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Vrolijk Pasen!

Met Pasen vieren we de overwinning van het
leven op de dood. In de natuur uit zich dat met
lammetjes en fris groen aan de bomen. Innerlijk
zijn we verheugd om de herkregen vrijheid van
het naar buiten kunnen en genieten we volop
van het zonnetje. Ondertussen snoepen we van
heerlijke lekkernijen. Chocolatier René Dohmen
schiep zijn eigen creaties in het atelier van Rousseau Chocolade.
Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

‘Samen de schouders eronder zetten’
Het Hoophuis aan de Salmstraat 35
in het Geleense centrum ligt er op dit
moment ietwat verlaten bij. Door de
corona-maatregelen is er ook dit jaar
geen Samenloop voor Hoop en mag de
winkel beperkt bezocht worden door
klanten. De locatie dient als vergaderruimte voor de teams en rond de
feestdagen zijn er diverse acties opgezet, maar daar blijft het voorlopig bij.
Toch is er volgens Jan Dols, die samen
met Michel van Dijke de kar trekt, in
de voorbereiding naar Pinksteren 2022
volop werk aan de winkel.

Tijd voor een mooie kleurplaat van Wout
Paulussen. In deze MIJNGazet staat op pagina 13 een tekening zonder kleur van Ton
& Tonneke. Kleur hem zo mooi als je kunt
in. Zet er je naam en leeftijd op, maak er
een foto van en stuur deze uiterlijk 10 april
naar redactie@mijngazet.nl
Het mooiste exemplaar wint het orgineel
van de tekenaar, ingelijst en voorzien van
kleur.
Iedereen tot en met 12 jaar mag meedoen.

Meedoen?
Leer ons alvast kennen
Meld je bij Jan Dols via 06-50503524

Leer ons alvast kennen
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in Sittard-Geleen willen oproepen om mee te
doen. Dat zijn er best veel, het zou geweldig zijn
als negentig procent straks aan de start staat.
Samen de schouders eronder zetten. Kom op en
meld je aan! In het verlengde van de loop zijn er
allerlei acties mogelijk om geld in te zamelen. Zo
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Foto Double Eye | Ivo Goessens
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De bedoeling is om de Samenloop voor Hoop
volgend jaar met zoveel mogelijk mensen te
lopen op de wielerbaan in Geleen en in het
aangrenzende Burgemeester Damenpark.
Op dit moment staat de teller voor het aantal
deelnemers rond de 600. “Ik hoop dat we
straks in totaal op zo’n vijftig teams uitkomen
en dat er heel veel mensen een kijkje komen
nemen tijdens de 24 uur die het evenement
duurt. Ik zou dan ook graag alle verenigingen

Jan Dols

Het is een mooi project dat valt of staat met
de deelnemers, het enthousiasme van de organisators en ook de inbreng van vrijwilligers
die straks ervoor zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. “We gaan een feestje vieren
en stilstaan bij deze verschrikkelijke ziekte.
Ik heb lang gecollecteerd voor het KWF, maar
het enthousiasme van de mensen werd steeds
minder. Ik ben op zoek gegaan naar iets
anders en geraakt door dit project. Het is dan
ook zo jammer dat het in 2020 niet is kunnen
doorgaan. Voor de organisatie kunnen we nog
wel wat handjes gebruiken. Er komt heel wat
op je af en er is ontzettend veel te doen. Ook
mensen die niet in het bestuur willen zitten,
maar op de dag zelf willen helpen zou ik tot
slot willen uitnodigen me te bellen, ze zijn
hard nodig om de Samenloop voor Hoop tot
een gezamenlijk succes te maken.”

MAA
6

Jan Dols: “Klopt. We kunnen blij zijn dat we
aan de verhuurder van het pand alleen de
energiekosten hoeven te betalen. Zo kan alles
wat we toch nog verdienen naar de Samenloop voor Hoop. In 2020 had de eerste, door
ons georganiseerde editie, moeten plaatsvinden. Alles was geregeld. We hadden al 35
teams die wilden deelnemen, sponsors en
artiesten. Toen kwam corona. Gelukkig staat
al het geld, ruim 35.000 euro, die we tot dan
toe hadden opgehaald nog op de rekening. Dit
loopt niet weg en wordt na de editie van 2022
aangeboden. Wel hebben we via het KWF al
een deel kunnen uitkeren aan projecten die
zich al hadden gemeld zoals het Toon Hermanshuis in Sittard, een tuinset voor Hospice
Daniken, muziekkussens voor Zuyderland en
VR-brillen voor het ziekenhuis in Maastricht.”

kunnen de teams in het voortraject kaarsenzakken verkopen; ze kopen deze voor vijf euro
per stuk bij ons in. De mensen kunnen deze
versieren en in de avond worden ze aangestoken en langs de looproute gezet. Dat gaat
prachtige taferelen opleveren.”

Paaskleurwedstrijd:
de mooiste inzending
wint het orgineel

#Sittard-Geleen
#lokale politiek
#frisse wind

Voor een passend
grafmonument
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Is Sittard de mooiste vestingstad van Nederland?
Kunststukjes
stuk een historische en dappere geschiedenis
en ze zullen zeker, net als in Sittard, (culturele) evenementen aanbieden.
Wat is dan het verschil met de andere steden?
Ik daalde de trappen af bij Fort Sanderbout.
De volkstuintjes aan de wal dommelden wat
in de zon. Die tuintjes zijn eeuwenoud en
cultureel erfgoed. Ze bevinden zich op de
schootsvelden. Vroeger boden die schootsvelden een vrij zicht rondom de stad, zodat men
op tijd wist “wat er aankwam.” En dat was
meestal niet veel goeds.

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.
De ANWB heeft een wedstrijd uitgeschreven,
waarbij gestemd kan worden op ”de mooiste
vestingstad van Nederland.” Nederland heeft
meer dan 160 vestingsteden. Alleen vestingsteden met een beschermd stadsgezicht en
duidelijk aanwezige wallen, muren en/of
poorten, met niet meer dan 40.000 inwoners
mogen meedoen. Ja, en ook de recreatieve
mogelijkheden (is het leuk om dat stadje te
bezoeken?) tellen mee.

Voor een van de ‘chaletjes’ bleef ik even staan.
Een ouder stel in gammele tuinstoelen genoot
van de gedane arbeid. Een aantal kippen
zochten naar slakjes. De teelaarde lag klaar
om een vruchtbare bodem te creëren.
De dame glimlachte. ‘Enne?’ zei ze.
Ik glimlachte terug en begon over het weer.
Daarna ging het gesprek verder over speltbrood en nonnevotten.
Toen ik wilde gaan vroeg ze of ik een glaasje
wilde meedrinken. ‘Het is vijf uur, en dan
drinken we altijd een borreltje.’

Nu komt het:
Onder de 37 steden die reeds door de ANWB
zijn geselecteerd/genomineerd, vallen Stevensweert en Sittard.
Is de keuze voor Sittard terecht?
De stad was vroeger als vestingstad bepaald
geen onbetekenende krabbel op de landkaart.
Tussen 1542 en 1760 heeft Sittard veel te
lijden gehad van kleinschalige en grootschalige verwoestingen. En telkens waren de
gevolgen voor het stadsbeeld rampzalig. Met
name was dat in 1677 het geval, toen de stad
een steunpunt was voor de Republiek der
Verenigde Nederlanden, die in oorlog was met
een coalitie onder leiding van Frankrijk. Een
troepenmacht onder bevel van generaal De
Mélac trok naar Sittard en verwoestte de stad.
In de vele jaren die daarop volgden, werd
Sittard weer opgeknapt. Zo werd de toren
van de Petruskerk hersteld, de herbouw van

Misschien is dat wel het verschil met de andere steden. Geen gekunsteld decor, geen onechtheid, geen pose. Gewoon Sittard.

Foto De Drie Vertellers

particuliere woningen kwam op gang, de
kloosters werden gerestaureerd en de Basiliek
O.L.V. van het Heilig Hart werd gebouwd, op
voorspraak van de Ursulinen. Die Basiliek is
nu een belangrijke toeristische trekpleister.
Heel langzaam kreeg het stadscentrum weer
een voornaam aanzien, met behoud van vele
historische elementen, sporen die herinneren
aan een bewogen en roemrucht verleden, aan
vernieling en wederopbouw.

