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Lentekriebels

De lente klopte afgelopen weken al verschillende
keren voorzichtig aan de deur. Volgens de kalander start het seizoen dit weekend, om precies te
zijn op 20 maart. Het tuinieren en daaraan verbonden buitenleven kan en mag weer langzaam
aan beginnen. Bij Intratuin in Geleen brengen
ze de bloemen in topconditie, zodat ze bij u thuis
verder kunnen schitteren.
Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Warm welkom voor nieuwe
bewoners Hof van Langfoor
Het centrum van Sittard is een ﬁjn en
duurzaam woongebouw rijker. Afgelopen week ontvingen de bewoners van
de 28 huurappartementen in Hof van
Langfoor aan de Geallieerdenstraat de
sleutel van hun nieuwe thuis.
De regionale kenniseconomie zorgt in de
regio voor extra druk op de woningmarkt. Met
name in het middenhuursegment overstijgt
de vraag het aanbod. Ook voor de komende
jaren houdt de gemeente Sittard-Geleen hier
rekening mee blijkt uit de woonvisie.
‘Toen in 2019 de kans zich voordeed om dit
woongebouw te kopen, hebben we die niet
laten lopen. Deze 28 appartementen in het
middenhuursegment passen perfect in het
realiseren van de opgave die er ligt vanuit de
woonvisie van de gemeente Sittard-Geleen.
We zijn dan ook blij dat we met deze 28
huurwoningen in het deze druk wat hebben
kunnen verminderen’, aldus Ger Peeters,
bestuurder van Wonen Limburg Accent.
Centraal gelegen
Aan het Eisenhowerpark, gelegen aan de
Geallieerdenstraat, ontwikkelde Arcus Zuid
Projectontwikkeling twee identieke woongebouwen. In 2019 kocht Wonen Limburg
Accent één van deze woongebouwen en realiseerde er 28 huurappartementen. Het andere
woongebouw betreft koopappartementen die
inmiddels allemaal zijn verkocht.
Duurzaam gebouwd
Op deze centraal gelegen plek bouwde Maasveste Berben Bouw B.V. dit duurzame woongebouw. Zowel in de materiaalkeuze als in de

Goed wonen in Hof van Langfoor.

toepassing van duurzame technieken als het
gaat om de installaties in het gebouw. Zo zien
we onder meer zonnepanelen. En zijn beide
woongebouwen aangesloten op Het Groene
Net. Dit ondergrondse warmtenet levert
warmte en koude aan bedrijven en woningen
in Sittard-Geleen, Beek en Stein.
De warmte is afkomstig van twee lokale
warmtebronnen: de hernieuwbare warmte
van Biomassacentrale Sittard (BES) en de

Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

restwarmte van Sabic’s naftakraker op Chemelot.
‘We zien dat het lastig is voor woningzoekenden een geschikte huurwoning te vinden.
Zeker voor hen die nét iets teveel verdienen
voor een sociale huurwoning en ook niet altijd
naar een koopwoning willen of kunnen. Met
deze 28 woningen bieden we ook voor deze
groep die het lastig heeft op de woningmarkt,
een betaalbare woning,’ besluitt Peeters.

Ruim 300 foto’s in
‘Geleen zoals het
vroeger was deel 3’
Op 5 juni verschijnt het derde en laatste
deel van het fotoboek “Geleen zoals het
vroeger was”. De uitgave wordt verzorgd
door Heemkundevereniging Geleen en
Stichting Cultuur-Historische Uitgaven
Geleen (Schug). Het boek is samengesteld
en geschreven door Pierre Vossen, Ad
Hoogenboom en Hub Kitzen. Alle wijken
van Geleen komen aan bod, maar je treft er
ook afbeeldingen aan van personen, families en verenigingen. Het boek omvat 144
pagina’s met meer dan 300 foto’s, waarvan
een groot deel niet eerder gepubliceerd is.
De prijs van het boek bedraagt bij voorintekening vóór 15 mei €17,95. Daarna geldt de
verkoopprijs € 19,95. Eventuele verzendkosten bedragen € 4,95. De bestelde boeken
kunnen vanaf 5 juni worden afgehaald in
het lokaal van de Heemkundevereniging
Geleen, Jupiterstraat 35a. Hierover en ook
over de verdere afhaaltijden ontvangt de
intekenaar nader bericht. Download voor
intekenen het formulier op www.heemkunde-geleen.nl Op deze website zijn alle
verdere handelingen duidelijk aangegeven.
Met de uitgave van dit derde deel stopt de
serie in boekvorm.
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• Myra Wijnen • Kitty Creemers • Leon Geilen • Marcel Claessens • Martin Dormans •
Roy Breidenbach • Berry van Rijswijk • Ivo Tillie • Fred Vroomen • Jos Vroemen
• Pieter Meekels • Paul Verjans • Niek Wetzels • Yvonne Salvino.

Warme opkikkers uit
de Boerderie keuken
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Zo hadden mijn ouders hadden 20 jaar een
café in Lindenheuvel, dus dit is weer een
beetje terug naar ‘mijn roots’,”zegt Willy Hendriks. Beiden kwamen in de jaren zeventig
vaak in de Boerderie. ,,Veel bands hebben we
hier zien optreden. Bands die hier een doorbraak naar een grote carrière maakten. Prachtige sfeer hing er hier altijd.” De neergang en
verwaarlozing van de vroegere poptempel viel
ook hen zwaar. ,,Vier jaar geleden hebben we
de volledig onderkomen Boerderie gekocht,”
zegt Willy.
Jongerencafé
Eigenhandig heeft het echtpaar de bouwval herbouwd en opgeknapt. Theo, die van
beroep huisschilder is, heeft gouden handjes, Willy wist de Boerderie smaakvol in te
richten met veel nostalgische bric á brac, die
van het vervallen poppodium een gezellig
huiskamer-café annex restaurant maken. Een
etage hoger zijn de met warm hout ingerichte
ruimtes voor sociale begeleiding van allerlei
groepen. Ze ademen rust en gezelligheid: het
resultaat van de goede samenwerking, die
het echtpaar tot stand wist te brengen met
PIW en andere zorgaanbieders als Zorg&Co
in de regio. Daardoor is de Boerderie nu ook
een buurthuis en een centrum, waar tal van
sociaal-maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. Zo worden mensen, die in de knel zijn
geraakt of met een beperking kampen geholpen met een terugkeer naar de maatschappij.
,,Hier werkt een jongen met een erge vorm
van epilepsie. Nergens kon hij terecht. Hij
komt nu elke dag vanuit Maastricht hierheen
om me te helpen in de keuken. Een fantastische hulp heb ik in hem,” geeft kokkin Marjolein aan. ,,Via vluchtelingenwerk kwamen
we in contact met een Syrische vluchteling.
Hij heeft ons prima geholpen in de keuken.
Integratie gaat een stuk makkelijk met eten en
drinken”, vult Willy aan.

