsadvies, energiemeting,

huidverbetering en persoonlijke coaching.

Cryolipolyse voor vetvermindering

Een zeer effectieve behandeling voor veilig definitief

verwijderen van overtollig vetweefsel. Mooiere

contouren, een slanker silhouet. Geen ingreep nodig.

Compressietherapie voor de benen

Een intensieve massage van benen, billen en onderrug

die een positief effect heeft op cellulitevermindering en

zorgt voor slankere en minder vermoeide benen.

Maak nu een afspraak voor

informatie en advies op maat

Anti-Cellulite pakkingen

Deze stimuleren in combinatie met compressietherapie

de bloedsomloop en zijn effectief bij het aanpakken van

cellulite en vochtophopingen in de benen.

Sittard

Brugstraat 15

046 - 737 01 07

Onder het thema ‘Homeless’ exposeren de leden van de Limburgse Kunstkring tot 18 oktober in het Mariapark aan de Oude 
Markt in Sittard. De tentoonstelling is te bekijken van donderdag t/m zondag tussen 12.00 en 17.00 uur.

Training voor jeugdtrainers
Goede jeugdtrainers zijn onmisbaar om 
kinderen en jongeren aan het sporten 
te krijgen en te houden. 

Maar hoe word je een goede jeugdtrainer en 
maak je sporten nog leuker? Met de subsi-
dieregeling van de Provincie Limburg voor 
jeugdtrainers kunt u een cursus of opleiding 
volgen bij een sportbond. Meer informatie 
is te vinden op de website van de Provincie 
Limburg.

Foto Provincie Limburg

Limburgse Kunstkring 
exposeert in Mariapark

Het thema van deze expositie is ‘Homeless’. 
“Wij kunnen als kunstenaars wellicht met een 
expositie over mensen die op de vlucht (moe-
ten) slaan, een tegenwicht bieden aan alle 
ongenuanceerde uitingen en de vaak intole-
rante houding ten opzichte van vluchtelingen 
en thuislozen. Door de problematiek beeldend 
vorm te geven, de culturele diversiteit in mu-
ziek uit te drukken en door het woord te geven 
aan organisaties die zich inzetten om vluchte-
lingen op te vangen en te begeleiden naar een 
nieuwe toekomst, willen we vluchtelingen een 
‘gezicht’ geven en daarmee een positieve bij-
drage leveren aan het publieke debat”, vertelt 
kunstenaar en coördinator van deze expositie 
Jos Solberg. 

Meer informatie over de deelnemende leden 
van de Limburgse Kunstkring en hun werk is 
te vinden op: www.limburgse-kunstkring.nl

JB Meijers komt zaterdag 17 oktober 
naar Poppodium Volt voor twee speci-
ale intieme seated shows. Het broeie-
rige zuiden van de Verenigde Staten. 

JB Meijers is op tour en ontmoet een beken-
de bluesmuzikant. “How is it possible that 
you play your music the way you do when 
you come all the way from Europe?”, vraagt 
de artiest aan JB. Gelardeerd met verhalen 
uit eigen ervaring gaat JB in deze voorstel-
ling op onderzoek.…

JB Meijers naar Poppodium Volt
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“en straks weer lekker slapen!”

Rijksweg Zuid 78 | 6161 BP Geleen
Tel. +31 (0)46 – 475 43 10 | info@hydrosfeer.nl

www.hydrosfeer.nl

  
Miele en AEG wasmachines 

AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,  
van € 629,00 voor €549,00 

 Voor al Uw apparatuur: 
   -  Wassen, droger, koelen en vriezen 
   -   Audio en TV, elektromaterialen  
 
Unieke service en garantie: 
    - Géén voorrijkosten en géén arbeidsloon  
    - Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd* 
                                     * exclusief inbouw apparatuur 
 Burg.v.Boxtelstraat 4, Limbricht  
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl  

Wout Paulussen is zoals ze dat noemen 
de ‘geestelijk vader’ achter de MIJNGa-
zet-strip Ton en Tonneke. Iedere week 
neemt dit duo op zijn eigen komische 
wijze grotere en vooral ook kleinere za-
ken op de korrel die zich in Sittard-Ge-
leen afspelen. Een gesprek met deze 
tekenaar over zijn rijke historie als het 
gaat om en over strips.

Wout volgde in Boxtel de reclame-opleiding 
die als springplank diende voor zijn huidige 
beroep. Een geluk, want eigenlijk wilde hij 
gymleraar worden. “Toen ik 18 was zijn we, 
vanwege het werk van mijn vader, van Sittard 
naar Tilburg verhuisd. Ik kwam daar op een 
nieuwe school waar de gymklas echt ver-
schrikkelijk was. Op dat moment realiseerde 
ik me dat gymleraar toch niet het juiste be-
roep voor me was. Naast sporten, hockey, was 
tekenen een andere hobby voor me. Ik wilde 
dit serieus gaan oppakken en schreef me in 
voor de St-Lucas opleiding MBO reclameteke-
nen in Boxtel.” Studio Arnhem, een collectief 
van striptekenaars, werd zijn stageplek. Een 
periode waarin Wouts enthousiasme voor het 
vak alleen maar verder groeide. “Hier leerde 
ik hoe je nu eigenlijk een strip maakt. Hoe je 
het juiste ritme moet creëren om in beelden 
iets te vertellen. Mijn eerste echte opdrachten 
als striptekenaar kreeg ik van het weekblad 
Donald Duck. Ik tekende Tokkie Tor. Van de 
redactie kreeg ik na een paar verhaaltjes te 
horen: ‘Wout, je tekeningen zien er hartstikke 
leuk uit, maar je hebt geen Disney-hand. Wil 
je eraan gaan werken om dit wel te krijgen en 
een anonieme Disney-tekenaar te worden of 
wil je Wout Paulussen worden?’ Nou de keuze 
was voor mij snel gemaakt, ik wilde Wout 
Paulussen worden.”

Na wat omzwervingen langs kleine blaadjes 
kwam ik bij de TINA terecht, zeker in die tijd 
een blad met realistisch getekende verhalen, 
vooral over paarden. “De redactie stond open 
voor mijn humoristische stripidee rond een 
meisje met een hondje. Heleentje heette ze. Ik 
maakte de tekst en de tekeningen. Ik was 25 
en als stripmaker eigenlijk nog een beginner. 
Om een professionelere kijk op het vak te 
krijgen bracht ik een aantal keren een bezoek 
aan de tekstschrijfster van Noortje, de zeer 
populaire strip op de achterkant van TINA. 
Patty Klein, de grande dame van de Neder-
landse strip. Nadat ik een aantal keren met 
haar had gesproken snapte ik het steeds beter. 
Zij leerde me hoe je in één pagina een grap 
vertelt, hoe je plaatje voor plaatje de lezeres-
jes aan de hand neemt om ze naar de clou 
te leiden. Maar hoe meer ik er van wist hoe 
meer ik het over onderwerpen wilde hebben 
waarvan ik dacht dat ze de lezeresjes zouden 
aanspreken anders dan paarden, make-up en 
popmuziek. Ik kreeg echter te horen dat dat 
absoluut niet de bedoeling was. Het paste niet 
binnen het format, werd me te kennen gege-
ven. Op een dag had ik er genoeg van. Van alle 
grappen over de bekende onderwerpen had ik 
inmiddels al wel vijftien variaties gemaakt en 
zo stopte deze samenwerking na honderdder-
tig pagina’s.”
Wout ging zijn eigen weg en begon wenskaar-
ten te tekenen voor Paperclip International. 