Maar toch, waarom zou je nu voor Sittard
kiezen, dacht ik toen ik vorige week over de
stadswal wandelde. Omdat de stadswallen
en het bastion (Fort Sanderbout) nog steeds
imponeren? Omdat de grachten, de kloosters
en de monumentale huizen uniek zijn? Om
de Geheime Tuinen, de Rosaprocessie en de
Oktoberfeste te bezoeken? Of vanwege Toon
Hermans? Want hij is er gewoon nog.
Eigenlijk hebben vele vestingsteden stuk voor

TWO
Barber & Whitening

BARBER & WHITENING
Bornermarkt 2D - Born
Tel. 046 785 1773 of 06 4565 5051
OPENINGSTIJDEN
Op afspraak:
Maandag:
Donderdag:

12.00 - 17.00 uur
18.00 - 20.00 uur

Met en zonder afspraak:
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag:
08.00 - 15.30 uur

Boek uw afspraak online 24/7 op:
www.two2020.nl
Whitening alleen op afspraak

Dat liet ik me niet tweemaal zeggen. We dronken een glaasje echte Zittersje Wien van de
Wal en daarna nog eentje, zodat het wat later
werd. In de verte ging de zon al onder en vóór
ons hing de hemel vol met de klanken van het
carillon van de Petruskerk. We zeiden niets
meer, zonder dat we het hadden afgesproken.
Misschien is dat wel het verschil met de
andere steden. Geen gekunsteld decor, geen
onechtheid, geen pose. Gewoon Sittard.
Tekst en foto Niek Bremen
Stem je ook? Het kan nog tot 15 april
2021. (www.anwb.nl/vestingstad)
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‘Bonbons maken hielp me
burn-out overwinnen’

Wandelen met het
Gilde rondom Puth
Na een succesvolle- en ontzettend winderige terugkeer van de korte wandeling in maart biedt Gilde de Graven in
april opnieuw een korte wandeling van
zes kilometer aan. Na de niet voorziene
aanmelddrukte van de afgelopen keer,
wordt deze wandeling ditmaal liefst
driemaal gelopen.
Op vrijdag 16 april (10.00 uur), zaterdag 17
april (10.00 uur) en woensdag 21 april (10.00
uur) staan de wandelgidsen van Gilde De
Graven klaar aan de Pastoor Albertsstraat te
Puth. De wandeltocht start hier op de parkeerplaats vlakbij de kerk van Puth. Naar een
eventuele pauzeplaats (of koﬃe to go) wordt
nog gekeken. De tocht voert veelal over verharde wegen, maar onverharde paden zijn er
ook bij. In tegenstelling tot de afgelopen keer
is er nu enig hoogteverschil, dat echter zeker
niet onoverkomelijk is. Per wandeling kunnen
er maximaal 24 personen deelnemen. Er
wordt gewandeld in viertallen, twee-aan-twee.
De gids is altijd in het zicht. Ook wordt er een
uitdraai van de route per viertal meegegeven.
De wandeling gaat door bij tenminste 12 aanmeldingen per dag. De kosten bedragen 1 euro
(ter plaatse contant te voldoen) en aanmelden
kan via de website van Gilde De Graven.

Foto Gilde De Graven

Marlies Tempelaars gelukkig met haar Chocolade Huuske
Foto Double Eye | Ivo Goessens

Chocolade is een verleidelijke dikmaker. Maar voor Marlies Tempelaars
(52) uit Buchten is chocolade een
succesvolle therapeut. Ze kwam een
zware burn-out te boven door chocolade lekkernijen te gaan maken. Eerst als
hobby, sinds kort heeft ze haar (web)
winkel ‘Chocolade Huuske’.
Ze kan het nog steeds niet goed bevatten. De
laatste weken komt ze handen te kort om aan
alle wensen te voldoen. Bonbons, gevuld met
mousses, schilderijtjes met reliëf, bulldogjes, konijnen, bloemen en handjes, alles van
chocolade in de smaken puur, melk, karamel
of gemengd met kruidenmixen en granola.
Ze maakt het met plezier voor haar klanten,
zegt ze. ,,Maar er zijn zoveel goede patissiers
en chocolatiers in Limburg, ik ben maar een
beginneling”, zegt ze met een bescheiden
glimlach.
Ze serveert koﬃe en presenteert een schaal
met haar ‘home made’ lekkernijen. Tevreden
neemt ze een hapje van een staafje van pure
chocola, gevuld met crispy granola. ,,Ik heb
ontzettend veel te danken aan chocolade. Ik
heb er een zware burn-out mee overwonnen”,
klinkt het zacht in de woonkamer, waar een
voorjaarszon de lekkernijen verwarmt. Die
heeft ze net gemaakt in haar werkruimte
boven de woonkamer. ,,In het begin maakte ik
alles in de keuken, maar nu doe ik dat boven,
waar ik meer ruimte en rust heb.”
Fan
Eerst had ze een massage salon, maar daar
mee moest ze stoppen, ze raakte overwerkt.
Ineens was ze alles kwijt: haar baan, haar
zelfvertrouwen, haar levenslust. Ze probeerde
haar leven weer op de rails te krijgen door bij
VDL in Born in de catering te gaan werken,
maar ze liep vast. Drie jaar geleden werd ze
voor 100 % afgekeurd. Wat nu? Ze voelde zich
te jong om haar leven thuis op de bank te slijten. ,,Als je diep in de put zit is het belangrijk
om iets te vinden dat je ontspanning biedt
zodat je niet steeds in je hoofd blijf zitten. Ik
was altijd al fan van chocolade, en besloot
om mijn ontspanning daarin te zoeken.” Ze
koopt een malletje om vierkante bonbons mee

te maken. Maar enkel een malletje vullen met
vloeibare chocolade is op den duur ook geestdodend. ,,Op internet en Youtube heb ik naar
informatie gezocht en ﬁlmpjes bekeken, want
zelf chocolade maken is best ingewikkeld. Het
is niet ‘eﬀe wat chocolaadjes maken’.” Niet de
techniek van het bewerken en verwerken van
chocolade valt haar zwaar. ,,Het moeilijkste
was om weer zelfvertrouwen te krijgen, en ook
om grenzen te stellen zodat je niet weer in een
zware dip terecht komt.”

openen. Zo’n winkeltje met een klingelende
bel als je binnenkomt en waar mensen kunnen
genieten en proeven van mijn zelf gemaakte
chocolade lekkernijen.” Aan een winkeltje
kan Mijn Gazet haar niet helpen. Haar tweede
droom is vlotter geregeld. ,,Ik zou dolgraag
met chocolatier Gert-Jan Heesterbeek van La
Fève in Maastricht willen praten. Hij is een
voorbeeld voor me.” Vanuit zijn atelier laat de
Maastrichtse chocolatier meteen weten, dat
Marlies ,,van harte welkom” is.

Veel heeft ze gehad aan Athina Sotiropoulos van ‘Verleidelijke Taarten’ uit Eindhoven.,,Athina was niet alleen een inspiratiebron
voor me, maar ze gaf me ook zelfvertrouwen
om door te gaan. Ik kon haar altijd om raad
en advies vragen.” Haar gezin vindt het ook
prachtig dat ze zo geniet van haar hobby. ,,Ze
hoopten ook stiekem dat er wat mislukte,
dan mochten ze de restjes opeten”, zegt ze
lachend.