Alles wordt vers bereid, vaak met ingrediënten uit eigen tuin of van
gulle gevers.
Foto Double Eye | Ivo Goessens

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen
Sony en LG toestellen
De Nieuwste
geur vanPhilips,
verse tomatensoep,
sperzieboontjes en gegrilde hamburgers
vult de Boerderie in Geleen. Voorbij
zijn de tijden dat de walm van bier,
zweet en sigaretten zich vermengde
met de decibellen van de vele bands,
die op dit Geleense poppodium stonden. ‘De Boerderie Gelaen’ heeft nu
een andere sociaal-maatschappelijke
Geschikt
voor
o.a. Ziggo opvangcentrum,
en KPN
functie:
buurthuis,
Geschikt
voor o.a.
Ziggo en KPN
praatcafé
en sociale
keuken.
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Theo Penders en zijn vrouw
Willy
Hendriks
Burg.v.Boxtelstraat
doen snel de deksels4,opLimbricht
de dozen met de
Burg.v.Boxtelstraat
Limbricht
Tel: 046-4515502
www.vleeshouwers.nl
maaltijden.
Het loopt al tegen4,
half
vijf en de
gasten
van
de
corona
budgetmaaltijden
in de
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl
gemeente Sittard-Geleen zitten te wachten

op hun verse warme hap uit de keuken van
de Boerderie in Geleen. ,,Twee keer per week
koken we in de Boerderie keuken een budget
maaltijd voor mensen, die in een sociaal isolement zitten vanwege corona. In samenwerking met de gemeente en Partners in Welzijn
(PIW) zijn we dit project gestart. Voor 4,50
euro euro koken en brengen we twee keer
per week een maaltijd rond”, legt bezorger
en gastheer/uitbater van de Boerderie, Theo
Penders uit. ,,Die maaltijd bestaat uit soep en
een hoofdmaaltijd, die steeds uit een andere
‘keuken’ komt. Nu eens Italiaans, dan weer
Indonesisch of Spaans. Alles wordt vers
bereid, vaak met ingrediënten uit eigen tuin of
van gulle gevers. Nooit pakjes of zakjes spul,”
zegt Marjolein Blenckers, kokkin en sociaal
pedagogisch werker.
Praatje
,,Zonder steun van de gemeente en PIW zou
dit project nooit kunnen bestaan. De kosten
van goed en duurzaam verpakkingsmateriaal

zijn erg hoog. Maar we vervullen ook een belangrijke functie voor het welzijn van mensen,
die door corona aan huis zijn gekluisterd. We
signaleren ook dat sommigen meer en vaker
hulp nodig hebben. We doen meer dan het
eten bij de deur afzetten en ‘smakelijk eten’
roepen,” zegt Willy Hendriks, die naast het
werk in de keuken ook de logistiek van de
bezorging regelt. ,,Onze vrijwilligster Hannie,
die de maaltijden op de scooter wegbrengt en
ik maken altijd een gezellig praatje met onze
gasten. Velen zitten al vaak uren te wachten
op ons. Triest is dat voor velen dit vaak het
enige sociale contact is dat ze op een dag hebben. Als ik alle glaasjes wijn zou opdrinken,
die ik op mijn route krijg aangeboden, dan
reed ik zigzaggend over de weg,” zegt Theo
Penders lachend. ,,Hannie en ik genieten zelf
ook veel van het contact met onze gasten
thuis”, voegt hij eraan toe. Hij kijkt op zijn
horloge, hij wil ‘en route’ met zijn geurige
maaltijden. Kok is Theo niet van beroep. ,,We
hebben wel allebei een horeca-achtergrond.

Cut & Style
Miele en AEG
wasmachines
Miele
en AEG wasmachines
Miele en AEG wasmachines

AEG wasmachine
1400 toeren,
7 kg,
van € 629,00
voor € 549,00
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en garantie:
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046-4515502
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- Géén voorrijkosten en géén arbeidsloon
* exclusief inbouw apparatuur

- Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd*

* exclusief inbouw apparatuur

Burg.v.Boxtelstraat 4, Limbricht
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Tel: 046-4515502
www.vleeshouwers.nl

Ter versterking van
ons team zoeken wij:

aanmeten • vervaardigen
repareren • opvullen

OOk aan huis en
reparatie in de avOnd
75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.
Bel voor welke vergoeding u in
aanmerking komt 046-4745050
Ook voor uw klikgebit

Kapper /
Kapster
Fulltime of parttime
In koopcentrum Tüddern
In der Fummer 24

Interesse?

Bel of whatsapp naar:
0049 172 1482224 of
0049 178 7166655

Trots is het Boerderie trio ook op het ‘jongerencafé’. ,,Doordat we veel grote ruimtes
hebben kunnen we mensen veilig ontvangen.
Jongeren in de leeftijd van 18 tot 21 jaar
kunnen hier dan elkaar ontmoeten, want
velen snakken er naar om gewoon met elkaar
te kunnen kletsen, naar muziek te luisteren
en wat te drinken. We hebben een hele lange
bar mét muziek, en begeleiding is er van het
maatschappelijk werk” legt Willy uit. In de
Boerderij worden niet alleen warme bezorgmaaltijden bereid maar uit de keuken komen
ook veel andere ‘sociale gerechten’, waar veel
vraag naar is zoals gezelligheid, opvang en
begeleiding. Opkikkers van medeleven en betrokkenheid de ‘sociale koks’ van de Boerderie
,,En we hebben nog zoveel andere, mooie
plannen zoals een koempeltocht-wandeling
door Geleen met quizvragen. Maar we hebben
gebrek aan handjes”, zegt Theo. Vlot pakt hij
de maaltijden op, zijn gasten zitten al met mes
en vork in de hand om te genieten van het
Boerderie menu.
Door Ray Simoen
Informatie:
De Boerderie Gelaen
Hofstraat 30, Geleen
046 - 707 48 92
www.deboerderiegelaen.com

Postzegel met
Cour Solanus
Sinds 2010 geeft de Vereniging Sittards
Verleden met St.-Joep een postzegel uit, die
gewoon op brieven te gebruiken zijn en die
altijd bekende gebouwen in Sittard laten zien.
Dit jaar 2021 is gekozen voor het Solanus-gebouw aan het Kerkepad. Sinds kort is dit
onderdeel van Hotel Merici en herbergt op
de begane grond het bijbehorende restaurant
George’s. “Onze vereniging bestond in 2020
20 jaar. We besteden middels lezingen excursies tijdschrift e.d. aandacht aan de cultuur
en historie van onze stad. De verkoop van
deze zegels start altijd op de Sint joep markt.
Dit jaar hebben wij op Sint Joep 19 maart de
eerste zegel uitgereikt aan Burgemeester Hans
Verheijen van Sittard Geleen op het voorplein
Van Cour Solanus”, vertelt Fons Morel, bestuurslid van Vereniging Sittards Verleden.
De zegels zijn te verkrijgen door het downloaden van een bestelformulier op verenigingsittardsverleden.nl en bij Bruna, Gruizenstraat
en drogisterij Oukouk, Munstergeleen.
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WEG MET DIE KILO’S!