‘Elk gelukt plaatje is een 
cadeautje voor mezelf’

“Dit is iets wat ik nu 35 jaar later nog steeds 
doe. Het zijn er inmiddels zo’n 2500 en ik 
verdien er een basis-inkomen mee. Zo kon 
ik me daarnaast bezighouden met andere 
dingen die mijn interesse hadden. Zoals het 
stripboek over Funs en Finke dat verscheen 
bij het 750 jarig bestaan van Sittard als stad, 
de samenwerking met Herman van Veen voor 
het ledenblad van de KNVB, Max & Mummy 
voor de Veronica-gids, een serie dierkarak-
ters die ik ontwierp voor Prins Petfoods en 
de avonturen van pastoor Hilvermans, het 
eerste Nederlandse stripboek dat tegelijk een 
fi etstocht is. De samenwerking met Herman 
van Veen vond ik bijzonder. Herman bedacht 
kleine verhaaltjes over de twaalf-jarige Jan 
Kaman. Een voetballertje met een hart van 
goud en een kiezelhard schot. Ik tekende aan 
de hand van zijn ideeën drie jaar lang iedere 
maand een één-pagina stripverhaaltje. Daar-
naast tekende ik voor het Algemeen Dagblad 
en ook voor De Limburger. Maar de dingen 
veranderen, een nieuwe beeldredacteur met 
een andere kijk op het image van de krant en 
de opdrachten stopten.” 

Illustrator/striptekenaar word je uit liefde 
voor het vak, maar het is ook gewoon werken. 
“Of zoals de offi  ciële stripmaker des vader-
lands Margreet de Heer het eens zei: ‘de drie 

P’s’. Poen, Plezier en Prestige. Een opdracht 
waar ze alle drie helemaal in orde zijn is de 
ideale situatie. Als er twee in orde zijn is het 
ook niet slecht maar als er maar eentje klopt, 
dan moet je zo’n opdracht eigenlijk niet aan-
nemen. Of het nou een strip een illustratie of 
bijvoorbeeld een muurschildering betreft het 
gaat altijd om het verhaal dat ik wil vertel-
len. Als ik een tekening van een huilend kind 
maak en de reactie is: ‘oooh wat een mooie 
tekening’, kan die tekening in de prullenbak. 
Ik wil dat mensen zeggen: ‘aaah wat zielig, 
wat is er met dat kind?’. De tekeningen zijn 
het voertuig om het verhaal te vertellen.”

Zo ook bij Ton & Tonneke. “We raakten in 
gesprek terwijl de contouren van MIJNGazet 
zich langzaam begonnen af te tekenen. Het 
was nog niet duidelijk welke kant het allemaal 
opging. Na verschillende probeerseltjes ont-
stond dit duo. Ze zijn altijd onder de mensen 
en geven daardoor veel mogelijkheden om ze 
te koppelen aan de actualiteit. In een beetje 
krant hoort toch een strip en het leek mij 
leuk die voor MIJNgazet te maken. Het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan. Ik beleef er nu 
al heel veel Plezier aan. Die P is in elk geval in 
orde en dan is elk gelukt plaatje een cadeautje 
voor mezelf”, sluit Wout af.

Wout aan het werk in zijn atelier. Foto LIWI Fotografi e/Lindy Wintraecken.

Een schets van Ton & Tonneke in wording. 
Foto LIWI Fotografi e/Lindy Wintraecken.

Op het ogenblik leeft men nog steeds 
in een onwerkelijke periode die al een 
hele tijd gaande is en vooralsnog is 
het einde nog niet in zicht. De Marot-
te Zitterd is van mening dat er op dit 
moment dan ook veel belangrijkere 
zaken spelen dan de georganiseerde 
Zittesje Vastelaovend. 

Om die reden is er ‘bie besjloet van Vorst 
Marot en ziene Wieze Road’ besloten 
het komende seizoen géén activiteiten te 

Geen activiteiten Marotte Zitterd  
organiseren. Verder houdt dit besluit in 
dat er geen nieuwe Stadsprins zal worden 
uitgeroepen, dat het Zittesj Vastelaovesleid-
jeskonkour defi nitief wordt geannuleerd en 
zodoende ook geen ‘Marottesjlager’ 2021 
gekozen zal worden. Er zullen geen traditi-
onele Zittingen gehouden worden, er zullen 
geen scholenbezoeken of bezoeken aan 
bejaardenhuizen plaatsvinden en er zal op 
carnavalsmaandag ook geen Tröötekonkoer 
op de Markt zijn. 

In deze rubriek belichten we wekelijks 
de nieuwe programma’s die worden 
uitgezonden op Bie Os mijn streekomroep.

Rondom Os 
(wekelijks actualiteitenprogramma):
•  Tijdens werelddierendag op 4 oktober lieten 

mensen uit Oud-Stein hun huisdieren zege-
nen door pastoor Schwillens. Waarom doen 
de dierenliefhebbers dat?

•  Rylana van der Kruijs is sociaal pedagogisch 
therapeut en kindercoach. In Holtum opent 
ze een interactieve snoezelruimte onder 
meer bedoeld voor gehandicapte kinderen 
en ouderen met dementie. De eerste in Lim-
burg en tweede in zijn soort in Nederland. 
We waren bij de opening en kregen uitleg 
over alle zintuigprikkelende toepassingen.

•  In het Sittardse Ursulinenpark werd 
maandag een grote opschoonactie geor-
ganiseerd door het centrummanagement. 
Vele vrijwilligers werken er samen met 
gemeentemedewerkers om het verloederde 
park weer in oude glorie te herstellen. Een 
enorme klus die niet in een dag is geklaard, 
maar waar wel gezamenlijk de schouders 
onder worden gezet.

Uitzending: woensdag 19 uur.

Zuyderland in Beweging:
Sandra Wigmans is architect van het Hof van 
Serviam, het hypermoderne zorggebouw dat 
in de laatste fase van aanbouw is gekomen. 
Ze leidt de kijkers door de gangen, apparte-
menten, groepswoningen en vertelt over de 
geboort van ‘haar kindje’.
Uitzending: woensdag 19.30 uur.

Weekendmix:
Het tweede deel van de documentairereeks 
van Ton Polman uit Munstergeleen, die de 
halve wereld afreisde op zoek naar bijzondere 
verhalen, maar altijd zijn thuisregio trouw 
bleef. In deze reeks zien we onder meer ‘Je 
kunt het wel passie noemen’, ‘Het theatertje 
van Krisjan Jacobs’ en ‘In het spoor van vrij-
willigers’ over de Miljoenenlijn.
Uitzending: zaterdag 19.30 uur en 
zondag 16.30 uur.

U vindt Bie Os op Ziggo 41 en KPN 
1405. Kijk voor meer kanalen, info en 
programma’s op www.bieos-omroep.nl 
en onze facebookpagina.
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Onze garantie: verlies gemiddeld 15 cm direct na de proefbehandeling!*

Weg met  
die kilo’s!

na 3 maanden na 10 x

Twijfel niet langer, kom in actie en  
maak vandaag nog een afspraak. 

Intake incl. behandeling 

van € 89,- voor € 49,-
Geldig t/m 30 okober 2020

* Resultaten ter inzage conform privacywetgeving

Kennismakingsactie!

Jouw Easyslim.nu vestiging

AL 5 JAAR DE SUCCESFORMULE
VOOR AFSLANKEN

Monika: ‘Ik viel 25 kilo af’
Monika (54 jaar) had van kinds af aan te maken met overgewicht. 
Daar kreeg ze in de loop der jaren lichamelijk last van. Logisch, want 
die extra kilo’s moet je de hele dag met je mee sleuren. ‘Ik had maar 
weinig energie en het traplopen ging ook steeds moeilijker. 
Daarom wilde ik er vorig jaar echt vanaf.’ 