Door Ray Simoen
Informatie:
info@chocoladehuuske.nl

Waardering
Wanneer ze thuis een geslaagde proeverij organiseert voor vrienden en familieleden is dat
een eerste grote opsteker voor haar. Maar ze
wil haar choco producten ook buiten de vertrouwde en beschermde kring van vrienden
en familie laten proeven. ,,Ik heb meegedaan
aan een kleine kerstmarkt. Binnen een halve
dag was alles weg. Dat was zo’n mooi gevoel.
En het was tevens een teken dat ik op de goede weg was en dat mensen mijn lekkernijen,
die ik zonder smaak- kleur- en bewaarstoﬀen
maak, waarderen.” De waardering deed haar
erg goed, zo merkte ze. ,,Mensen zeiden tegen
me: ‘Je straalt weer’”.
Terwijl ze geniet van de stijende vraag naar
haar home made lekkernijen, beseft ze dat het
evenwicht broos is. ,,Ik moet mijn grenzen
goed bewaken, er niet over heen gaan.” Maar
tja, dat is niet altijd makkelijk. ,,Ik vind het
ook zo leuk om speciale dingen te maken die
mensen van me vragen. Ook is het zo’n ﬁjn
gevoel dat ik niet meer afhankelijk ben van
rijkssteun. Want dat vond ik erg zwaar. Ik wil
iets voor de maatschappij betekenen.” Bovendien wil ze nog twee dromen realiseren. ,,Ik
zou graag een klein winkeltje in de stad willen

Ingezonden
‘Warm welkom voor
nieuwe bewoners
Hof van Langfoor’

Ik ben blij dat de woningen er zijn. Gezien de
enorme vraag naar woningen. Echter stoort
het mij dat de duurzaamheid zo benadrukt
wordt in het artikel, terwijl het zeer discutabel is dat de bronnen die genoemd worden
ook veel bijdragen aan duurzaamheid. De
restwarmte van de bedrijven: oké, beter dat
er nog iets mee gedaan wordt. Maar de BES
nog steeds bestempelen als duurzaam dat kan
toch écht niet meer. Wetende dat vele bomen
in Scandinavië gekapt worden en met vieze
vervuilende schepen naar Nederland vervoerd worden. Bomen ook uit ons land en in
Europa die eigenlijk CO2 uit de lucht zouden
moeten halen. Bomen en groen restafval dat
bij verbranding nog steeds veel CO2 uitstoot.
Dit mag dan nu nog volgens Brussel bestempeld worden als duurzaam, maar het zou
jullie sieren dit toch niet als zodanig meer te
bestempelen. De inzichten hieromtrent zijn
inmiddels dusdanig bevestigend dat ook de
politiek zich hierover zorgen maakt. Geef de
gewone burgers dan op dit vlak niet het idee
dat ze duurzaam bezig zijn.
Vriendelijk groet,
Ine Collet
Sittard-Geleen

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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Café Wilhelmina in Oud-Geleen ademt één en al sfeer
Café Wilhelmina gelegen aan de
Peschstraat in Oud-Geleen is nu nog
gesloten, maar Bert, Nathalie en Nina
hopen dat de deuren binnenkort weer
open mogen. Het is een plek waar
de gasten zich prettig, veilig en thuis
voelen. In dit café kan en mag iedereen zichzelf zijn. De corona-tijd werd
gebruikt om het complete interieur aan
te passen en bij binnenkomst waan je je
in Parijs, Amsterdam of London.

titel is “ÒS SJOONSTE KEFEEKE”. Een poppenorkestje en orgeltje dat in de zaak hangt
speelt de muziek. De tekst is voor iedereen
mee te lezen op de rolgordijnen die voor de
ramen hangen. We willen de charme van het
café zo lang mogelijk bewaren. We missen de
klanten en staan in de startblokken om weer
open te gaan, hopelijk kan en mag dat weer
snel. Om te beginnen op het terras als het
niet anders kan, waar we normaal gesproken
veertig zitplaatsen hebben”.
Corona heeft ervoor gezorgd dat Wilhelmina het afgelopen jaar heel wat maanden
niet open mocht, maar het heeft er ook voor
gezorgd dat Oud-Geleen een prachtig café
heeft gekregen. Bert en Nathalie hebben ziel
en zaligheid gelegd in het interieur en dat
mag gezien worden! Carla autostofferingen,
Instatec, CV Service Zuid, Harold Packbier
Bouwdecor, SDM Service, HP Steel-Penders
en Nick Stein Wonen By Marco, hebben
meegewerkt aan ons project en mede ervoor
gezorgd dat alles is geworden zoals we met
zijn drieën in gedachten hadden”, besluit Bert.

Nathalie: “Eigenlijk wilden we alleen de bar
een beetje opschuren, maar van het één kwam
het ander. Zo is het allemaal begonnen.” Met
veel oog voor detail werkten de eigenaars het
afgelopen jaar aan het vormgeven van hun
café. Nathalie, maar óók Nina, is het gezicht
van de kroeg. Haar echtgenoot Bert is de
‘joker’ en wordt regelmatig ingezet. “Ja. Het
is echt onze kroeg”. Maar dat is het natuurlijk
wel al heel wat jaren. We kochten Wilhelmina
zeven jaar geleden en hebben er samen met
ons personeel, allemaal vrouwen, een plek van
gemaakt waar je je thuis voelt. Een café waar
iedereen welkom is”, vertelt Nathalie.
Wilhelmina groeide in die tijd uit tot een plek,
waar je komt om te socializen, maar waar je
ook kan genieten van de nu al legendarische
Duitse, Spaanse en Griekse feesten op een
zondagmiddag, de “wild”avonden tijdens
Wilhelmina gaat “WILD” en natuurlijk niet
te vergeten onze geweldige carnavals dagen.
Tevens hebben ook verschillende verenigingen hun “onderdak” gevonden. “We proberen,
als het kan, aan de wensen van onze gasten
te voldoen. We hebben een breed assortiment speciaal bieren op de tap en fles. Ook
lekkere wijn, koffie van Blanche Dael, van
fris tot cocktails en natuurlijk Salmari. Dit
salmiak-shotje met een goede hoeveelheid
alcohol is door de jaren heen het toppertje
geworden van Wilhelmina,” aldus Nina.
De liefde voor het café gaat zelfs zo ver dat er
in de Marlstone-studio een eigen liedje werd
ingezongen. Bas Kielen schreef de tekst en de

Café Wilhelmina
Peschstraat 48 in Oud-Geleen
06-24572415
info@wilhelminageleen.nl
www.wilhelminageleen.nl

Nina en Nathalie heten u alvast van harte welkom. 

Foto’s Double Eye | Ivo Goessens

Mooie grindvloeren voor
een zeer scherpe prijs!
De GrindStunter maakt een grindvloer betaalbaar voor iedereen.
Overtuig uzelf van de kwaliteit!

Een fantastisch
mooie grindvloer,
wie wilt dat nou niet?

AKTIEak!en

Het schoonm
van uw grindvloer
kost nu maar

€ 1,75 per m *
2

Of het nu gaat om een siergrindvloer of een marmergrindvloer,
de GrindStunter maakt een grindvloer betaalbaar voor iedereen!
Wij komen graag bij u langs, wanneer het u schikt en kunnen u dan ook goed
adviseren bij het zien van uw vloer. We hopen snel van u te horen.

De specialisten van De GrindReiniger komen graag
bij u langs en zorgen ervoor dat uw vloer er weer
als nieuw uitziet. Met onze speciale schoonmaak
apparatuur zult u geen hinder ondervinden van
water op de vloer. Na de schoonmaakbeurt kunt u
gewoon weer erover heen lopen en heeft uw vloer
zijn oorspronkelijke kleur weer terug.

Siergrindvloeren

Marmergrindvloeren

Traprenovatie

Nu voor

Nu 1-4 mm voor

Nu voor

€ 25,-

€ 35,-

€ 25,-

Veel teveveden klanten gingen u voor!

Bijna is uw grindvloer
weer als nieuw....
Uiteraard geven wij u graag een
vrijblijvende totaal offerte voor het
reinigen van uw grindvloer. Neem dan
eventjes contact met ons op!

Na de
behandeling
kunt u ook de
speciale zeep
kopen voor
€ 12,50 per fles

2

p.m

2

p.m

per trede

e grindvloer bent u
Voor een betaalbare en kwalitatiev
juiste adres!
bij GrindStunter absoluut aan het

De GrindStunter

M: 06-22031241 • E: info@grindstunter.nl
M: 06-57304430 • E: info@grindreiniger.nl • www.grindreiniger.nl
Like us: facebook.com/degrindreiniger

* De vermelde prijzen zijn incl. btw en excl. verzendkosten.

www.grindstunter.nl

Like us: facebook.com/degrindstunter
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Jeu Jöris en Jan Nolten, sportmannen
die hun sporen dik hebben verdiend

De tweede etappe van de Ronde van Limburg in 1950 zit erop. Hoogste tijd voor een foto.