Ontspannen afslanken en spieren trainen met succes
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Maak
direct een
afspraak

Zij gingen je voor... met veel succes!
na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

Hoe het werkt
1 keer per week kom je bij ons voor een behandeling van
ongeveer 40 minuten. We sluiten je aan op ons apparaat en
jij ligt rustig onder een dekentje, terwijl
ons apparaat middels ultrasound vet
weghaalt. Tegelijkertijd worden door
elektrostimulatie je spieren
getraind. De behandeling is 100%
veilig en de meeste mensen ervaren
het als zeer aangenaam.
SIMPEL, SNEL, SLANK!

Al 6 jaar de succesformule
voor afslanken
De Almeerse oprichter Karin Hut vertelt enthousiast hoe zij
zelf in een klein kamertje, in Almere, begon. Inmiddels
draaien er 6 apparaten, die dagelijks mensen slanker maken.
‘Zelf was ik al jaren met mijn gewicht bezig. Dan weer zoveel kilo eraf
die er vervolgens zo weer bij kwamen. Er was geen dieet of shake of
ik had het geprobeerd, totdat ik 6 jaar geleden op dit apparaat stuitte.
Ik was na 1 behandeling zichtbaar slanker en gedurende de reeks
behandelingen vlogen de kilo’s eraf. Ik besloot het apparaat te kopen
en ontwikkelde een afslankformule waarbij we, naast de behandelingen
met ons apparaat, ook voedingsadviezen geven. Mijn concept sloeg enorm aan.
Het bedrijf werd een franchiseformule met inmiddels meer dan 45 vestigingen
door het land.’

* Resultaten ter inzage in de studio

Inmiddels heeft Easyslim.nu duizenden klanten geholpen aan een slanker
en strakker lijf. De klanten zijn zowel mannen als vrouwen die vaak al van alles
gedaan hebben om af te vallen, maar zonder langdurig resultaat.
Bij Easyslim.nu is er geen sprake van het zogenaamde ‘jojo-effect’. ‘Dit komt
doordat ons apparaat de spieren traint, waardoor de vetverbranding, ook in rust,
stijgt. Ook wordt middels ultrasound vet uit de cel gehaald, dat op natuurlijke
wijze het lichaam verlaat. Dit, in combinatie met een gezond voedingspatroon,
geeft zeer snelle en blijvende resultaten. Het is heel mooi om te zien hoe blij we
de mensen maken. Zij krijgen meer zelfvertrouwen, wat op alle fronten in hun
leven doorwerkt. Mijn bedrijf verandert vele levens op een positieve manier.
En juist dat is het succes, al 6 jaar lang’, aldus Karin.

Kennismakingsaanbieding
Intake incl. behandeling
van € 89,- voor slechts € 49,Geldig t/m 30 april 2021

6 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
6) ...en bovenal lekker & ontspannend

arstdiging
Easyslim.nSiuttve
Jouw Ea

Easyslim.nu
• info@easyslim.nu
Kerkstraat
69 – Sittard
| Tel: 06-39131142
Bel 06 - 1563 2873 of boek online via www.easyslim.nu
Email: sittard@easyslim.nu
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George Tielens, in Venlo geboren Sittardse
kunstenaar met straatnaam in Geleen
evenals zijn echtgenote uit een familie die in
hoog aanzien stond. In zijn atelier boven café
De Kroon aan de Markt waar Tielens ook zijn
schilderschool had, was Zefke Mols een vaste
bezoeker, kreeg Toon Hermans zijn eerste
lessen. Een andere bekende leerling was Pie
Schmitz uit Geleen. Sittardenaren van alle
rang en stand volgden zijn lessen. Door de
lessen en de verkoop van schilderijen was
Tielens ook voor de gewone Sittardenaar een
bekende stadgenoot. Dat hij het toch niet
breed had en vaak op de rand van armoede
leefde was alom bekend. Daar lag hij niet echt
wakker van, maar maakte zich als kostwinner
wel zorgen om zijn gezin met vier kinderen.
Wanneer er wat geld binnenkwam ging het er
royaal aan toe, werd bij banketbakker Frans
Poels in de Raadhuisstraat Geleen gebak
gehaald of trakteerde hij op het terras van De
Prins. Tielens moet in Sittard tot op zekere
hoogte een outsider zijn gebleven, meent Piet
Meijers. “Hoewel hij zich niet op de voorgrond drong en zelfs een bescheiden man
was, zette dit hem toch op een afstand van de
gemiddelde Sittardenaar.”
Wie voor het magistrale portret van Mgr.
Poels staat, zal geen idee hebben dat Tielens
zichzelf het vak heeft eigen gemaakt. Natuurlijk is hij door anderen beïnvloed en groeide
hij op in een kunstzinnige familie, onderzoek
toont aan dat er geen aanwijzingen zijn die het
tegendeel bevestigen: de kunstenaar George
Tielens was een autodidact. Deze vaststelling
maakt het respect dat hij verdient nog groter.
Zijn wandschilderingen en glasschilderkunst
in de kerken van Spaubeek, Nuth, Vaesrade,
Lindenheuvel, Puth en Beek behoorden tot

de beste in hun soort. Evenals zijn grottekeningen in Valkenburg, het reclamewerk, de
stillevens, dorpsgezichten, zijn landschappen en schetsen. Dat zijn werk geliefd was
bewijzen tentoonstellingen in Den Haag,
Eindhoven, Tilburg, Nijmegen, Maastricht,
Amsterdam, Roermond en kleinere plaatsen.
In zijn woonplaats was geen groot museum,
wel het Oranjehotel waar de kunstenaar naast
het ontmoeten van kennissen zo nu en dan
schilderijen om te verkopen meebracht. Van
het stadsbestuur of de culturele commissie
van de gemeente Sittard heeft Tielens nooit
een uitnodiging ontvangen om zijn werk in
het gemeentehuis te exposeren. Dat dit er tijdens zijn leven niet van is gekomen betreurde
menigeen. Piet Meijers: “Wat dat betreft heeft
Geleen hem meer recht gedaan. Ook daar
kreeg hij geen tentoonstelling, wel werd er in
de schilderwijk achter de Kluis wel een straat
naar hem genoemd. Aan de ene kant komt ze
uit op de Ruysdaellaan, aan de andere op de
Breitnerstraat. Goed gezelschap.”
Op de koude winterdag 27 januari 1950 wilde
George Tielens een bezoek brengen aan
een tentoonstelling van zijn eigen werk in
Heerlen. Hij zou de expositie nooit zien. Met
de fiets onderweg naar het station in Sittard
kreeg hij een lekke band en belandde bij
fietsenmaker Kamps op de Steenweg. Terwijl
Kamps de band plakte kreeg de kunstenaar
een hartaanval die hem fataal werd.
(Dank aan Stichting Museum en Expositie
Geleen en Piet Meijers)


Tekst: Koos Snijders

Precies waar de schilder zo van hield: het dorpse leven en boerenerf in Limburg.