Ze kwam in januari dit jaar een advertentie tegen van Easyslim.nu. ‘Ik las over 
de methode en het leek me wel wat! Ik wist niet zeker of dit me echt ging 
helpen, maar mijn man raadde me aan om het gewoon te proberen. Dat heeft 
me over de streep getrokken. Ik heb via de site een afspraak gemaakt voor een 
intakegesprek, en ben met Easyslim.nu begonnen op 15 januari.’ 

Echt anders
Hoe zijn haar ervaringen tot nu toe? ‘Dit 
werkt echt! Bij de methode lig je ont
spannen op de behandeltafel terwijl het 
apparaat zijn werk doet. Dat is mooi, want 
sporten en bewegen zijn geen hobby van 
me. Nooit geweest trouwens: als kind had 
ik al een hekel aan de gymnastieklessen op 
school. Maar dit is echt anders. Het voelt 
ook niet als een verplichting, zoals je dat bij 
een sportschool wel ervaart.’

Stok achter de deur
Monika heeft ook haar eetgewoonten aan
gepast. ‘Daar werd ik goed in begeleid, en 
de wekelijkse afspraken waren voor mij ook 
een stok achter de deur om mijn nieuwe 
eetgewoonten te blijven volhouden. Maar 

het heeft allemaal echt geholpen, want al na 
een korte tijd viel het een collega al op dat ik was afgevallen. Ik had het zelf 
eigenlijk nog niet eens zo door, maar ik had al wel gezien dat het aantal kilo’s 
op de weegschaal steeds lager werd.’   

Corona
De tijdelijke sluiting van de Easyslim.nu door de uitbraak van het coronavi
rus was een tegenvaller. ‘Ik moest het een tijdje alleen doen, maar dat ging 
gelukkig goed en ben niet aangekomen. Toen ik weer mocht komen, ging het 
afvallen weer flink door.’

Complimenten
Inmiddels is Monika 25 kilo kwijtgeraakt sinds het moment dat ze zich aan
meldde. ‘Ik krijg nu allemaal complimenten van mensen die mij kenden uit de 
tijd dat ik te zwaar was. En die complimenten doen me goed! Ik ga nog zo’n 
tien behandelingen doen, om mijn huid nog strakker te krijgen.’

5 redenen om voor
Easyslim.nu te kiezen
1) Verlies direct ca. 15 cm*
2) Vet definitief weg
3) Verstrakking van je huid
4) Spieropbouw
5) Gratis recepten & voedingsschema op maat

Monika voor en na haar behandelingen bij Easyslim.nu

Monika viel 22 kilo af: ‘Zoals ik nu ben, 
was ik op mijn twintigste’
Aangeboden door Easyslim.nu Deventer 5 augustus 2020

Monika is nooit een sportmens geweest. ”Gymnastiek vond ik vroeger al niet leuk.” 
Maar ze wilde wel graag afvallen. ”Ik was veel te zwaar en had er last van. Ik voelde me
plomp en liep niet lekker.” Dus besloot de Deventerse naar Easyslim.nu te gaan. 
”Inmiddels ben ik 22 kilo lichter. Sommige collega’s herkenden me niet meer.”

Easyslim.nu® Sittard • sittard@easyslim.nu
Kerkstraat 69 - Sittard • Telefoon 06 - 3913 1142
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Like ons op

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur. 

Wolfeynde 10  |  Beek  |  046 -437 50 40  |  www.gecolux.nl

Raamdecoratie en vloeren, 
alles onder 1 dak!

• Gordijnen • Raamdecoraties

• Insectenwering • PVC vloeren

In de maand oktober: bij aankoop van Duettes
merk Sunway GRATIS Top down / bottom up

Wij zijn 
verhuisd naar 
Wolfeynde 10

in Beek

Toerisme in Sittard-Geleen zit in de 
lift. Er komen steeds meer bezoekers 
en recreanten naar deze regio. Toeris-
me kan een belangrijke economische 
motor zijn. Daarom hebben de samen-
werkende gemeenten in Zuid-Limburg 
eerder dit jaar en Visie op toerisme 
opgesteld.  Sittard-Geleen heeft in het 
vervolg daarop een lokaal Actieplan 
Vrijetijdseconomie gemaakt waarin de 
toeristische ontwikkeling in de gemeen-
te wordt beschreven.

Wandelen en fi etsen nemen daar een be-
langrijke plek in. Wandel- en fi etsroutes zijn 
en worden verbeterd. ,,Niet alleen de toerist 
die van ver komt, profi teert daarvan,” zegt 
wethouder Pieter Meekels. ,,Ook en vooral de 
eigen inwoners en die uit de regio maken van 

Geen traditionele 
Sinterklaasintochten
De burgemeesters van Zuid-Limburg 
hebben dinsdag 29 september besloten 
om Sinterklaasintochten dit jaar niet 
toe te staan in de vorm zoals we die 
gewend zijn. 

Zolang het coronavirus in ons land is zijn de 
risico’s voor de publieke gezondheid te groot 
als ze wel plaats zouden vinden. Uiteraard zijn 
alternatieven vormen, mits de juiste maatre-
gelen worden getroff en, wel toegestaan.

Foto Gemeente Sittard-Geleen

47 ideeën voor 
het centrum 
van Geleen
Maar liefst 47 ontwerpteams uit het 
hele land hebben meegedaan aan de 
oproep ‘De woonwijk als noviteit. 
Nieuw elan voor wonen en leven in het 
centrum van Geleen’. Dit heeft geresul-
teerd in evenveel unieke ideeën voor 
het centrum van Geleen. 

De selectiecommissie heeft de ideeën woens-
dag bekeken en beoordeeld. Op 16 oktober 
wordt bekend gemaakt welke voorstellen voor 
een duurzame verbetering van de woon- en 
leefkwaliteit in het Geleense centrum verder 
worden uitgewerkt. Vervolgens is het aan 
pandeigenaren en ontwikkelende partijen 
om met de ideeën aan de slag te gaan en 
misschien zelfs te verwezenlijken. Wordt 
vervolgd!

Foto Gemeente Sittard-Geleen

Impuls voor toerisme 
in Sittard-Geleen

deze routes gebruik. En doordat we veel routes 
nu via de centra laten lopen, komen daar ook 
vanzelf meer mensen.” Een grote wens van de 
wethouder is trouwens om een goede  fi etsrou-
te te kunnen ontwikkelen die de vele beziens-
waardigheden van de gemeente aandoet, bij-
voorbeeld de Westzipfel, de centra van Sittard, 
Geleen en Born en Rivierpark Maasvallei.

Die eigen inwoners van Sittard-Geleen 
kunnen ook profi teren van het Visit Expie-
rence Center, dat over een jaar zijn deuren zal 
openen. In dit nieuwe VVV-kantoor krijgen 
bezoekers, naast de traditionele informatie, 
ook met moderne middelen zoals Virtual 
Reality-brillen de kans om Sittard-Geleen 
en zijn omgeving te leren kennen. ,,Op deze 
manier kunnen we ook jongeren bereiken 
en enthousiast maken voor een bezoek aan ge-

bouwen of gebieden,” aldus Meekels. ,,Vooral 
ook omdat er per attractie met verschillende 
verhaallijnen wordt gewerkt. Kijk maar naar 
Fort Sanderbout in Sittard, waar bescherming 
van de stad, de joodse begraafplaats en het 
wijngoed samenkomen.” 

Ook voor de komende jaren staan er enkele 
grotere projecten op stapel. Voorbeelden 
zijn  de aanleg (door een investeerder) van 
een Nederlands-Duits vakantiepark bij de 
Schwienswei en het aanleggen van een wan-
delpad naast het druk bereden fi etspad tussen 
Grevenbicht en Obbicht. ,,Belangrijk is om te 
constateren dat heel veel mensen profi teren 
van het toerisme,” zegt de wethouder. De 
toeristen, de eigen inwoners die beter kunnen 
recreëren en de mensen in de stad die hun 
brood verdienen dankzij het toerisme.” 