Een foto uit het sportarchief van Sittard-Geleen. Jan Nolten (links), Jeu
Jöris (zwart truitje met witte streep)
en Thei Hendriks kijken samen met
wielerorganisator Gense in de richting
van de fotograaf. De foto is genomen
na afloop van de Ronde van Limburg in
1950. De wielersport was vorige eeuw
al populair in Zuid-Limburg. Naast
kleine eendaagse wedstrijden gold de
Ronde van Limburg lange tijd als het
voornaamste uithangbord. Voor de
tweede etappe van de provinciale koers
in 1950 startte het peloton in Venlo om
’s middags te finishen op de sintelbaan
van het Burgemeester Damenpark.
De Geleense pedaalridders Jöris (1929-2010)
en Nolten (1930-2014) fietsten op jonge
leeftijd vaak in dezelfde koersen. Na de door
Fausto Coppi gewonnen Ronde van Zuid-Italië in 1952 verraste Jeu Jöris zijn supporters
omdat hij de renfiets voorgoed aan de kant
zette. Met echtgenote Mia Ramakers ging hij
Hotelcafé Terminus van eigenaar Gied Joosten beheren. De samenwerking en vriendschap met Joosten zou “Juppel” – was zijn
bijnaam - veel geluk brengen. Zo werd hij bij

de oprichting van Fortuna ’54 door voorzitter
Joosten aangesteld als verzorger / masseur
van de profvoetballers. Jaren later zou Jöris
deze functie vervullen bij de handbalvereniging Blauw Wit uit Neerbeek en in de
bokssport. Van de profwielrennersploeg Tim
Oil was Jeu Jöris korte tijd ploegleider. Als
manager begeleidde hij bokser en tweevoudig
bronzen medaillewinnaar Arnold Vanderlyde
op de Olympische Spelen in 1988 (Seoel) en
Barcelona in 1992.
Met de Sittardse huis- en sportarts Thei Jessen toverde Jöris het aan de Rijksweg Noord
gelegen riante Huize Op de Wolff om in Sauna
Sanas. Het vroeger clubhuis van Fortuna
’54 groeide uit tot een pleisterplaats voor
sportmensen. Voetbalclubs en wielerploegen
waaronder de Raleigh equipe van Peter Post
of de teams van Caballero en Amstel logeerden in Sauna Sanas, wanneer in Limburg
(Amstel Gold Race) of de Ardennen (Waalse
Pijl en Luik-Bastenaken-Luik) een klassieker
op het programma stond. In Sauna Sanas
was het een komen en gaan van sporters.
Van voetballers, handballers, wielrenners en
boksers heeft Jöris een ontelbare hoeveelheid benen, kuiten, enkels, armen, voeten en
ruggen gemasseerd en soepeler gemaakt. Als

Foto Tonny Strouken

verzorger en begeleider van sporters groeide
hij uit tot een vertrouwenspersoon. Jeu Jöris
beschikte over een gigantisch netwerk in de
internationale sportwereld.
Jan Nolten maakte bij de amateurs al duidelijk, dat hij alles in zich had om een groot
renner te worden. Tijdens de eerste edities
in 1948 en 1950 van de Ronde van Limburg voor amateurs was hij het die de koers
maakte. Eenmaal beroepsrenner oogstte de
lange, ietwat slungelig uitziende Nolten grote
bewondering bij alle insiders. Hij was een
van de eerste landgenoten, die in de Tour de
France in het hooggebergte gevechten leverde
met de vedetten Fausto Coppi, Gino Bartali
en Raphaël Géminiani. Velen zagen in hem
een coureur, die “Dé Ronde” kon winnen.
Jan Nolten reed de Tour vijf keer met een 14e
plaats in het eindklassement als beste prestatie. Hij debuteerde in de Tour van 1952. In
de door Fausto Coppi gewonnen etappe met
finish op Alpe d’Huez ging hij als achtste over
de streep. Twee dagen later reed de in Sittard
geboren Gelener in de rit van Sestrières naar
Monaco lange tijd in zijn eentje op kop en
won de monsterrit over de Col de la Turbie.
In de 21ste etappe van Limoges naar Clermont-Ferrand leek Nolten voor een tweede

stunt te gaan zorgen. In de beklimming van
de beruchte Puy de Dôme reed hij de sterkste
klimmers een voor een uit het wiel. Jean Robic moest hem laten gaan, Gino Bartali moest
eraf, Raphaël Géminiani kon het evenmin
bolwerken. Jan Nolten leek op weg naar een
historische zege. De Italiaanse superkampioen “campionissimo” Fausto Coppi liet het
zover niet komen. De geletruidrager ging
achter de Limburger aan en passeerde hem…
slechts een paar honderd meter voor de top.
In het boek “De mooiste nederlaag” vertelt de
oud-renner voor de zo- en zoveelste keer in
zijn leven dat deze nederlaag tegen Coppi eigenlijk een overwinning was. Na deze bergrit
in de Tour van 1952 werd zijn naam met
nog meer respect uitgesproken. In 1953 won
“de lange” weer een rit. Met een voorsprong
van anderhalve minuut was hij de snelste in
de etappe van Nantes naar Bordeaux. In de
Alpenrit van Gap naar Briançon finishte de
klimmer op de tweede plaats, achter drievoudig Tour de France winnaar Louison Bobet. In
dat jaar won de Nederlandse ploeg het ploegenklassement en stond ons land op zijn kop.
Ploegleider Kees Pellenaars en zijn renners
werden in Amsterdam en Geleen gehuldigd.
Na de ereronde door het centrum van Geleen
juichten in het Burgemeester Damenpark
duizenden mensen Jan Nolten en zijn succesvolle ploeggenoten toe. Voor de statistiek: in
1956 zegevierde Nolten in de 12e etappe van
de Giro d’Italia. De carrière van Jan Nolten
kwam in 1957 ten einde. Een auto-ongeluk
belette hem in 1958 een comeback te maken.
De gevolgen van het ongeval waren ernstiger
dan gedacht.
Jeu Jöris en Jan Nolten, sportmannen die hun
sporen hebben verdiend. Jeu vooral achter de
schermen, Jan in de kopgroep van ’s werelds
beste klimmers. Ook al koersten zij begin
jaren ’50 meermaals samen, tijdens en na hun
sportcarrière ging ieder toch zijn eigen weg.
Met respect voor elkaar. Op een stil moment
zullen ze allicht wel eens hebben teruggedacht
aan het begin van hun sportloopbaan, hun
gezamenlijke Ronde van Limburg in 1950.


Tekst Koos Snijders

Wilt u een afspraak inplannen?
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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WELKOM

IN ONZE NIEUWE SHOWROOM

THINK
OUTSIDE

Wellicht niet het eerste waar u aan denkt als het over glas gaat.
Toch willen we u uitdagen dat wel een keer te doen. Of het nu gaat over
HR++ glas, om uw woning nog comfortabeler te maken, of aan een mooie
glazen deur of spiegel om uw interieur te verrijken. Kom naar onze
vernieuwde ‘glas inspiratie’ showroom, daar vindt u veel verrassende
toepassingen van glas in uw dagelijkse leefomgeving.

Industriestraat 6 • 6135 KH Sittard • Handelscentrum Bergerweg • +31 (0)46 451 55 53 • info@jacsalvino.nl

KOM SNEL EENS KIJKEN!
BEL VOOR
EEN AFSPRAAK!
+31 (0)46 451 55 53

www.jacsalvino.nl

Occasions

Kom op afspraak naar ons
occasionterrein in Sittard
en maak een proefrit in de
auto van uw keuze

Afspraak maken?
Bel 046-4571087
of mail naar
auto@zuidlease.nl

»
»
»
»
»
»

ca. 100 occasions op voorraad
Scherpe prijzen
Dealeronderhouden
Gegarandeerde kilometerstand
Inruil mogelijk
Occasionlease voor bedrijven

Check ons actuele aanbod op www.zuidlease.nl/occasions
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Volop kansen in centrum Geleen
De afgelopen weken heeft het gemeentebestuur verschillende ontwikkelingen
gepresenteerd die zowel in Sittard als
in Geleen nieuw elan zullen brengen.

voorwaarde is dat er horeca in het voormalige
gemeentehuis komt, zodat het horecaplein
versterkt wordt.
En op korte termijn komt er duidelijkheid
over de manier waarop het gemeentebestuur
en de ambtenaren gehuisvest gaan worden.
Het college van B&W heeft de voorkeur voor
vestiging van beide in Geleen, geeft wethouder Houtakkers aan. De raadszaal komt dan
overigens op de plek van het oude V&D-gebouw in Sittard. De gemeenteraad moet hier
dit voorjaar een besluit over nemen.