(Particulier bezit, foto eigenaar)

George Tielens (1888-1950) kunstenaar en gentleman’. Heel toevallig viel
mijn oog op het vuurrode omslag van
het boek, de foto van ‘De besjes’, een
olie-paneel van 20 x 30 cm. Het was
tien jaar geleden dat ik het levensverhaal van de bijzondere persoon Tielens
met genoegen las en besloot de prettig
geschreven uitgave opnieuw te lezen.
Ik was er een lange middag zoet mee
en raakte wederom in de ban van deze
Tielens.
U moet weten dat een tentoonstelling met
schilderijen van George Tielens in Museum
Het Domein in de herfst/winter van 20102011 het nodige publiek trok. Op verzoek
van Stichting Museum en Expositie Geleen
(MEG) stelde Piet Meijers destijds de uitgave
‘George Tielens (1880-1950) kunstenaar en

gentleman’ samen. “Dankzij het speur- en
archiefwerk van met name Piet Meijers is het
mogelijk gebleken leven en werk van Tielens
adequaat in beeld te brengen”, constateert
MEG-voorzitter Wiel Gielkens in het voorwoord van het 64 pagina’s tellend boek.
George Tielens was vooral een Limburgse
schilder. Ook al lag zijn grootste begaafdheid in de portretkunst, zijn echte liefde en
specialisatie was het boerenerf. “Liefhebbers
en kopers van zijn werk apprecieerden zijn
vakmanschap, zijn ongekunsteld realisme en
zijn enigszins nostalgisch getint beeld van het
Limburg dat zij liefhadden”, schrijft Meijers.
In Sittard was de in Venlo geboren Tielens
een opvallende verschijning. Goed gekleed,
tot in de puntjes verzorgd, ook als kunstenaar
steeds de gentleman die afkomst en opvoeding van hem gemaakt hadden. Zijn vader
was eerste luitenant bij de cavalerie en stamde

Het straatnaambord in de Geleense wijk De Kluis.

OK
KERE
PEN
naf

,95

ACTIE:

Bij uw eerste
bestelling
3 maaltijden
voor

€ 18,95

Besteldag
Maandag (tot 14.00)
Dinsdag
Woensdag (tot 14.00)
Donderdag (tot 14.00)
Vrijdag (tot 14.00)
Zaterdag
Zondag

Bezorgdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

WIJ ZIJN
BEREIKBAAR

va
9.00 tot 16.3 n
0
U kunt bij on
s
bestellen en
laten bezorg
en.

Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl
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Maak thuis je
eigen dosis
cultuur!
Laat je inspireren op:
www.dedomijnendichtbij.nl
Win een
prentenboek
met jouw
kleurplaat

Beschilder
een Maaskei

Fotografeer
jouw stilleven
van jouw stille
leven

Maak thuis
je eigen
kunstwerk
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Volop ontwikkelingen in Sittard
Zoals enkele weken geleden al gemeld
heeft het gemeentebestuur verschillende ontwikkelingen gepresenteerd die
zowel in Sittard als in Geleen nieuw
elan zullen brengen. Toen zijn de ideeen over Geleen toegelicht. Nu aandacht
voor de plannen die in Sittard ontwikkeld worden.

is een voorstel dat prima past bij de Toekomstvisie 2030, waarin voor het centrum
van Sittard een toekomstbeeld geschetst is
waarbij historische en culturele componenten
een belangrijke rol spelen,” vult zijn collega
Andries Houtakkers aan. Met de ontwikkeling
van de twee genoemde projecten is een bedrag
van ruim vier miljoen euro gemoeid. Als de
gemeenteraad dat in april beschikbaar stelt,
kan met de voorbereiding van de werkzaamheden worden gestart.

Die plannen voor Sittard hebben volgens
verantwoordelijk wethouder Pieter Meekels
nog steeds te maken met het inmiddels 22
jaar oude plan Zitterd Revisited. Ditmaal
wordt het gebied bij Fort Sanderbout, tussen
de Paardestraat en de Kennedysingel onder
handen genomen. Tot aan Fort Sanderbout
komen twee grachten die gevuld worden met
water van de Molenbeek.

Ondertussen heeft het gemeentebestuur bij de
provincie aangegeven wat er de afgelopen tijd
allemaal gebeurd is in Sittard. En dat zijn heel
wat projecten.
Een bloemlezing die volgens Pieter Meekels
aangeeft dat er niet is stilgezeten: het vernieuwen van winkelcentrum Den Tempel,
de herinrichting van Fort Sanderbout en de
openbare ruimte bij Ligne, de archeoroute en
het evenemententerrein. Ook het verminderen van het aantal vierkante meters winkeloppervlak maakten deel uit van deze binnenstedelijke ontwikkeling.

Ook is in de plannen opgenomen dat er in
de buurt van het historische fort een nieuwe
wijngaard wordt aangelegd. Verderop gaat de
gemeente aan de slag met de aankoop van
percelen grond in het St. Rosa-gebied. ,,Die
percelen hebben we nodig om een groene
verbinding te maken tussen het centrumgebied en de Kollenberg,” aldus Pieter Meekels
(wethouder Stedelijke Ontwikkeling). ,,Het

Illustratie Gemeente Sittard-Geleen

Ondernemer Remco Duyx start TWO
Barber & Whitening aan Borner Markt
Sinds enkele weken is het centrum van
Born een nieuwe zaak rijker. Aan de
Borner Markt 2D opende Remco Duyx de
deuren van TWO Barber & Whitening.
De jonge ondernemer combineert hier
het beste van twee werelden: het barbiers-vak en whitening, ofwel het op een
veilige manier bleken van tanden.
Remco: “Tijdens mijn opleiding communicatie
realiseerde ik me dat het hebben van een eigen
zaak voor mij hèt doel was. Met het kappersvak
heb ik altijd veel aﬃniteit gehad en ik besloot
het roer om te gooien en naar de Barbiers-opleiding in Utrecht te gaan. Hier behaalde ik het
erkende diploma waarmee ik aan de slag kon
en zo mijn droom kon gaan verwezenlijken.”
Bij TWO Barber & Whitening kunnen mannen
terecht voor een fris en strak kapsel. In een zaak
die een eigentijdse en trendy sfeer uitademt
voelt de klant zich direct op zijn gemak. “Dat is
wat ik wilde. Geen old-school barbershop, maar
een salon met een ultramoderne twist. Mannen
van alle leeftijden zijn welkom om zich een klassiek of opgeschoren kapsel te laten aanmeten,
maar ook voor het laten scheren of trimmen
van de baard. En dat gebeurt, zeker ook niet
onbelangrijk, tegen vriendelijke prijzen”, vertelt
de enthousiaste Master Barber. Daarnaast is
een tweede deel va de zaak ingericht voor whitening en het is wellicht deze combinatie die het
concept dat Remco bedacht heeft zo bijzonder
maakt. “Bij whitening zijn de dames ook wel-

Doe mee met de
Paas Rebus van de
Meiden van Sittard
De Meiden van Sittard hebben, creatief als ze
zijn, in de aanloop naar Pasen een Paas Rebus
in de etalages. Deelnemers maken kans op
een rijkelijk gevulde paasmand.
Mee doen? Wandel tot 2 april langs alle etalages van de speciaalzaken van de Meiden van
Sittard, waar je de rebussen tegenkomt, en
los deze op. Maak het paasgedicht en stuur de
oplossing vóór 3 april naar :
info@meidenvansittard.nl