Wethouder Pieter Meekels op het doorgaans druk gebruikte fi etspad 
tussen Grevenbicht en Obbicht, met de Maas op de achtergrond. 
Foto Gemeente Sittard-Geleen/Ermindo Armino.

Met het project ‘Fietsen Alle Jaren’ heb-
ben Vrijwilligersorganisatie De Brug 
uit Geleen en Vivantes de handen ineen 
geslagen. Met de uitvoering van dit pro-
ject wordt mensen, veelal ouderen, de 
mogelijkheid geboden om een fi etstocht 
te maken in hun eigen omgeving. 

Er wordt hiermee een bijdrage geleverd aan 
de kwaliteit van leven van mensen, die zelf 
niet meer in staat zijn om te fi etsen en daar-
door ook vaker aan huis gekluisterd zijn. Het 
is immers heerlijk om weer buiten te zijn en 
ergens te komen waar je lang niet meer bent 
geweest. De bedoeling is om een leuke, luch-
tige, ongedwongen en sociale activiteit aan 
te bieden. In deze pilot praten gaat het over 

riksjapiloten, riksjefs en passagiers. 
De plannen zijn gemaakt en nu is de project-
groep op zoek naar fi nanciële middelen. Om 
te kunnen beginnen met twee riksja’s is een 
bedrag van minimaal € 20.000,-- nodig. Er 
zijn speciale sponsorpakketten mogelijk die 
op aanvraag verkrijgbaar zijn, maar iedereen 
is vrij om een vriend van de Riksjaclub Weste-
lijke Mijnstreek te worden. Er kan gedoneerd 
worden op rekeningnummer NL89 RABO 
0108316122 ten name van THC De Brug 
onder vermelding van: Riksja.

Wil je meer weten over deze pilot of wil je 
misschien zelf riksjapiloot worden? 
Neem dan zeker even contact met ons op: 
info@thcdebrug.nl of bel: 046 - 4581066.

Foto Babs Witteman

‘Fietsen Alle Jaren’
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INFOTORIAL

En hier vindt u meer dan 100 scootmobielen. U kunt proef-
rijden, zelfs in de winkel. Dus, ook bij slecht weer bent u 
van harte welkom om te komen kijken en proefrijden op 
een nieuwe of gebruikte scootmobiel met 3, 4 of 5 wielen. 
Of op een opvouwbare scootmobiel, zonder vering maar 
tegenwoordig ook leverbaar met vering.

Bent u op zoek naar een sta-op stoel? Kom dan zeker naar 
Sittard, meestal meer dan 20 modellen in de winkel en hele 
snelle levering. Weet u dat we al nieuwe sta-op stoelen 
hebben voor prijzen vanaf € 495 tot bijna € 3000. Er zijn 
ook stoelen met verwarming voor de koudere dagen. Zeker 
voor gebruikers die lang stil zitten is dit ideaal.  

‘Iedereen is hier ook welkom voor onderhoud, ook als je 
de hulpmiddelen niet hier hebt gekocht’, vertelt eigenaar 
Vincent. ‘Er is altijd een monteur in huis en dat betekent 
dus meestal: klaar terwijl u wacht. Mensen die eenmaal 
de weg kennen naar Mobiliteitswereld, blijven meestal 
terugkomen. Ze vinden het fijn dat ze op één plek ter-
echt kunnen voor alles rond hulpmiddelen. U kunt er 
gewoon binnenrijden of binnenlopen en ontelbare nieuwe 
en gebruikte hulpmiddelen uitproberen. Voor reparaties 
of advies kunt u ook altijd - zonder afspraak – terecht in 
deze winkel met liefst zeshonderdvijftig vierkante meter 

vloerruimte. Tijdens kantooruren is er altijd een adviseur 
en een monteur in huis. 

Zelfs voor telefoons voor senioren of slechtzienden en slecht-
horenden, leeshulpmiddelen, alarmsystemen en klokken
moet u bij ons zijn.  

Parkeren doet u gratis voor de deur en de koffie wordt 
vers voor u bereid. Laat u verrassen door de diversiteit aan 
hulpmiddelen die wij hebben.

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 
uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Zondag zijn wij gesloten. Op afspraak kunt u ook op andere 
tijden komen.

Mobiliteitswereld is een van de grootste aanbieders van zorghulpmiddelen van Zuid-Nederland. De winkel van 
Mobiliteitswereld is uniek te noemen, met een vloeroppervlak van bijna 700 m2, gelegen in Sittard tegenover 
Zuyderland ziekenhuis, vindt u een aanbod van bijna alle hulpmiddelen. Maar ook voor uitleen van hulpmiddelen 
van alle zorgverzekeraars, bent u hier aan het juiste adres. Mobiliteitswereld regelt alles met uw zorgverzekeraar. 

Mobiliteitswereld is een van de grootste aanbieders 
van zorghulpmiddelen van Zuid-Nederland

Rijksweg Zuid 212 | 6134SAG Sittard | Tel 046-7820552 
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Eind september startte een aantal 
leden van GroenLinks Sittard-Geleen 
met de aanleg van drie geveltuintjes op 
verschillende plekken in de gemeente. 
Daarmee was de zichtbaarheid Groene 
Gevel Brigade een feit. Het principe 
erachter is simpel. Mensen die willen 
meedoen halen de tegels of andere 
bestrating aan de voorgevel eruit en 
vullen de ontstane ruimte met aarde en 
plantjes.

Gitane Dumernit, gemeenteraadslid en één 
van de kartrekkers van de Brigade: “Sit-
tard-Geleen is als je naar het versteningsplan 
kijkt een gemeente met behoorlijk weinig 
groen. Dat komt natuurlijk voor een deel 
door de industrie. We zijn op zoek gegaan 
naar een manier om de hoeveelheid groen 
op een eenvoudige, laagdrempelige manier 
te vergroten. Zo is de Groene Gevel Brigade 
ontstaan.” Groen in je omgeving draagt bij 
aan de verbetering van de luchtkwaliteit, het 
zorgt voor minder stress en de biodiversiteit 
wordt er ook beter van. “Dat is niet alles. Het 
ziet er ook nog eens leuk uit en het verbindt 
mensen met elkaar. Toen we de eerste tuintjes 
aan het aanleggen waren, kwamen mensen uit 
de buurt naar buiten om te vragen wat we aan 
het doen waren. Je merkte dat ze er spontaan 
vrolijk van werden.”

Het pakket aan bloemen en planten is zo 
samengesteld dat er altijd wel iets bijzit dat in 
bloei staat. Zo kun je alle seizoenen genieten 
van het groen op straat.  “Klopt. En er is ook 
gedacht aan de ligging. Schaduw, halfscha-
duw of zon. We hebben nu vijf tuinen fysiek 
aangelegd en willen er honderd proberen te 
halen. Dat is ons streven. Daarvoor moet het 
project breder gedragen gaan worden. Het 
balletje moet als het ware gaan rollen. Om het 
te stimuleren betalen wij van GroenLinks de 
helft van de onkosten. Door zelf vijftien euro 
in te leggen heb je je voortuintje klaar.”