In Geleen zijn twee plannen gepresenteerd
die op initiatief van de landelijke vereniging
BNSP (de Beroepsvereniging van Nederlandse
Stedebouwkundigen en Planologen) zijn gemaakt. Een van de twee plannen heet ‘Geleen
Kraakt Geleen’ en geeft alle ruimte aan de
bewoners en ondernemers van Geleen. De
dichtgeslibde bouwblokken en de monofunctionele winkelstraten worden opengebroken zodat, volgens de inzenders, collectieve tuinen,
nieuwe woningtypen en courante bedrijfspanden kunnen ontstaan. ‘Kraak de stad, breek
de boel open!’, aldus het Nijmeegse bureau
Droogh Trommelen en Partners.
Het plan ‘Het Verspreide Paleis’ is geselecteerd vanwege zijn voorstel hoe de vele
werknemers en studenten van de Brightlands Campus van Chemelot te bewegen om
naar het centrum van Geleen te trekken. De
slagkracht van het idee is groot. Het kan er
volgens de selectiecommissie zomaar toe
leiden dat volgend jaar tien expats hun intrek
hebben genomen in een tot woon-werkhotel
omgebouwd winkelpand, waar ze in de oude
etalage koﬃe bestellen.
,,Beide plannen geven aan hoeveel kansen
er zijn in het centrum van Geleen,” constateert wethouder Pieter Meekels (stedelijke
ontwikkeling) die net als zijn college Andries
Houtakkers er vanuit gaat dat de komende jaren onderdelen van de verschillende plannen
uitgevoerd worden.
Meekels meldde in de slipstream van deze
presentaties ook dat het oude raadhuis van
Geleen weldra te koop komt. Een belangrijke

Het oude raadhuis van Geleen.

NIEUW in Tüddern
voor dames en heren

VAN
TOT

Openingstijden:
Ma - Vrij. 9.00-18.30
Za. 09.00-16.00

0049 2456 908615
In der Fummer 24
52538 Tüddern

Bezoek ons met of zonder afspraak

NIEUW in Tüddern

Foto Double Eye | Ivo Goessens
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Gefeliciteerd
met de opening
van jullie
nieuwe zaak!

Het totaalconcept voor afbouw
en interieur op maat

Nieuwe zaak Bernard Fashion
als podium voor mooi kleding

www.plabos.nl

Bernard Fashion opende 19 maart de
deuren van de nieuwe winkel aan de
Limbrichterstraat 17. Met veel zorg werd
er in de maanden daarvoor gebouwd
aan vormgeving en interieur en het resultaat is een fraaie moderne kledingzaak
van 375 vierkante meter. Of zoals de
interieurontwerper Ton Sleijpen van
Severine en Arjan het zelf omschrijft:
‘De stijl van een New Yorkse loft, maar
wel met een gecontroleerde ruwheid.
Zwart en wit, staal, beton en eiken. Ruw,
maar met een grote aaibaarheid. Een
interieur bedoeld als podium voor de
mooie kleding.’ En niet zoals in het verleden alleen voor de heren, maar ook voor



dames.
Severine: “Klopt. We hebben voor de
damescollectie gezocht naar merken
die nog niet in Sittard te koop zijn, zoals
Liu-Jo, Kyra & Ko, Alix en Marciano
by Guess. Daarnaast hebben we
waar mo-gelijk ook de dameslijn van
herenmerken die we al verkochten in de
winkel en natuurlijk BOSS voor zowel
dames als heren.” Arjan: “Er was in het
verleden, op ons oude adres altijd al veel
vraag naar dameskleding binnen het
segment dat we verkopen, maar daar
hadden we simpel-weg niet de ruimte
voor. Als je iets doet, moet je het ook
goed doen is onze filosofie en dat willen
we laten zien met de collectie die we in
de winkel hebben.”
Een van de eerste reacties was:
‘Wow! Zo’n winkel verwacht je niet

in Sittard, maar juist in steden als
Maastricht en de Den Bosch’. “Dat is
een mooi compliment, maar ik denk
zelf dat Sittard als stad een enorme
groeipotentie heeft. Het is een mooie
stad die ook aantrekkelijk is voor de
zakelijke markt. Denk bijvoorbeeld ook
aan de komst van het BlackLabel Hotel”,
vertelt Arjan. “Je moet elkaar aanvullen
en als ondernemer best eens tegen een
klant, die het bij jou niet vindt, durven te
zeggen: ‘Kijk eens hiernaast, misschien
hebben ze daar wel wat je zoekt’. Dan
kun je je ook makkelijk vasthouden
aan een eigen strategie en je doelgroep
zo goed mogelijk bedienen”, besluit
Severine.
Een afspraak maken kan via 0464512300 of info@bernardfashion.nl

impressies juli 2020

Nusterweg 63-1
6136 KT Sittard
Tel: 046 - 4000131
Fax: 084 - 2104 505
info@dirks-ip.nl
www.dirks-ip.nl

Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Severine en Arjan, veel succes met de nieuwe zaak!
plan projecten; interieurprojecten van ontwerp t/m realisatie
Kruisstraat 45-46 Stein www.planbprojecten.nl |

www.facebook.com/planbprojecten.nl








Een prachtige nominatie!
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COLUMN
Duivelse
stappentellers

Waarom hebben we die goede, oude God toch
afgeschaft? Die was zo gek nog niet. Versleten
was hij niet, hij kon best nog een tijdje mee,
desnoods een eeuwigheid. In lastige tijden
had je steun aan hem. Een kaarsje opsteken,
een gebed prevelen op de knieën, en hup, je
kon er weer een tijd tegen. Een scheve schaats
of naast de pot gepist? Een paar Weesgegroetjes na het biechten: de schaats was meteen
weer recht, en de bepiste broek schoon. Ave,
ave! Heerlijk toch? En het grote voordeel was
dat hij je nooit beknorde. God had geen algoritmes om je te wijzen op je falen, gemakzucht
en vergeetachtigheid.

Foto Centrum Management Sittard

Nederland kent heel wat vestingstadjes:
steden die omringd zijn door stadswallen of -muren, die vroeger de inwoners
moesten beschermen.
De ANWB heeft een verkiezing opgezet voor
Allermooiste vestingstad van Nederland en
Sittard behoort tot één van de kanshebbers!
Als inwoner van Sittard weet je natuurlijk al

Dat dialek van ós…….(3)
De positie van ós dialek
In de regionale krant stond onlangs een
interessant artikel over het taalgebruik
tijdens de zwangerschap en de bevalling. Er bleek een opmerkelijk verschil
te bestaan tussen beide fasen. Tijdens
de zwangerschapsperiode werd er over
het algemeen Nederlands gesproken
door de aanstaande moeder en de
verloskundige, maar bij de bevalling
zelf werd er duidelijk meer dialect gesproken. Want dat klinkt vertrouwder,
warmer…
Al met al best een boeiend verhaal, maar
klopt dat ook? Bekend is in elk geval dat
onze dialecten veel zachter, inderdaad
warmer klinken dan bijvoorbeeld de Hollandse dialecten die als hard, kort worden
ervaren. (een onderwerp voor een volgend
artikel?). Maar er is meer aan de hand.
Vrijwel iedereen neemt als peutertje, kleutertje de taal van het gezin over. Daarbij
is vooral de rol van de moeder ontzettend
belangrijk: zij immers heeft het meeste en
vertrouwelijkste contact met het kleine kind.
Nu, de taal die men thuis leert, is de basistaal, ook wel de T1 genoemd. Talen die men
later leert, noemt men, afhankelijk van het
kennisniveau, respectievelijk T2, T3, enz.
Kenmerkend daarbij is wel dat een taal die
in de rangorde het verst verwijderd is van de
basistaal, het snelst vergeten wordt.
Die basistaal nu (de T1) zit muurvast in
iemands persoonlijkheid. Dit gegeven is

Maar God is vervangen door onverbiddelijke
high tech. De buienradar, de stappenteller,
calorie meter, zij vormen de moderne Drievuldigheid. Onverbiddelijk zijn ze als je niet
luistert naar hun geboden en verboden.
Wie naar buiten gaat als de buienradar binnen tien minuten een plensbui ziet aankomen,
riskeert boze blikken van hen die je mee naar
buiten hebt genomen voor een frisse neus.
Geen stap meer buiten de deur durven velen
te zetten voordat ze de goedkeuring van de
buienradar hebben gekregen. Een onfeilbaarheid, waar de paus nog jaloers op zou zijn,
wordt de radar toegedicht. En als hij er een
regenbui naast zit of de hagel komt niet opdagen, dan wordt er ter vergoelijking gemompeld dat er iets mis was met de ‘verbinding’.
Van lenteregen uit de hemel word je groot,
hoorde je vroeger. Maar de buienradar houdt
iedereen binnen en klein.