V=P

KN = L

-N

E
H=W +

R=L

K=V

H=D-N

B=V

T=J

-P

-K

+ RE

Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

kom. Deze behandeling is alleen op afspraak.
Het is wel mogelijk om met zijn tweeën of
drieën te komen. In dat geval krijgt iedereen
tien procent korting. Tijdens de behandeling
die drie keer twintig minuten duurt kun je op
het scherm een ﬁlm of serie kijken, zo gaat de
tijd wat sneller. We maken het zo aangenaam
mogelijk en hebben persoonlijke aandacht
voor de klant als handelsmerk!”
TWO Barber & Whitening is maandag van

12.00 tot 17.00 uur en donderdag van 18.00 tot
20,00 uur op afspraak geopend. Binnenlopen
met of zonder afspraak kan dinsdag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdags van
8.00 tot 15.30 uur.
Een afspraak maken kan via:
www.two2020.nl
o46-7851773 of 06-45655051

Wandel wanneer het jou uitkomt vanaf 19 maart t/m 2 april
langs alle etalages van de Meiden van Sittard.
Maak kans op een grote paasmand gevuld
met mooie prijzen van
alle Meiden-speciaalzaken.
Stuur de goede oplossing naar
info@meidenvansittard.nl
vóór paaszaterdag 3 april.

Wilt u een afspraak inplannen?
Voor meer info zie de facebook
pagina van de Meiden van Sittard.

Bel naar 046 - 437 50 40 of stuur een mailtje naar info@gecolux.nl

Raamdecoratie en vloeren, alles onder 1 dak!
• Gordijnen • Raamdecoraties • Insectenwering • PVC vloeren
Wolfeynde 10 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl

Like ons op
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE

DIE GRENZE

TIJDENS DE LOCKDOWN ZIJN
AL ONZE WINKELS
OP DE NORMALE TIJDEN GEOPEND
Sensodyne

Tandpasta mini extra fresh gel 15ml
Per stuk € 0,29

15ml

Head & Shoulders
Alle beschikbare varianten
shampoo 200ml

€ 1,00
elders € 9,52

200ml

-40%

-34%

€ 1,50

€ 1,50

elders € 2,48

Van der bilt

Tena

Lady discreet mini 20st

20st

€ 1,99

30ml

-83%

€ 2,99

€ 5,99

100ml

-83%

€ 5,99

€ 11,99

elders € 9,95

50gr

-92%

3 voor

€ 1,00
elders € 12,87

elders € 36,00

Perfect fit

Nikos

-40%

Hondenvoer chicken of duck 50gr
Per stuk € 0,39

30/50ml

-81%

Sculpture homme 100ml edt

105st

Iams

007 woman || gvp 30/50ml edp/bl

elders € 15,40

elders € 3,99

Classic vaatwastabletten 105st

elders € 2,28

James bond

30ml edt

-50%

Sun

Men sport cool 200ml

200ml

-90%

8 voor

Rexona

Hond middel en groot 110gr
Per stuk € 0,39

-92%

3 voor

€ 1,00
elders € 11,88

elders € 71,25

Burgess

Hond complete chicken 1kg of supadog
active adult chicken & beef 800gr
Per stuk € 0,59

Fristi

Rood fruit 200ml
Per stuk € 0,19

800gr

200ml

-94%

-83%

24 voor*

2 voor

€ 2,99

€ 1,00
elders € 15,90

*Exclusief statiegeld

GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
@medikamentediegrenze

110gr

elders € 17,92

Druk- en zetfouten voorbehouden,
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
20 maart t/m 5 april 2021.
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‘Ik vind het belangrijk dat je als
Scoop-lid jezelf kan zijn’
Jeroen Fietjé woont in Munstergeleen
en is inmiddels enkele jaren voorzitter van HC Scoop de hockeyclub van
Sittard-Geleen en omstreken. Deze
gezellige club met bijna 700 leden is
ontstaan uit een fusie van hockeyclub
Geleen met hockeyclub Sittard in 1999.
Je loopt al langer dan een paar jaar
mee binnen HC Scoop. Hoe ben je met
deze club in contact gekomen en was
het ook je ambitie om voorzitter te
worden?
Ik ben bijna 10 jaar actief als vrijwilliger bij
HC Scoop en heb een aantal jaar geprobeerd
te hockeyen bij de trimfit (competitie) groep.
Mijn eerste ervaring bij Scoop was als coach
bij een mixed F team van mijn zoon. Mijn
vrouw was op dat moment Jeugdcoördinator
en trainer bij de club, maar kon dit na 2 jaar
niet meer uitvoeren i.v.m. met haar masteropleiding. Ik heb haar taak overgenomen en zo
ben ik meer de bestuurlijke richting opgegaan
als voorzitter jeugdcommissie, voorzitter
technische commissie en inmiddels 2 jaar
voorzitter van HC Scoop. Mijn ambitie is om
bij deze mooie club een steentje bij te dragen
bij de vernieuwing. Met mijn medebestuursleden hebben we een plan geschreven met als
motto “Samen zijn wij Scoop”, met als doel
de hockeysport in regio Sittard-Geleen en de
daar omheen gelegen gemeenten verder te
ontwikkelen.
Het lidmaatschap van de club staat
open voor iedereen van 5 jaar en ouder. Merk je nog wat van het elitaire
imago van de hockeysport als je kijkt
naar het ledenbestand?
Uit het ledenbestand kan ik niet opmaken of
onze vereniging een elitair imago heeft, mijn
inschatting is dat dit niet zo is. In 2014 is de
KNHB gestart om van dit imago af te komen.
Bij HC Scoop gaat het erom met plezier,
samen een mooi sport uit te oefenen. Wat wel
een uitdaging kan zijn, is dat we niet zoals bij
voetbal een aantal hockeyclubs in onze gemeente hebben en dat betekent dat we op de
zaterdag, indien we uit spelen van Zuid-Limburg tot Noord-Limburg en Zuidoost Brabant
een wedstrijd spelen. Dat betekent dat ouders
afwisselend moeten rijden en dus een auto
nodig hebben.
HC Scoop combineert ambitie en gezelligheid in één vereniging. Hoe brengen
jullie dat in praktijk?
Onze ambitie bij Hockeyclub Scoop is om met
veel plezier op elk niveau te kunnen hockeyen. Scoop ziet de ontwikkeling van leden en
vrijwilligers als het belangrijkste streven. Dit
streven richt zich op de thema’s: sportiviteit,
plezier én ontwikkeling. Sportiviteit omvat het
bewegen, met als resultaat een betere gezondheid en een gezonde geest én samen bezig zijn
met sporten, resulterend in fatsoen, respect,
teamgeest en de wil om (samen) te presteren.

Zijn er nog wensen qua accommodatie
nu jullie beschikken over een accommodatie naast het Fortuna stadion?
Wensen hebben we altijd. Op dit moment
werken we met de gemeente samen aan een
pilot om onze velden te verduurzamen. Dit
project doen we samen met VVS en DVO.
De bedoeling is dat we op korte termijn
LEDverlichting voor in ieder geval 2 velden
kunnen realiseren met als doel dat HC Scoop
er direct financieel voordeel van heeft. Ook
hopen we een nieuw oefenveld te realiseren
met LEDverlichting. De samenwerking met de
gemeente is goed, maar kan altijd beter. Vaak
ligt het aan de communicatie maar dit hoor je
vaker bij verenigingen.