Het idee is niet nieuw Brigade-lid Jos 
Janssen had het gezien in Antwerpen waar 

Iets ‘groots’ bereiken met het 
weghalen van een paar tegels

het grootschalig is aangepakt en Gitane zag 
in Rotterdam hoe zoiets ook in Nederland 
vorm kan krijgen. “We willen dingen doen 
in onze gemeente. Daadwerkelijk iets van de 
grond krijgen en oppakken. De Groene Gevel 
Brigade is niet zo groot dat we al die honderd 
tuintjes zelf kunnen aanleggen, we hopen dat 
meer groenliefhebbers zich bij ons aansluiten. 
We willen het natuurlijk wel blijven coördine-
ren”, vertelt Gitane.

Met iets kleins, zoals het weghalen van een 
paar tegels, wordt hier een best groot eff ect 
bereikt. De Nachtegaalstraat in stadsdeel Ge-
leen had de primeur. “Daar zag je direct al dat 
de mensen het een leuk project vinden. Con-
servatieve ideeën verdwenen als sneeuw voor 
de zon. Het is dan ook hartstikke belangrijk 
om meer zorg en verantwoording te krijgen 
voor je buurt. We hopen dat door mooie tuin-
tjes aan te leggen, er bijvoorbeeld ook meer 

aandacht ontstaat voor zwerfvuil in je wijk; in 
je omgeving. We moeten het durven om ons 
de openbare ruimte eigen te maken.”

De conclusie mag wel zijn dat ieder mens baat 
heeft bij groen in zijn omgeving. “Er zullen 
altijd wel uitzonderingen zijn, maar als je 
bijvoorbeeld kijkt naar de Netfl ix-documen-
taire Kiss the Ground, dan sta je versteld wat 
de hoeveelheid CO2 is die planten in hun 
wortels e.d. opslaan. En wat dit doet voor de 
luchtkwaliteit. Het hoeven niet alleen grote 
bomen te zijn, ook juist de kleine plekjes zijn 
belangrijk. Je straat ziet er mooier uit, de 
huizen worden meer waard en de mensen 
worden gelukkiger! Wat wil je nog meer?”, 
besluit Gitane.

Op www.groenegevelbrigade.nl staat nog veel 
meer informatie. Hier kun je je ook aanmel-
den om mee te doen en mee te helpen.

Gemeentelijke 
onderscheiding voor 
Marcel Hundscheidt
Burgemeester Hans Verheijen reik-
te een Speld van Verdienste uit aan 
Marcel Hundscheidt, voorzitter van 
de tafeltennisvereniging Sittard (TTV 
Sittard). De heer Hundscheidt ontving 
deze gemeentelijke onderscheiding als 
blijk van waardering voor zijn jarenlan-
ge vrijwilligersinzet en grote betrok-
kenheid bij de vereniging.

De Margrietlaan: 
een straat in 
Corona-tijd

De Adventure Clubs zijn groepen kin-
deren die samen op avontuur gaan in 
een bordspel: Dungeons and Dragons. 
Dit is een rollenspel dat meestal ge-
speeld wordt door drie tot zes spelers 
en een spelleider. 

De spelers spelen in het spel ieder een eigen 
personage; een eigen type held of heldin. 

Foto Gemeente Sittard-Geleen

De heer Hundscheidt is al meer dan 20 jaar 
voorzitter van TTV Sittard. In het najaar vindt 
een bestuurswissel plaats en stopt de heer 
Hundscheidt. Onder leiding van hem heeft 
TTV Sittard zich ontwikkeld tot een gezon-
de sportvereniging met 120 leden. Samen 
met het wijkplatform en de gemeente is een 
volledig opgeknapt tafeltennis centrum tot 
stand gekomen, dat ook gebruikt wordt door 
het wijkplatform zelf. De onderscheiding werd 
uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring van TTV Sittard.

De Maand van de Geschiedenis bij 
De Domijnen staat dit jaar in het te-
ken van Oost/West. Vele ontwikke-
lingen in de wereld, veraf maar ook 
dichtbij, waren of zijn van invloed 
op ons leven nu. 
In de Maand van de Geschiedenis 
komen een aantal voorbeelden uit 
met name de eigen regio aan bod in 
presentaties, diverse lezingen, fi lms 
en de maaltijd van de geschiedenis. 
Met het thema Oost/West gaat men 
in 2020 op zoek naar verhalen over 
het leven en gewoonten van vroeger 
en vandaag waarin de windstreken 
elkaar kruisen en ontmoetingen 
centraal staan.

De Maand van de 
Geschiedenis 2020

Al meer dan 20 jaar woont fotografe
Ine Bierings in de Margrietlaan in 
Sittard. In coronatijd ontstond het 
idee om de inwoners van haar straat te 
fotograferen. 

En zo werd het project ‘Straatsieportretten’ 
geboren; een fotoserie van alle bewoners van 
de Margrietlaan bij hun eigen voordeur in een 
beetje formele, statige houding. Gratis toegan-
kelijk tijdens openingsuren op de derde etage 
van Bibliotheek Ligne. Te zien tot en met 17 
oktober.

Foto Ine Bierings

Het team van de Groene Gevel Brigade. 
Foto Lucas Janssen.

De Brigade in actie. Foto Lucas Janssen.

Adventure Clubs De Domijnverkenners
De variant van Dungeons and Dragons die bij 
De Domijnen gespeeld wordt is gemaakt door 
Rick Vechel van Vechel Fantasy. De verhalen 
en avonturen zijn gebaseerd c.q. bedacht 
n.a.v. kinderboeken om de verhalen onder de 
aandacht te brengen en lezen te promoten.

Foto De Domijnen
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Advertenties
advertenties@mijngazet.nl
Maurice de Wit
06 - 3971 7715
maurice@mijngazet.nl

Redactie
redactie@mijngazet.nl
Bas van Heel
06 - 2786 0582
bas@mijngazet.nl

Ontwerp
Marc Webers Studio Marq

Website
BasSta-Web

Druk
Janssenpers Gennep

Bezorging
Spotta

Bezorgklachten
weekblad@axender.nl

Colofon

AGENDA
Berichten voor de agenda kunnen worden aangeleverd tot en met de vrijdag een 
week voorafgaande aan het verschijnen van een nieuwe editie (elke weekend). 
Jullie inbreng, met of zonder foto, is zeer welkom en maakt de agenda van 
MijnGazet tot een eigen podium voor alle inwoners van Sittard-Geleen. De agenda 
loopt steeds van maandag tot en met zondag. Redactieadres: redactie@mijngazet.nl

 Mindfulness training

12 oktober [19.00 uur] Mindfulness 
training bij Apotheek Kluis te Geleen. Als 
je het gevoel hebt dat je geleefd wórdt, in 
plaats van dat je lééft, dan is dít je kans 
om hier iets aan te veranderen! Tijdens 
deze training leer je jezelf beter kennen 
door te kijken naar je eigen gedrag en pa-
tronen. Een ideale training om langzaam 
de ‘regels’ en het ‘moeten’ in je hoofd los 
te laten en daardoor een waardevol leven 
te kunnen leven. Aanmelden:  
https://www.mindfulness-trainingen.nl/
mindfulness-sittard-geleen

 Kollenbergboeren

13 oktober [19.00 uur] Iedereen die 
dat wil kan op 13 oktober nader kennis-
maken met Kollenbergboeren. Tijdens de 
informatieavond in de Hanenhof Geleen 
wordt in twee coronaveilige rondes verteld 
wat het idee achter dit initiatief is, wat 
het de regio en haar inwoners te bieden 
heeft en hoe je zelf bij kunt dragen aan de 
realisatie ervan. Aanmelden vooraf.

De Kollenbergboeren
 
 Inloopochtend

14 oktober [9.00 uur] Heb je een 
vraag, wil je meer informatie en wil je dit 
liever persoonlijk doen? Kom dan naar de 
inloopochtend van Mi-Coaching, zonder 
afspraak ben je welkom aan de keuken-
tafel van Rebecca voor een kopje koffie of 
thee. Locatie: Bilderdijklaan 2 in Geleen.