in wat voor een prachtige stad je woont, maar
laten we ervoor zorgen dat iedereen in Nederland dit komt te weten! Je kunt op Sittard
stemmen tot en met 15 april via de website
van de ANWB. Ga naar www.anwb.nl en typ
in de zoekbalk: vestingstad. Via die weg kom
je het snelst uit bij de pagina om te stemmen.
De stemming bepaalt welke steden eindigen in de top 5 mooiste vestingstadjes. Een

deskundige jury kiest hieruit de stad die zich
Allermooiste vestingstad van Nederland mag
noemen. De top 5 staat in oktober in de Kampioen, de top 50 wordt opgenomen in een
nieuw boek van de ANWB.

trouwens al vele tientallen jaren bekend. In de
praktijk betekent dat, als iemand een sterke
emotie beleeft, positief of negatief, hij dan
spontaan terugvalt op zijn basistaal. Een dergelijk verschijnsel kan ook optreden bij zware
dementie of een ernstige hersenbeschadiging.
En vaak betekent dat in heel extreme gevallen
dat de aangeleerde talen (T2, T3,…) volledig
kunnen wegvallen.

aspect, waarover later meer). Dus natuurlijk
ook bij de kinderopvang! Ook daar in zoveel
mogelijk normale situaties dialect spreken: de
T1 verzorgen en cultiveren. En niet, zoals er
wel beweerd wordt, op die plaats Nederlands
spreken. En dat dialect komt dan later vanzelf
wel!! Nu, wie dat beweert, heeft geen enkel
idee van taalverwervingsprocessen en de
positie van de basistaal.

Het tegengestelde schijnt ook voor te komen
in wel heel bijzondere gevallen. Je ontmoet
dan mensen die langere tijd in het buitenland
geleefd hebben. Bij terugkeer in de eigen
plaats doet zich dan een ernstig probleem
voor: ze kunnen hun basistaal niet meer spreken, noch verstaan (zeggen ze). In het licht
van het bovenstaande is dat wel erg opmerkelijk en op zijn minst weinig geloofwaardig…

Mag er dan op de peuterspeelzalen wel dialect
gesproken worden? Ja zeker, dat mag! En het
zou goed zijn als dat ook gebeurde! Want dan
zou het kleine kind ervaren dat zijn thuistaal
(= zijn dialect) ook “oﬃcieel” gebruikt wordt,
de status T1 heeft!. Wordt er echter Nederlands gesproken, dan neemt die die plaats in
en krijgt het dialect status 2, een T2-taal dus!!
En waarom gebeurt dat dan (bijna) niet? Goede vraag! Er is dus voor provinciale beleidsmakers nog heel wat werk te verrichten…..

De meeste vrees jaagt de calorie meter aan.
Elke gram voedsel die je eet wordt gemeten
en snel omgerekend naar calorieën. Foute
koolhydraten, stoute guilty pleasures en
stiekeme tussendoortjes, ze glippen niet meer
ongestraft naar binnen. Niks, dat je tanden
passeert, blijft ongeregistreerd. Alles komt
op de weegschaal te liggen, en als die teveel
calorieën telt, gaan er alarmbellen rinkelen
alsof ziekenauto, brandweer en trauma helikopter tegelijk uitrukken om je van een ramp
te redden. Tuurlijk moeten we gezonder gaan
eten: minder verkeerde vetten en zoete verleiders. Maar leven zonder af en toe een zonde is
nog erger dan de hel, zou de goeie ouwe God
gezegd kunnen hebben.

Tekst Frans Walraven

Door Ray Simoen

Maar… met deze kennis rond de positie van
de basistaal, wat betekent dat dan voor het
behoud van het dialect?? De oplossing lijkt
simpel en ligt nogal voor de hand: zo vroeg
mogelijk beginnen met in het dialect spreken,
voorlezen, vertellen, zingen. (hierbij is ook
nog eens sprake van een ander belangrijk

“Laten we samen ervoor zorgen dat Sittard de
aandacht krijgt die het als mooie vestingstad
verdient.”

Voor uw reactie en/of vragen:
voorzitter@wllydolsstichting.nl

Nog dwingender is de stappenteller. Minstens 10.000 stappen per dag moet je zetten,
anders beland je voortijdig in de hel van de
ziekenboeg. Wandelen maakt je hoofd vrij van
kopzorgen en stress. Maar met de stappenteller wandel je de stress tegemoet. Al twee
dagen niet gestapt, ai, hoe dicht je dat gat?
En hoe kan dat nou, bij de ene stappenteller
heb je 8900 stappen gezet en bij de andere
maar 7900? En waarom tellen die stappen
bergop niet zwaarder mee dan die bergaf? Bij
God had je die problemen niet. Hij hield zijn
mond, liet je aan je zelf over tijdens het wandelen, en stoorde je niet met piepjes, tikjes en
tellertjes.

Maak Kennis met
Tennis bij GTR
Tennis is een van de weinige sporten die tijdens de lockdown beoefend kan worden. Heb
je geen ervaring met tennis, maar zou je het
wel graag willen proberen in deze periode?
Of wil je het tennissen na een lange tijd weer
oppakken? Dan biedt het introductie lidmaatschap van de Geleense Tennisvereniging
Ready (GTR) hiertoe de mogelijkheid.
Als je voor eind april 2021 lid wordt van GTR,
krijg je bij het introductie lidmaatschap drie
gratis proeﬂessen. Een leuke manier om in
deze periode toch te kunnen sporten in teamverband.
Kijk voor meer informatie op
op: www.gtr-tennis.nl.
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE

DIE GRENZE

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

Fusion5 scheermesjes XL 8 pack

Kleenex

Bolsius

Grafkaars rood 2 pack

Everyday zakdoekjes 8x9st

8 pack

8x9st

2 pack

-29%

-47%

-49%

€ 14,99

€ 0,79

elders € 20,99

Sun

Classic vaatwastabletten 25 tabs

€ 1,00
elders € 1,96

elders € 1,47

Dove men+care

Body and face wash minerals + sage 400ml

Bepanthen

Zalf baby 30gr

25 tabs

400ml

30gr

-69%

-74%

-60%

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,99

elders € 4,79

Vanish

elders € 5,69

Naomi Campbell
Queen of gold edt 15ml

Extra hygiëne 470gr

470gr

15ml

-49%

-82%

€ 2,99

€ 2,99

elders € 5,85

Cool Bear

Vruchtensiroop cassis appel
of framboos 750ml
Per stuk € 0,59

750ml

-83%

2 voor

€ 1,00
elders € 5,98

elders € 4,99

Glorix

Hygiëne doekjes ocean fresh 30st

30st

-72%

€ 0,79

elders € 16,32

Pringles

Tortilla 160gr
Per stuk € 0,59

160gr

elders € 2,84

Cup a Soup

Thaise kokos coco thaï 21x13gr

-78%

2 voor

€ 1,00
elders € 2,19

GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
@medikamentediegrenze

21x13gr

-90%

€ 1,00

elders € 9,93

Druk- en zetfouten voorbehouden,
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
3 april t/m 19 april 2021.
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Stichting Wigwam lanceert actie voor
de bouw van nieuwe vakantiehuisjes
Stichting Wigwam uit Valkenburg aan
de Geul organiseert begeleide gezinsen jongerenvakanties voor (gezinnen
met) kinderen en jongeren met een
beperking. Inmiddels gaan meer dan
200 gezinnen per jaar op Wigwamvakantie op één van de locaties in Arnhem, ’s-Gravenzande, Diessen, Heel,
Heusden, Nieuwveen en of Valkenburg
a/d Geul. De toenemende vraag zorgt
ervoor dat nieuwe plekken gewenst
zijn. Daarom is Stichting Wigwam de
beneﬁetactie ‘Bouw je mee voor (Heel)
Wigwam’ gestart. Deze online actie
komt volledig ten goede aan de bouw
van nieuwe Wigwamhuisjes op de locatie in Heel, Limburg.
Over de actie
Via de website www.bouwjemee.com kunnen
potentiële donateurs die Stichting Wigwam
een warm hart toedragen, zich aanmelden als
bouwer of bouwmeester. Een bouwer doneert
een bedrag ten behoeve van de aanschaf
van bouwmaterialen, bijvoorbeeld een zakje
spijkers, een plank of een bouwpakketje. Een
bouwmeester gaat nog een stapje verder en
organiseert zelf een actie om zoveel mogelijk geld op te halen voor de stichting. Denk
bijvoorbeeld aan wafels bakken, heitje voor
karweitje of rondjes rennen voor het goede
doel. Inmiddels is al ongeveer 22.540 euro
opgehaald van het doel van 30.000 euro!
Over Stichting Wigwam
Wigwamvakanties zijn vakanties voor
(gezinnen met) kinderen of jongeren met
een (ernstige) beperking. Stichting Wigwam
organiseert deze vakanties met hulp van