Voorzitter Jeroen Fietjé alweer bijna tien jaar lid als vrijwilliger bij Hockeclub Scoop.

Plezier is de belangrijkste motivatie om de
sport te beoefenen en deel te nemen aan het
verenigingsleven. Ontwikkeling gaat over
de ontwikkeling van de sportieve (hockeyniveau), persoonlijke en groepskwaliteiten. De
ontwikkelingsstaat is verder uitgewerkt in het
Technisch Beleidsplan HC Scoop 2020-2030.
De gezelligheid proberen we ook in dit hockeyseizoen ondanks de corona pandemie erin
te houden. Dit is lastig aangezien het clubgebouw gesloten is en er geen evenementen mogen plaatsvinden. We missen onze jaarlijkse
opening van het seizoen, hamburger hockey/
event, Jongste Jeugd Kamp, Maartje Paumen
clinics en de vrijdagmiddag-avond borrel, tevens zouden we starten met op de vrijdag een
avondeten menu voor de jeugd met spelletjes
avond. Helaas kon dit niet, maar wel hebben
veel team Quizzen via Teams of Zoom georganiseerd. Mede door de enthousiaste coaches
kunnen deze evenementen worden gehouden.
Sinds kort hebben we camera’s op veld 1 en
kunnen de ouders de wedstrijden op YouTube
meekijken. Dit was het enige positieve van de
Corona dat de ouders toch de teams kunnen
zien hockeyen, niet langs de lijn maar op TV.

SWENTIBOLD
Gespecialiseerd in Toyota

Occasions
Occasions

Toyota R.A.V. 4

Suzuki Alto
Toyota Yaris
Toyota
Yaris
Toyota Yaris
Toyota
Yaris
Toyota Yaris
Toyota
Yaris
Toyota Yaris
Toyota
Yaris
Toyota Yaris
Toyota
Yaris
Toyota Aygo
Toyota
Yaris
Toyota Verso-S
Toyota
Aygo E
Toyota Carina
Toyota
Verso-S
Opel Zafira
Toyota Verso-S

2.0 AWD Exec. Business
1.0 Ex. 5 drs./airco
VERKOCHT
1.3 Exec. Panoramadak
1.3
Asp.
1.3 Dynamic
1.3 Terra
Exec. Panoramadak
1.3
1.3
Dynamic
1.8 T-Sport
1.8 Hybrid
T-Sport Asp.
1.5
1.5 X-Play
Hybrid Dynamic
1.0
1.0
Terra 3 drs.
1.3 Asp.
1.0
X-Play
VERKOCHT
1.6 GTSI
1.3 Aut.
Asp.7 seater
1.8

1.3 Automaat

teerd worden voor alle leden, vrijwilligers en
begeleiders in het algemeen. En daarnaast
welke specifieke gedragsregels gehanteerd
worden voor begeleiders van teams in het
bijzonder.Net als de KNHB en NOC-NSF
vindt Scoop dat iedereen een leven lang moet
kunnen genieten van de hockeysport. Daarom
zet Scoop in op een veilig sportklimaat. Alle
trainers, coachen en andere vrijwilligers bij
Scoop dienen een VOG af te geven. We hebben binnen de club een vertrouwens contactpersoon waar je op een laagdrempelig niveau
naar toe kan als iets je dwars zit. Als voorzitter
vind ik het belangrijk dat je als Scoop lid jezelf
kan zijn, het best uit jezelf en als teamlid kan
halen en vooral dat je plezier hebt in hockey.
Ongeacht religie, achtergrond, huidskleur of
seksuele voorkeur. Samen zijn we Scoop en
samen bouwen we een veilige sportomgeving.

2015

2010
2015
2013
2013
2015
2010
2013
2009
2009
2015
2014
2018
2004
2012
2018
1997
2012
2001
2012

50

Onderhoud
uitsluitend aan
Toyota met
Onderhoud
fabrieksgarantie!

uitsluitend aan Toyota
met fabrieksgarantie!

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

Maartje Paumen is ‘by far’ de bekendste sportvrouw en persoonlijkheid met
een Scoop-achtergrond. Profiteren
jullie nog steeds van dit gegeven en
heeft ze nog contact met HC Scoop?
Maartje Paumen is zeker de belangrijkste
oud-speler van HC Scoop. We hebben ook
ons jaarlijkse Maartje Paumen kamp waar
elke jaar onze leden maar ook hockeyers van
buiten Scoop naar toe komen. Ons hoofdveld
is omgedoopt tot Maartje Paumen veld. Toch
moeten we niet vergeten dat de broers Marc
en Robbert Delissen ook belangrijke namen
in de hockeysport zijn en zij komen van HC
Geleen (Scoop). Marc speelde 261 interlands
en maakte 98 doelpunten voor Nederland en
behaalde Olympisch goud in 1996.
Sinds dit jaar is er een aparte keepersclub binnen jullie vereniging. Waarom
is dit bijzondere initiatief ontstaan?
Onze technische afdeling vond dat tijden de
normale training de keepers beperkt werden
ingezet waardoor er te weinig specifiek met
keepers werd getraind. We zijn een keeperclub gestart om vanaf de E jeugd kennis
te laten maken met het keepen en dit als
keepersclub verder uit te bouwen. We hebben
een aantal zeer ervaren keeperstrainers die
door de KNHB zijn opgeleid en zelf ook actief
zijn als keeper bij Scoop.
HC Scoop wil een hockeyclub zijn waar
iedereen zich veilig voelt en plezier
heeft aan de hockeysport. Hoe realiseren jullie dat?
HC Scoop wil een sociaal veilige hockeyclub
zijn waarin iedereen zich prettig voelt, het is
daarom van belang om duidelijk vast te leggen
en uit te dragen welke omgangsregels gehan-

Jullie zetten nogal wat social media in:
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube kanaal. Wat rendeert
het beste als sportvereniging?
Het is moeilijk te kiezen welk platform beste
rendeert aangezien dit per leeftijdscategorie verschillend is. De jeugd zit vooral op
Instagram en YouTube en de oudere leden
en ouders vooral op Facebook. We gebruiken
dus bijna alle platformen. We willen ons ook
nog verder richten op LinkedIn. Dit is een
goed platform om onze huidige sponsors en
potentiële sponsoren te benaderen.
Hoe staat het met de werving van vrijwilligers? Op de website staan momenteel een 18-tal vacatures en dat lijkt
nogal een behoorlijk aantal. Heeft dit
ook met corona-invloeden te maken?
Onze club telt ongeveer 150 vrijwilligers. Dat
is best veel maar op belangrijk vrijwilligers
functies zoeken we inderdaad nog vrijwilligers. Vooral in Corona tijd is het moeilijk om
die te vinden aangezien het lastig is om in persoonlijk gesprek te gaan. Toch zien we ook dat
het steeds beter gaat. We hebben een volledig
nieuwe Jeugdcommissie die zeer enthousiast
de teams begeleidt en sinds afgelopen jaar is
oud hoofdtrainer Caspar van Rooijen terug bij
de club als trainer/coach van Heren 1.
Vorig jaar is het 75-jarig bestaan door
corona in het water gevallen. Een paar
oud-leden van HC Geleen hebben het
initiatief genomen om in oktober 2021
een heuse reünie te organiseren. Een
vraag van een lid van HC Scoop Giel
Schneiders: wat vind je daarvan?
Ik vind dat fantastisch. Oud lid Maarten
Goossens is de initiatiefnemer en heeft aan
onze keukentafel gezeten met het plan. Ik
denk dat het goed is voor de club dat er weer
een feest is (als dat mag en kan natuurlijk).
Op Facebook gaat het ook helemaal los met
foto’s en herinneringen. Ik wil graag deze
oude leden (oud-voorzitters) ontvangen en
met hen praten over de goede oude tijd en
misschien organiseren we een oefenwedstrijden met Heren/Dames 1 tegen de veteranen.