 Informatiebijeenkomst iOs 14

15 oktober [9.00 uur] Visio Sittard-Ge-
leen wil het mogelijk maken dat slecht-
ziende en blinde mensen online meedoen. 
Daarom een voorlichtingsdag over de 
iOS 14-update en het gebruik van social 
media. Aanmelden en info:  
https://www.visio.org/nl-nl/home/ 
actueel/agenda/sittard-ios-14 

 Inloopochtend

14 oktober [10.00 uur] Zumba Gold is 
een variatie op Zumba Fitness bij Dans-
school Clara Lamar. Het is een programma 
speciaal ontworpen voor de ‘’actieve oudere’’, 
voor mensen die lang niet gesport hebben en 
mensen met een fysieke beperking. Aanmel-
den: https://www.claralamar.nl/zumbales.

Zumba bij Clara Lamar - Foto Clara Lamar

 Inloopspreekuur

15 oktober [18.30 uur] Bij Pootjes enzo 
in Limbricht is deze dag een inloopspreek-
uur bij Veterinair Steunpunt Limbricht.
 
 Masterclass

15 oktober [19.00 uur] is Enforce te 
gast bij Intersport Superstore Gardenz 
voor de Masterclass ‘Hardloopblessures 
en functionele krachttraining voor hard-
lopers’. In deze Masterclass leer waarom 
krachttraining met eigen lichaamsgewicht 
zo belangrijk is om hardloopblessures te 
voorkomen. Na de lezing gaan we naar 
buiten voor een praktijksessie krachttrai-
ning. Kom dus in sportkleding. https://
enforce.nl/enforce-masterclass-running/

 Meeting jongerenwijkteam

15 oktober [19.00 uur] Samen met 
andere jongeren tussen de 10 en 16 jaar 
werken aan je eigen buurt! Je eigen buurt 
is véél te belangrijk om aan volwasse-
nen over te laten. Kom samen plannen 
maken acties ondernemen, erop uit en 
LOL maken. Er is drinken en een lekkere 
snack. Locatie BSO MIK de grote helden 
links van de Oase en het Bosshuis is een 
voetpad dat moet je inlopen en dan zie je 
aan de rechterkant de locatie. 
 

Veel lol bij het Jongerenwijkteam 

 Limbo Latino

18 oktober [10.30 uur] In de Hanen-
hof te Geleen geven Sakis (Griekenland) & 
Marta (Polen) een dag vol met workshops 
op het gebied van Bachata, romantica/
salsa en intermediate level Bachata. 
Inschrijven verplicht, en dit kan op de 
cursuslocatie.

 Spirituele lezingen

18 oktober [13.00 en 16.00 uur] Om-
dat de spirituele Believe-beurs in verband 
met Corona geen doorgang kan vinden, 
verzorgt de organisatie deze dag een 
tweetal lezingen in De Boerderie Geleen. 
Kaarten zijn aan de kassa verkrijgbaar.
 

 Documentaire

18 oktober [16.30 uur] Bekijk de meest 
mooie, spraakmakende en excentrieke 
documentaires bij Foroxity. Een meesle-
pende en verbijsterende documentaire 
over de ongekend populaire Air Jordan 
Sneaker. Een schoen die een grote sociale 
en culturele betekenis kreeg en door een 
geniale marketingstrategie een miljar-
denomzet bereikte. Koop nu je tickets: 
https://m.foroxity.nl

De documentaire One Man And His Shoes
 
 Voorronde Kunstbende

18 oktober [12.00 uur] vindt de 30e 
Limburgse voorronde van Kunstbende 
plaats: dé wedstrijd voor jong creatief 
talent tussen de 13 en 18 jaar. Deelnemen 
kan in 8 verschillende categorieën: Mu-
ziek, DJ, Dans, Expo, Fashion, Taal, Film 
en Theater. Dit jaar vindt de voorronde 
plaats in Schouwburg De Domijnen, Pop-
podium VOLT en Filmhuis De Domijnen.

Kijk voor meer berichten ook eens 
op www.mijngazet.nl en like, als je 
het leuk vindt, onze FB-pagina!
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Auto

Het wisselvallige Nederlandse klimaat 
heeft al menige automobilist voor ver-
rassingen geplaatst. Het ene moment 
is het kurkdroog, terwijl het even later 
kan regenen, sneeuwen of mistig kan 
zijn. Dat vergt heel veel van het aan-
passingsvermogen en de rijvaardigheid 
van de automobilist. En natuurlijk niet 
minder van de technische staat van zijn 
of haar auto. Met name van de ban-
den…

Vooral in de winter laat het weer zich vaak 
van zijn slechtste kant zien. Daarom is het 
dan ook het seizoen waarin we extra attent 
moeten zijn. Een ongeluk zit immers in een 
klein hoekje.

De meeste ongelukken ontstaan als het weer 
snel omslaat. Na enkele dagen droogte gaat 
het plotseling regenen en er wordt dan te wei-
nig rekening gehouden met het veel mindere 
weggedrag van de auto. Op een nat wegdek 
is de remweg van een auto altijd langer. Pas 
daarom de afstand tot de auto voor u aan. 
Ook in bochten dient de snelheid aangepast te 
worden.

Aquaplanning
Bij hevige regenval kan er op het wegdek een 
laagje water komen te staan. Bij te hoge snel-
heid bestaat de kans dat de auto gaat ‘skiën’, 
omdat de banden het water niet snel genoeg 
kunnen afvoeren. Dit heet aquaplanning. Als 
aquaplanning optreedt, is gas terugnemen 
(niet remmen, dat heeft geen zin!) het enige 
wat men op dat moment kan doen. Aquaplan-
ning kan worden voorkomen door op goede 
banden met voldoende profieldiepte en span-

Rij veilig de winter door!

SWENTIBOLD
Gespecialiseerd in Toyota

Industriestraat 35
6135 KG Sittard | 046-4493300
www.autobedrijfswentibold.nl

Onderhoud 
uitsluitend aan 

Toyota met
fabrieksgarantie!

Occasions
Toyota R.A.V. 4   2.0 AWD Exec. Business  2015
Toyota Yaris  1.3 Exec. Panoramadak  2015
Toyota Yaris  1.3 Dynamic   2013
Toyota Yaris  1.3 Terra    2010
Toyota Yaris  1.8 T-Sport   2009
Toyota Yaris  1.3 5 drs.   2002
Toyota Aygo  1.0 X-Play   2018
Toyota Verso-S  1.3 Asp.    2012
Toyota Carina E  1.6 GTSI    1997

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

Tel.: 046 - 452 23 61 of 06 - 537 57 977 www.autodemontage-zelissen.nl

• Gratis afhalen
• Allerhande onderdelen
• Het adres voor gebruikte
 (winter)banden en montage 

ZELISSEN
autodemontage v.o.f.

Milieuparkweg 14
Sittard

ning te rijden en de rijsnelheid aan te passen. 
Michelin banden kunnen per seconde zo’n 25 
liter water verwerken.

Onder nul
Als het kwik onder nul daalt, wil dat in ons 
land maar zelden zeggen dat het ook sneeuwt. 
Maar de gladheid is vaak nog verraderlijker. 
Op bruggen en viaducten, op- en afritten 
van autosnelwegen en de wegen die weinig 
bereden worden, is het in zulke gevallen 
verstandig behoedzaam te rijden. Ook in dit 
geval is afstand houden van belang aangezien 
de remweg langer is. Het kan natuurlijk ook 
gebeuren dat een fikse sneeuwbui het wegdek 
spekglad maakt. 