Zittesj Huikske (4):
Sjeper
‘ne Sjeper wurt dèks aafgebeeld mit einen
hóndj aan zien zie, ‘ne lange sjtek en ‘ne
meziekinstruènt: ein hoorn. Hae haw ouch ein
sjepesjsjöpke (dae lange sjtek) óm klute nao
de sjäöp te sjmiete óm ze biejein te hawte. De
krul zit ‘r aan óm, es ein sjaop in de baek of
ravien lik, achter zien veurpoot te haoke en zo
‘t bees omhoog te kriege. Dae krul is bie de sjtaaf van Sinterklaos (bisjöp is ouch ‘ne sjeper)
nog goud te zeen!

Foto Stichting Wigwam

honderden vrijwilligers al sinds 1997. Tijdens
deze vakanties wordt een activiteitenprogramma georganiseerd waar alle kinderen van het
gezin, met en zonder beperking, aan kunnen
deelnemen. Elk kind met een beperking
krijgt gedurende het activiteitenprogramma
individuele zorg en begeleiding.Deelname aan
Wigwamvakanties geeft gezinnen de mogelijkheid lotgenotencontact aan te gaan, ervaringen te delen en weer helemaal ‘op te laden’
om overbelasting tegen te gaan.
De kinderen en jongeren verleggen grenzen
tijdens een avontuurlijk activiteitenprogramma, doen nieuwe ervaringen op en sluiten

vriendschappen voor het leven.
Voor de vrijwilligers levert deelname naast
onvergetelijke (werk)ervaringen ook een
verrijking en verruiming op
van hun blik op het leven met een beperking.

Sommige boere hawwe ouch ein sjepessjöpke
bie zich óm distele en anger ónkroed oet te
sjtaeke. En ‘ne pesjtoor kreeg vruiger bie de
insjtallatie in ein parochie ein sjepesjsjöpke
aangebaoje es symbool van kirkelikke sjeper.
In Zitterd leipe op d’n Tomel en op de Euverhaovener hei väöl sjäöp. Zitterd haw dat
landj in 1294 gesjónke gekrege van Walram de
Rode ómdat de Zitterder häöm gehólpe hawwe óm Bor in te numme. Die twee sjtökker hei
woorte aangeweze óm vee te laote graze. De
legende vertèlt:

Stichting Wigwam steunen?
Mensen die Stichting Wigwam een warm
hart toedragen kunnen de actie steunen via
de website www.bouwjemee.com. Niet alleen
donaties van particulieren, maar ook van
bedrijven zijn welkom.

Arjolle Equinoxe Merlot een prima
wijn voor bij het paasdiner

WIJN
De wijngaarden van het Franse zuiden strekken zich uit van de Italiaanse
grens in het oosten tot aan de Spaanse
grens in het Zuid-Westen. Lange tijd
(tot 1980) lag de aandacht in dit gebied
alleen maar op het produceren van
grote hoeveelheden niet veelzeggende
wijn. Toch had het gebied de potentie
om goede wijnen voor te brengen. Het
klimaat is prima: mediterraan met milde winters waarin de meeste regen valt
en warme zomers. Ook zijn er overal
heuvels te vinden waar de wijnstok zich
opperbest voelt.
De beste wijngaarden zijn te vinden aan de
voet van de heuvels, Hier is het relatief koel,

en de structuur van de bodem is er doorgaans
beter. Uit zulk gebied is de Merlot Equinoxe
van het wijnhuis Arjolle afkomstig. Deze volle,
roomzachte rode wijn met prachtige geuren
van rijp donker fruit overtuigt niet alleen ons
als professionele wijnproevers maar is ook bij
haast alle wijnliefhebbers zeer geliefd.
Opvallend genoeg zijn er maar weinig pure
Merlots van dit niveau in de Languedoc. De
druif excelleert vooral in gematigde klimaatzones; in Zuid-Frankrijk wordt het al snel te
warm. Het geheim van het succes is – naast

het vakmanschap van wijnmaker François
Teisserenc – het ongelooflijk lage rendement
in de wijngaarden. Dit is slechts 25 hectoliter
per hectare, terwijl er ruim driemaal zoveel
(80 hectoliter) is toegestaan. Daardoor behoudt François de concentratie in de druif en
wordt de schil perfect rijp.
Na de pluk en gisting rijpt de Equinoxe tien
maanden in kleine vaten van Frans en
Amerikaans eiken. Die geven een complex
en ingetogen eikenhoutaroma en een dito
smaak, passend bij een rode wijn van hoge
kwaliteit. Het kenmerk van rijpe merlotdruiven, ronde en fluweelzachte tannine, is volop
aanwezig. Hierdoor is deze wijn niet alleen
zeer geschikt als begeleider van vele wild- en
vleesgerechten, maar ook erg lekker buiten
de maaltijd om. Vol overtuiging geven we dan
ook een koopadvies aan liefhebbers van Bordeaux-klassiekers als Saint-Émilion en Pomerol. Want de Equinoxe is een buitengewoon
goed alternatief voor de duurdere Merlots uit
die wijngebieden.
Tekst Peter Van Sloun

Op d’n Tomel verzörgde eine blènje sjeper jederen daag zien beeste. ‘s Aoves blous hae op
zien sjepesjhoorn óm ze same mit d’n hóndj
biejein te kriege en nao de sjtal te brènge. In ‘t
sjtedje hoort me dat ouch jederen aovend.
Óm zienen tied óm te kriege góng de sjeper
mit zien sjöpke in de hei grave: ‘t woort ein
gans kunswerk van bergskes en gengskes, mer
zelf koosj hae dat jaomer genóg neit zeen.
Op ‘ne aovend misde de luuj zien hoorngeluud. Ze gónge op zuik en vónje de sjeper én
zienen hóndj midden in ‘t kunswerk ligke...
allebei dood.
De sjäöp woorte door angere nao de sjtal gebrach en me haet nog jaore lank ‘t kunswerk
van de sjeper laote ligke. Oet respek woort
neit ómgeploug.

Deze wijn is verkrijgbaar bij
Van Berkum Wijnen te Sittard
www.vanberkumwijnen.nl

Pès ‘t volgende Zittesj Huikske.
Reacties: veldekezitterd@gmail.com
Teikening: Jan Ruigt
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Horizontaal: 1 onoverwinnelijke vloot 6 gezicht 12 Ierland 13 paars 15 nakomeling 17 nummer 19 science fiction 20 verwonding 22 papegaai 23 optreden 25
op grote afstand 26 ijzervlechtwerk 28 gissen 30 vogel 31 padvinder 33 zoutig
vocht 35 populaire groet 36 vogelverblijf 38 staat in Amerika 40 humorloos
43 schik 45 vlak 47 handeling 49 voordat 50 profeet 51 wiel 52 echtgenoot 54
namelijk 55 de oudste 57 plakband 58 profeet 60 uniek 62 onbeschreven 63
weefsel.
Verticaal: 2 verslag 3 gevechtsvliegtuig 4 slee 5 naaldboom 7 sprookjesfiguur 8
Chinese munt 9 indien 10 daad van agressie 11 verdieping 14 aanvankelijk 16
jaartelling 18 deel v.e. bijenkorf 19 speelgoed 21 lidwoord 24 muziekschijfje 27
koosnaam 28 bouwval 29 plant 30 rij 32 vrouwelijk dier 34 ijzig 37 wapen 38
grondsoort 39 insecteneter 40 graansoort 41 autostalling 42 soort slang 44
soort hert 46 reeds 48 vierhandig zoogdier 53 op de wijze van 54 Ned. voetbalclub 56 koordans 57 metaal 59 voorzetsel 61 de onbekende.