Tekst Bert Wassenberg

Eens proberen? neem dan contact op met
HC Scoop: info@hcscoop.nl

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

ZELISSEN

autodemontage v.o.f.
Milieuparkweg 14
Sittard

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

Tel.: 046 - 452 23 61 of 06 - 537 57 977 www.autodemontage-zelissen.nl
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Binnen Geleen wordt uw bestelling

We adviseren
niet alleen hypotheken
van onszelf

gratis thuisbezorgd!

zoek online
vind lokaal

Maak nu een afspraak op
snsbank.nl/afspraak
of bel 030 - 633 30 00.

...dat is onlinewarenhuisgeleen.nl

We helpen je graag!

De producten van lokale Geleense ondernemers in de meest
bijzondere combinaties samen in één online warenhuis.
 Binnen Geleen gratis thuisbezorgd;
 Tevens ontvangt u bij elke online bestelling
een waardebon t.w.v. € 5,00*
 Deze actie loopt t/m 5 april

gratis
oriëntatiegesprek

Shop zoals
jij het wil!

Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100

Maak gebruik van ‘Click & collect’

selectie-2020 Adv A5 210x148mm_V04.indd 2

bij uw favoriete winkel of kijk op
www.onlinewarenhuisgeleen.nl
Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100

aat 30

ndd 2

21-09-2020 17:41

maak een ‘Private shopping’ afspraak

200380 SNS Hypotheekselectie-2020 Adv A5 210x148mm_V04.indd 2
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*in te leveren bij leden die zijn aangesloten
bij Centrummanagement Geleen
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Voor onze basisscholen in Sittard-Geleen zijn wij op zoek naar

ENTHOUSIASTE LEERKRACHTEN
voor alle groepen.

Wat bieden wij jou?
• Volledige baan (minimaal 0,6 fte)
• Een mentor vanuit het team

Wil je meer weten of solliciteren?
Meer informatie over onze scholen vind je op
www.stichtingtriade.nl.

Wat vragen wij van jou?
• Je bent in het bezit van een PABO diploma;
• Je beschikt over relevante werkervaring, opgedaan in
de praktijk of tijdens stage;

Wil jij bij ons werken....... Omdat Elk Kind Telt?
Ben jij op zoek naar een mooie uitdaging bij een
betrouwbare, meedenkende, ﬂexibele werkgever.

Daarnaast herken je in jezelf de volgende
competenties en talenten
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
• Je bent ﬂexibel met een hart voor kinderen
• Je bent op de hoogte van de verschillende lesmethodes
• Je bent didactisch, organisatorisch en pedagogisch sterk
Onze scholen:

Ook als je leerkracht bent geweest en overweeg je
na een andere carrière opnieuw het mooiste beroep
uit te oefenen, kun je contact opnemen en/of
reageren.
Stuur z.s.m. een korte brief met daarin je motivatie
en je CV naar bestuur@stichtingtriade.nl
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Oranje vliegtuig haalt moedig kunststukje uit
Kunststukjes

een modelvliegtuig in de bak van zijn auto.
Prachtig oranje van kleur. Gevonden tussen
de struiken. Machteloos neergestort. Van
wie? Die vraag hield me bezig. En wat ging de
‘geluksvogel’ met dat mooie vliegtuig doen?
Op de terugweg kwam ik langs het veldje van
modelvliegclub Swentibold. Ze waren er met
radiograﬁsch bestuurde vliegtuigjes ronkend
aan het vliegen. Toen viel het kwartje.

Niek Bremen, Peter van Deursen en
Wim Kallen (De Drie Vertellers), geven
invulling aan de rubriek: Kunststukjes.
Kunststukjes verschijnen in de vorm
van een interview, een column, e.d.,
waarbij kunst en cultuur, met name in
en rond Sittard-Geleen, centraal staan.
Als de Maas vroeger buiten zijn oevers trad,
dan kon de situatie snel dreigend worden.
Na de laatste overstromingen in de jaren 90
van de vorige eeuw werden de laatste jaren
langs de Maas broodnodige ‘werken’ ondernomen. Dat het oude landschap hier en daar
behoorlijk veranderde, was inherent aan meer
waterveiligheid (tegelijkertijd kwam er grind
uit de grond voor wegen- en huizenbouw).
Ik mis op een paar plekken, bijvoorbeeld bij
Grevenbicht en verder naar het noorden,
dat oude landschap. Weilanden zijn nu een
gigantische berg klei. Met nostalgie schiet je
echter niks op. De realiteit is een breed bed
waar Moeder Maas gerieﬂijk in kan vertoeven
(lees stromen). En daarnaast: het idyllische
Visserweert is een heus eiland geworden, dat
bij hoogwater door massa’s water wordt om-

Prachtig beeld van Vissersweert.

sloten. Een brug leidt naar de 14 huizen van
deze Maasparel. Er is een nadeel: wanneer
de Maas zich weer in zijn bedding terugtrekt,
blijft een hoop rommel achter in de uiterwaarden. Zakken vol. Er zijn gelukkig veel
vrijwilligers die op bepaalde zaterdagen tijden
de Maas Clean-up (is er geen mooi Nederlands woord hiervoor te vinden?) de handen
uit de mouwen steken. En vele kilo’s plastic
en andere troep verzamelen. Aan het eind van
de sprokkeltocht worden de zakken bij elkaar

Foto Grensmaas Consortium | Peet Adams

gelegd en zie je de ‘oogst’ van die dag, van
dat ene simpele stukje uiterwaarde. Voor de
inspanning krijg je een behoorlijk groot stuk
chocolade (van een gerenommeerde Sittardse
chocoladefabriek) als dank. Waarvoor dank.
Er worden op zo’n zaterdag ‘objecten’ gevonden die totaal onverwacht zijn. Een fraai stuk
hout nam ik van mijn jutterswandeling mee
naar huis. Maar er was een échte geluksvogel,
hij werd de ongekroonde jutter van de dag.
Deze man legde na de gedane inspanningen