Winterbanden
Op sneeuw hebben de standaard banden 
minder grip dan de speciaal voor dit soort 
omstandigheden ontwikkelde winterbanden. 
Wie onder barre omstandigheden vaak de weg 
op moet, doet er goed aan de aanschaf van 
vier Michelin winterbanden te overwegen. 
Met zulke banden is de remweg op sneeuw en 
ijs vele malen korter en verbetert het wegge-
drag van de auto onder die omstandigheden 
spectaculair. Dit is voor een belangrijk deel te 
danken aan het zeer doordachte profiel van de 
Michelin winterbanden met de revolutionaire 
lamellen-techniek. Deze lamellen ‘bijten’ zich 
als het ware vast in de sneeuw. Overigens 
dienen winterbanden altijd rondom te worden 
gemonteerd, alleen winterbanden op de aan-
gedreven wielen heeft nauwelijks zin. 

Advies nodig? 

www.autobandenthijssen.nl

Tunnelstraat 28-30  |  6163 HT Geleen
Telefoon 046-4745100

www.autobandenthijssen.nl

Autobanden Thijssen B.V.
1951-2020 

Autobanden Thijssen 
al 69 jaar uw bandenspecialist

VOOR AL UW WINTERBANDEN 
OF VIERSEIZOENENBANDEN

© Goodyear

© Michelin
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Een greep uit ons actuele aanbod:

Het oktoberfeest wordt dit jaar
een occasionfeest!

Een greep uit

Het oktoberfeest wordt dit jaar
een occasionfeest!

Industriestraat 31b - Sittard - 046-4571087 - auto@zuidlease.nl
Kijk voor het complete aanbod op onze website

www.zuidlease.nl/occasions

Bij aankoop van een occasion ontvangt u een Happy Fuel Card cadeau!
Deze actie geldt voor aankopen door particulieren van 12 tot en met 23 oktober 2020. Niet in combinatie met andere kortingen.

Over leaseauto’s bestaan vooroordelen: 
ze rijden heel veel en er wordt onzorg-
vuldig mee omgegaan. Vooroordelen 
die heel makkelijk te weerleggen zijn. 
Dat bewijzen de occasions van Zuid-
lease in Sittard. 

Natuurlijk zijn er berijders die dagelijks 
veel kilometers rijden. En natuurlijk zijn er 
berijders die niet zo zuinig met hun leaseauto 
omgaan. Maar dat komt bij niet-leaseauto’s 
ook voor. Over het algemeen komen de auto’s 
bij Zuidlease na afl oop van het leasecontract 
in nette staat terug. Meer dan eens hebben 
auto’s een relatief lage kilometerstand op de 
teller. Die auto’s zijn heel aantrekkelijk voor 
een particuliere koper. 

De verkoop aan particulieren wordt gedaan 
door Guido Göbbels, medewerking remarke-
ting bij Zuidlease. “We krijgen steeds vaker 

Het tweede leven van een leaseauto
mensen over de vloer die interesse hebben in 
een ex-leaseauto. Ze zijn meestal verrast over 
de luxe uitvoering van een auto. Ik leg dan uit 
dat leaseauto’s over het algemeen wat luxer 
zijn uitgevoerd door de aantrekkelijke pakket-
ten die automerken op hun auto’s aanbieden. 
Zo zijn veel van onze auto’s uitgevoerd met 
een Business- of Executivepakket. Na een 
proefrit zijn de meeste mensen overtuigd en 
kopen de auto. Dat we een goede inruilprijs 
bieden voor hun huidige auto draagt daar 
zeker aan bij.”

Zuidlease is in bijna alle gevallen eerste eige-
naar van een auto. De auto wordt samenge-
steld door het bedrijf dat de auto gaat leasen. 
Vervolgens wordt de auto door Zuidlease bij 
de merkdealer besteld. Na afl evering gaat de 
auto gemiddeld 52 maanden rijden. Zuidlease 
zorgt er tijdens het leasecontract voor dat de 
berijder onbezorgd mobiel is. 

Onderhoudsbeurten, reparaties en APK wor-
den tijdig uitgevoerd. Banden worden tijdig 
vervangen en eventuele schades worden bij 
offi  ciële reparateurs hersteld. 
Een nieuwe trend die Zuidlease ziet is dat er 
steeds meer 100% elektrische auto’s terugko-
men uit de lease. Ook die auto’s zijn heel aan-

trekkelijk voor een particulier. De overheid 
heeft een subsidie in het leven geroepen die 
de koper van een gebruikte elektrische auto 
2000 euro subsidie oplevert. Roger Willem-
sen, manager operations en remarketing bij 
Zuidlease, geeft aan: “in die subsidiepot zit nu 
nog ruim 3 miljoen euro. Bijkomend voordeel 
van een 100% elektrische auto is dat de eige-
naar tot 1 januari 2025 geen wegenbelasting 
hoeft te betalen.”

Zuidlease is al een aantal jaren een van de 
hoofdsponsoren van het Oktoberfeest in Sit-
tard. Ze zijn naamgever van de gezelligste plek 
op het feestterrein: de Zuidlease Almhütte. 

Omdat het Oktoberfeest dit jaar niet door kan 
gaan, heeft Zuidlease een alternatief bedacht: 
het Zuidlease Occasionfeest. Dit occasionfeest 
duurt van 12 tot en met 23 oktober. 

We krijgen steeds vaker 
mensen over de vloer 
die interesse hebben in 
een ex-leaseautoGuido Göbbels. 

Foto Marc Schols MCM productions Geleen.

Roger Willemsen. 
Foto Marc Schols MCM productions Geleen.
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NU IN DE
SHOWROOM!

ALLEEN IN OOKKTTOOBBEERR:  
PRIVATE LEASE ACTIE

€ 375 P/M

MAZDA MX-30

DE 100% ELEKTRISCHE CROSSOVER 
VANAF  €  33.990
.  Imposant van buiten, royaal van binnen

.  Rijd nog dit jaar de First Edition

.  Kom in aanmerking voor € 4.000 subsidie

Mazda MX-30 vanaf € 33.990. Gemiddeld stroomverbruik Mazda MX-30 19 kWh per 100 km / CO2-uitstoot van 0 g/km. De vermelde WLTP waarden voor het 
gecombineerde stroomverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek. Prijzen incl. BTW en kosten rijklaar maken, excl. mica/
metallic lak en opties. Aanbod geldig tot een uiterste offertedatum van 1 oktober 2020 met uiterste registratiedatum van 31 december 2020. De tarieven zijn gebaseerd 
op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar incl. rente, afschrijving, reparaties, onderhoud, banden, wegenbelasting, verzekering o.b.v. 6 schadevrije jaren, 
pechhulp en BTW. Meerprijs kilometers max. € 0,1576 en minderprijs kilometers min. € 0,0315. Maandbedrag exclusief energiekosten en eventuele opties. Niet te 
combineren met andere acties. First Edition in beperkte oplage zolang de voorraad strekt. De genoemde subsidie is vermeld naar de situatie per 1 september 2020. 
Mazda Motor Nederland en de Mazda dealer zijn niet aansprakelijk voor deze informatie of het niet kunnen aanvragen/verkrijgen van de subsidie. Afbeelding kan 
afwijken van daadwerkelijke specificaties, prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor actuele voorwaarden: www.mazda.nl.

Uw o�  ciële dealer voor heel Zuid-Limburg!
Breukerweg 176 | 6412 ZL Heerlen | 045 - 5218822 
Bergerweg 63 | 6135 KD Sittard | 046 - 4572600
wellingautobedrijven-mazda.nl | 

DRIVE  TOGETHER

Elektrische Mazda MX-30 nu in de showroom!
 