Online Warenhuis Geleen staat vol met
producten van lokale ondernemers
Dat is het Online Warenhuis Geleen. Je
vindt er van alles: van electronica en
speelgoed tot spullen voor dier en tuin
en van kleding en sieraden tot eten en
drinken en nog veel en veel meer.
Davey Nieuwendijk van het Centrum Management Geleen: “Het warenhuis is een initiatief
van de lokale ondernemers in samenwerking
met ons, het Centrum Management Geleen.
Het doel is om het winkelaanbod van het
centrum in Geleen ook online zichtbaar te
maken. De consumenten kunnen op deze
manier thuis bekijken wat voor producten ze
bij de ondernemers in hun stad kunnen kopen.” De slogan is niet voor niks ‘Zoek online,

vind lokaal’, hiermee wordt de brug geslagen
tussen online oriënteren en fysiek winkelen.
“Het doel van dit platform is vrij divers. Het
biedt de consument meerdere mogelijkheden.
Oriënteren, reserveren en afhalen in de winkel, het product alvast betalen en later afhalen
in de winkel of het thuis laten bezorgen. Dat
laatste kan als je vóór 15.00 uur besteld. Het
wordt dan dezelfde dag tussen 17.00 en 20.00
uur gratis thuisgebracht in Geleen.” Met het
Online Warenhuis Geleen wordt ondernemers
een oplossing geboden voor het zelf bijhouden van een eigen website. “Vaak hebben
de ondernemers geen site met daarop een
actueel winkelaanbod. Het is een platform dat
in ontwikkeling is en groeit. Op dit moment

Foto Centrum Management Geleen

Het gevonden vliegtuig was buiten het bereik
gevlogen van zijn baas/ bazin. Die had aan
de grond genageld gestaan met console en
joystick, zo veronderstelde ik. Aldus moest
het zijn gegaan. Het vliegtuigje voelde een
onweerstaanbare drang naar vrijheid en
ontsnapte onbezonnen aan de besturing vanaf
de grond. Het ging een kunststukje uithalen.
Gewoon doorvliegen, de wijde wereld in.
Zonder grenzen. Volledige vrijheid wenste het
vliegtuig. Toen het zich eenmaal licht, vrij en
onbeteugeld, ja zelfs euforisch voelde, stortte
het tragisch neer. Langs de Maas. Gedurende
weken lag het verborgen, ee
nzaam in de struiken. Buiten het zicht. En zo
werd dit moedige vliegtuigje dé jagerstrofee
van deze clean-up.
Mogelijk krijgt het alsnog een nieuw leven.
Tekst Wim Kallen
hebben we vijfentwintig actieve ondernemers
die erbij zijn aangesloten. Ook als straks, na
de corona-maatregelen, weer meer mogelijk is
blijft het warenhuis bestaan.”
Kijk op www.onlinewarenhuisgeleen.nl
Mensen die tot en met paasmaandag 5 april
iets bestellen bij Online Warenhuis Geleen
krijgen bij elke bestelling een waardebon van
vijf euro. Tevens worden de bestellingen tijdens deze actieperiode gratis thuisbezorgd, in
Geleen. “Klopt. Die bon is dan te verzilveren
bij alle ondernemers die lid zijn van Centrum Management Geleen. De kracht van het
warenhuis is laten zien wat er lokaal te koop is
en de ondernemers met elkaar verbinden. Ze
kunnen elkaar versterken en er ontstaat een
soort van ‘kruisbestuiving’.
Shop zoals jij het wil. Maak gebruik van
‘Click & collect’, maak een ‘Private shopping’ afspraak bij je favoriete winkel of kijk
op www.onlinewarenhuisgeleen.nl

Colofon
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
Opmaak
Bee in Media
Website
BasSta-Web
Druk
Janssenpers Gennep
Bezorging
Spotta
Bezorgklachten
weekbladen@spotta.nl

MIJNGazet | pagina 12

Aanbiedingen geldig t/m 31 maart 2021.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Muurverf
Sigma
Sigmatin DGL Matt

Drost
Latex

Sikkens
Alphacryl Pure Mat SF

Binnen • Mat
Goed dekkend • Muur & Plafond

Binnen • Mat
Allround muurverf • Goede hechting

10L | €79,50

Binnen • Extra mat
Schrobvast • Renovatieverf

10L | €121,95

3495

10L | €216,55

6995

13534

Lakken
Sikkens Rubbol
Primer

Binnen/Buiten • Dekkend
Terpentinebasis • Grondlak

Sikkens Rubbol
Finura Satin

Binnen/Buiten • Zijdeglans
Terpentinebasis • Aflak

1L | €54,10

Sikkens Rubbol
Finura High Gloss

Binnen/Buiten • Hoogglans
Terpentinebasis • Aflak

1L | €62,10

3381

Binnen • Dekkend
Waterbasis • Grondlak

Sigma
S2U Nova Gloss

Binnen • Zijdeglans
Waterbasis • Aflak

1L | €58,50

Binnen • Hoogglans
Waterbasis • Aflak

1L | €74,95

03

38

48

Binnen/Buiten • Dekkend
Terpentinebasis • Grondlak

Binnen/Buiten • Zijdeglans
Terpentinebasis • Aflak

Binnen/Buiten • Hoogglans
Terpentinebasis • Aflak

1L | €78,95

32

40

5132

51

Einza Superior Clean

Drost Alaska Premium is een
hoogwaardige reinigbare
muurverf voor binnen.
Mat en super dekkend.
Uitstekend geschikt voor
toepassing in de keuken
of badkamer.

Sigma
S2U Gloss

1L | €78,95

92

Drost Alaska Premium

4691

Sigma
S2U Satin

1L | €62,95

48

1L | €75,05

4691

Sigma
S2U Primer

72

Binnen • Hoogglans
Waterbasis • Aflak

1L | €75,05

3544

1L | €74,95

72

Sikkens Rubbol
BL Rezisto High Gloss

Binnen • Zijdeglans
Waterbasis • Aflak

1L | €56,70

3881

Sigma
S2U Nova Satin

Sikkens Rubbol
BL Rezisto Satin

Binnen • Dekkend
Waterbasis • Grondlak

1L | €62,10

3881

Sigma
S2U Nova Primer

Sikkens Rubbol
BL Rezisto Primer

Einza Superior Clean is een
reinigbare matte toplaag.
Deze toplaag blijft na het
reinigen mat en geeft niet af.

10L | €184,39

10L | €205,80

12995

11995

Geschikt voor ruimtes
die snel vuil worden zoals
keukens en kinderkamers.

U kunt bij Dols Storms De Verfzaak Sittard terecht voor:
Afhalen bestelling
(Particulier)

Winkelen
op afspraak

Maak een afspraak via
onze website.

Op afspraak bij een van onze
winkels.

Dols Storms De Verfzaak Sittard
Doctor Nolenslaan 149B
6136 GM Sittard
046 - 452 7932
sittard@deverfzaak.nl

Shop online

Afhalen groothandel
(Zakelijk)
Regulier geopend voor
afhalen.

Openingstijden:
Ma - Vr 09.00 - 18.00
09.00 - 16.00
Za
Gesloten
Zo

www.deverfzaak.nl

PostNL
Servicepunt

Op afspraak bij een
van onze winkels.

Ook vestigingen in:
Cuijk | Baarle - Nassau | Eindhoven
Hoensbroek | Maastricht | Panningen
Roermond | Valkenswaard | Venlo | Weert