• Nieuwe MX-30 eerste elektrische auto van Mazda

• Stijlvolle en veelzijdige crossover met soepele emissievrije aandrijving

• Leverbaar als fiscaal aantrekkelijke en rijk uitgeruste MX-30 First Edition

• Prijzen vanaf € 33.990,- en netto bijtelling vanaf € 82,- per maand

Het is zover! De eerste elektrische auto van Mazda is gearriveerd bij Welling Mazda, uw officiële 
dealer voor heel Zuid- Limburg! De nieuwe Mazda MX-30 maakt indruk met zijn stijlvolle 
uitstraling en rijke uitrusting in combinatie met een soepele en emissievrije aandrijving. De MX-
30 is nu te bezichtigen in de showroom en leverbaar vanaf € 33.990,-.
“De MX-30 is een échte Mazda als het gaat om rijplezier, veiligheid, technologie en ontwerpstijl. 
Het is een stijlvolle, veelzijdige en rijk uitgeruste crossover die inspeelt op de toenemende 
vraag naar elektrische auto’s”, zegt François Schols van Welling Mazda. “De MX-30 is een zeer 
interessant alternatief voor zowel particuliere als zakelijke rijders. En wie nu bestelt, kan zelfs 
dit jaar nog rijden!”

De Mazda MX-30 heeft een 145 pk sterke elektromotor en een 35,5 kWh-batterij. Het rijbereik 
bedraagt 200 tot 262 km volgens de officiële test (WLTP), voldoende voor de behoeften van 
Europese automobilisten die gemiddeld 48 km per dag rijden. Bij een openbare laadpaal (AC) 
is de batterij in ongeveer 5 uur van 0-100% opgeladen. Bij een 50 kW-snellader (DC) is de 
batterij in binnen 40 minuten tot 80% opgeladen, ideaal om zonder lange tussenstops grote 
afstanden te overbruggen.

Mazda levert de MX-30 in twee uitvoeringen, te beginnen met de First Edition. Voor prijzen 
vanaf € 33.990,- bent u verzekerd van een bijzonder rijke uitrusting met 18-inch lichtmetalen 
wielen, adaptieve LED-koplampen, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, een 
uitgebreide reeks veiligheidsvoorzieningen, een multimedia- en navigatiesysteem met 8,8-inch 
TFT-kleurendisplay en nog veel meer. Bovendien is de kleur Ceramic Metallic lak standaard 
in de prijs inbegrepen. Daarmee komt het totale uitrustingsvoordeel uit op € 2.800,-. Voor 
zakelijke klanten is de Mazda MX-30 First Edition al te rijden voor een netto bijtelling vanaf 
slechts € 82,-.

Er is ook een Mazda MX-30 Luxury (vanaf € 38.990,-) met zaken als Smart Keyless Entry, 
een Bose® audiosysteem met twaalf speakers, 360° view monitor, een schuif-/kanteldak en 
uitbreiding op de veiligheidssystemen met Traffic Jam Assist, Smart Brake Support achter en 
Front Cross Traffic Alert.

Op 9 en 10 oktober organiseren wij de Electric Drive Experience! Tijdens dit evenement  
beantwoorden onze experts al uw vragen over elektrisch rijden. Daarnaast hebben wij  
elektrische auto’s van verschillende merken en modellen voor u klaar staan voor een proefrit. 
Bent u nieuwsgierig naar elektrisch rijden? Dan is de Electric Drive Experience uw kans.  
Voor wie nog een stapje verder wil kijken in de toekomst: we presenteren ook een Nexo op 
Waterstof! Zie ook: https://www.wellingautobedrijven.nl/elektrisch-rijden/

Ervaar elektrisch rijden 
bij Welling Autobedrijven

“Iedereen is van harte welkom om de nieuwe MX-30 te komen bezichtigen en proef te rijden! 
Ik ben blij dat we hem nu kunnen laten zien. Er is veel interesse in het elektrisch aangedreven 
model”, zegt François Schols van Welling Mazda. “Er zijn ongezien al meer dan 300 exemplaren 
van de MX-30 First Edition besteld. Dat zegt genoeg! De MX-30 First Edition is echter in 
beperkte oplage beschikbaar, dus wees er snel bij als u wilt profiteren van het aantrekkelijke 
aanbod en de financiële voordelen die dit jaar nog gelden! Wij ontvangen u graag in Heerlen, 
Maastricht en Sittard!”

Voor meer informatie:
Welling Mazda  |  Francois Schols
Telefoon: 046-4572600  |  E-mailadres: info@wellingautobedrijven.nl
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Het leegmaken van een woning is een zware klus. Vooral als het gaat om de woning van een dierbare, 

dan is het niet alleen lichamelijk zwaar, maar ook een emoti onele opgave.

Allbo is een betrouwbaar en professioneel bedrijf dat u heel wat zorgen uit handen neemt. U geeft  aan welke spullen 

uw familie en u zelf wilt behouden, u haalt ze uit de woning of laat ze door Allbo op locati e bezorgen.

De rest doet Allbo, wij halen alles uit de woning zoals u dat aangeeft . Meubels, vloerbedekking, gordijnen, huisraad 

enz. Wij maken alle ruimtes volledig leeg; schuren, garages, zolders, kelders en tuinen. Precies volgens uw wensen of 

die van de woningvereniging. Wij dichten de spijkergaten in de muren en verrichten kleine herstelwerkzaamheden.

Staan er nog waardevolle spullen in de woning? Daar geven wij uiteraard een vergoeding voor.

Allbo heeft  alles in eigen hand, vader en zoon doen alles zelf. Zo gebeurt alles discreet. Wij hebben eigen containers 

en verhuiswagens, geen wachtti  jden en kostenbesparend. Afval wordt eigenhandig gesorteerd en milieubewust 

afgevoerd.

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer info of een intake. 

06-57547749 of via info@allbo.nl. U kunt ook een bezoek aan onze website brengen: www.allbo.nl

Woning leegmaken?

WONINGONTRUIMING  |  VERHUIZINGEN OPHALEN  |  ALLE SOORTEN AFVAL  |  TRANSPORT  |  DEMONTAGE

BOKSLOOTWEG 1  |  6142 AB  EINIGHAUSEN
TELEFOON 06 - 5754 7749  |  E-MAIL INFO@ALLBO.NL  |  WWW.ALLBO.NL

HANDELSWEG 43, 6163 AJ  GELEEN
TELEFOON +31 6 4702 8006

INFO@KRINGLOOPGROOTHANDELLENTJHEUVEL.NL

OPENINGS/-AFHAALTIJDEN
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG: 9:00 - 14:00 UUR

Online snuff elen bij Kringloop 
Groothandel Lenjtheuvel
Snuff elt u graag tussen tweedehands spullen en zoekt u ook zo graag naar 
uw verborgen schat?

Bij Kringloop Groothandel Lentjheuvel kunt u online snuff elen tussen 
honderden arti kelen die online te koop staan. Van keukenbenodigdheden, 
meubelen, anti ek, brocante tot schilderijen, gereedschap, servies 
en audio-apparatuur. Bij Kringloop Groothandel Lentjheuvel vindt u 
honderden arti kelen die tegen schappelijke prijzen te koop aangeboden 
worden.

Dagelijks komt er nieuwe voorraad binnen. Ieder bezoek aan de website 
zal u opnieuw verrassen en uw snuff elinsti nct aanwakkeren. 
htt ps://kringloopgroothandellentjheuvel.nl biedt de moderne online 
oplossing om te kunnen shoppen en snuff elen tussen tweedehands 
arti kelen vanuit uw luie stoel met een drankje bij de hand. 

Bent u nieuwsgierig geworden? 
Bezoek onze website htt ps://kringloopgroothandellentjheuvel.nl
en geniet van ons oneindige aanbod.