Wij wensen u
fijne Paasdagen toe!
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Paaskleurwedstrijd: de mooiste inzending wint het orgineel
Tijd voor een mooie kleurplaat van Wout Paulussen. In deze MIJNGazet staat op pagina 13 een tekening zonder kleur van Ton & Tonneke. Kleur hem zo mooi als je kunt in. Zet er je naam en
leeftijd op, maak er een foto van en stuur deze uiterlijk 10 april naar redactie@mijngazet.nl Het mooiste exemplaar wint het orgineel van de tekenaar, ingelijst en voorzien van kleur.
Iedereen tot en met 12 jaar mag meedoen.

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

Loopt het
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

thuis of op school even niet zo
lekker? Of zit je kind niet lekker in zijn vel?
Samen met jouw kind wil ik me focussen op
datgene wat hij nodig heeft om zich weer
fijn te voelen.

Ik bied kinder- en leercoaching aan voor
kinderen van 6 tot en met 18 jaar.
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN
Met de juiste FOCUS haalt jouw kind het
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN
Voor al Uw apparatuur:
beste uit zichzelf en krijgt het weer zelf- Wassen,
droger,
koelen
en vriezen
Voor
al Uw
apparatuur:
vertrouwen, zit het weer lekker in zijn vel en
- Audio en- TV,
elektromaterialen
Wassen, droger, koelen en vriezen
- Audio en TV, elektromaterialen leert het zelfstandig leren.
Unieke service en garantie:
- Géén voorrijkosten
en géén
arbeidsloon
Unieke service
en garantie:
• Huiswerkcoaching
- Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd*
- Géén voorrijkosten
géénleren
arbeidsloon
• en
Ik apparatuur
leer
training
* exclusief inbouw
- Gratis thuisbezorgd
en geïnstalleerd*
• Kindercoaching
*Sociale
exclusief inbouw
apparatuur
vaardigheidstraining
Burg.v.Boxtelstraat 4, ••Limbricht
Faalangsttraining
• Bijles 4, Limbricht
Burg.v.Boxtelstraat
Tel: 046-4515502
www.vleeshouwers.nl

Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl
Anouk Tummers
Stationsplein 1
www.focuskinderenleercoachpraktijk.nl

Miele en AEG
wasmachines
Miele
en AEG wasmachines
Miele en AEG wasmachines

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

AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,
Voor al Uw apparatuur:
van- Wassen,
€AEG
629,00
voor €549,00
droger,
koelen
entoeren,
vriezen 7 kg,
wasmachine
1400
- Audio en
TV,
elektromaterialen
van € 629,00
voor €549,00
Voor al Uw apparatuur:
Unieke
service
envriezen
garantie:
- Wassen,
droger,
koelen
en
Voor
al Uw
apparatuur:
- Géén
voorrijkosten
en géén arbeidsloon
- Audio en- TV,
elektromaterialen
Gratis
thuisbezorgd
en geïnstalleerd*
Wassen,
droger, koelen
en vriezen
* exclusief inbouw apparatuur
- Audio en TV, elektromaterialen
Unieke service en garantie:
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
- Géén voorrijkosten
en géén
arbeidsloon
Unieke service
en garantie:
- Gratis thuisbezorgd
en
geïnstalleerd*
Tel:
046-4515502
www.vleeshouwers.nl
- 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

6131 AS Sittard
Tel. 06-52696229
info@focuskinderenleercoachpraktijk.nl

Je wilt verder met je leven,
daar werken we samen aan.
Voor hulpvragen op het gebied van:
stress, depressie, vermoeidheid,
verminderde weerstand, schildklier-, maag-,
darm-, huid-, gewrichtsklachten, burn-out,
hoofdpijn/migraine, slaap- of angststoornissen,
pijnklachten (ook na whiplash),
hart- en vaatklachten
(hoge/lage bloeddruk en hoog cholesterol),
allergieën, overgangsklachten, ondersteuning
bij kanker, gewichtsbeheersing
en persoonlijke ontwikkeling.
Een gezondheidstherapeut werkt
complementair aan de reguliere geneeskunde.

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
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KRINGLOOP GROOTHANDEL

LENTJHEUVEL
Online snuffelen bij Kringloop
Groothandel Lenjtheuvel
Snuffelt u graag tussen tweedehands spullen en zoekt u ook zo graag naar
uw verborgen schat?
Bij Kringloop Groothandel Lentjheuvel kunt u online snuffelen tussen
honderden artikelen die online te koop staan. Van keukenbenodigdheden,
meubelen, antiek, brocante tot schilderijen, gereedschap, servies
en audio-apparatuur. Bij Kringloop Groothandel Lentjheuvel vindt u
honderden artikelen 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 snuffelinstinct aanwakkeren.
https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl biedt de moderne online
oplossing om te kunnen shoppen en snuffelen tussen tweedehands
artikelen vanuit uw luie stoel met een drankje bij de hand.
Bent u nieuwsgierig geworden?
Bezoek onze website https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl
en geniet van ons oneindige aanbod.

Gezocht:
Persoonlijk Adviseur

Geldzaken betekenen voor iedereen, in elke levensfase, weer iets anders.
Als Persoonlijk Adviseur ben jij voor onze klanten altijd in de buurt.
Soms letterlijk in de winkel of bij een klantbijeenkomst die je organiseert. Dan
weer via telefoon. Elke keer heb je bruikbare adviezen paraat, bijvoorbeeld over
sparen en verzekeren. Je leert jouw klanten kennen en staat ze proactief bij in
goede én slechte tijden.
Afwisselend? Reken maar! En het leuke is dat je deze baan zelf nóg afwisselender
kunt maken. Je krijgt namelijk veel ruimte om initiatieven te ontplooien. Misschien
wil je in jouw regio wel een workshop organiseren over geld, wonen en levensgebeurtenissen. Of vind je het leuk om klanten te helpen die bezig zijn een bedrijf
op te starten? Er is van alles mogelijk en we heten jouw ideeën van harte welkom.
JOUW KWALITEITEN
Hbo- of mbo 4-niveau
De diploma’s Wft Basis en Wft Schade Particulier, of je bent bereid om deze te behalen
Je hebt ervaring met direct klantcontact
Een netwerk in de lokale omgeving is een pre
Je bent flexibel; je vindt het niet erg om op zaterdagen te werken
MEER WETEN?
Neem dan telefonisch contact op met ons via 06-53715630 óf stuur jouw CV
met motivatiebrief naar leon.pluijmen@sns.nl

Geleen, Markt 100
Sittard, Rosmolenstraat 30

HANDELSWEG 43, 6163 AJ GELEEN
TELEFOON +31 6 4702 8006
INFO@KRINGLOOPGROOTHANDELLENTJHEUVEL.NL
OPENINGS/-AFHAALTIJDEN
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG: 9:00 - 14:00 UUR
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Ruud Jennekens
Ruud Jennekens woont in Obbicht en is
inmiddels, naast actief muzikant, drie
jaren voorzitter van Concordia Obbicht, een grote en veelzijdige muziekvereniging. Deze vereniging is in 1894
opgericht en is nog steeds springlevend
onder het motto ‘Samen succesvol
musiceren’.

Zijn er op accommodatiegebied nog
wensen voor de toekomst? Jullie hebben een eigen verenigingslokaal, toch?
Ja, dat klopt. We hebben onze eigen Harmoniezaal. Dit geeft ons veel flexibiliteit in het
gebruik. Aan de andere kant brengt het veel
werk met zich mee en dan is er nog het onderhoud. We blijven ook hierin afhankelijk van
onze vrijwilligers. Maar uiteindelijk is het heel
fijn om een eigen lokaal te hebben.

Veel harmonieën en fanfares leiden
een zieltogend bestaan. Bij jullie is dat
heel anders. Hoe komt dat?

Hoe en wanneer ben je bij de vereniging gekomen en was het ook je ambitie om voorzitter te worden?

Dat is, denk ik, een combinatie van een gedegen meerjarenbeleid (waarin we meestal de
juiste keuzes hebben gemaakt), een eigen zaal
die tot samenwerking dwingt ook buiten het
muziek maken, een gezonde verenigingscultuur en soms ook een beetje geluk. En vooral
ook een kwestie van hard werken. Er gaat
veel energie in jeugdwerving, opleiding en
begeleiding van jeugdleden. Daarnaast willen
we de vereniging aantrekkelijk te houden voor
alle leden. Bij een ledenbestand dat in leeftijd
varieert van 8 tot 88 jaar is dat een hele uitdaging. Tegelijkertijd is het ook fantastisch om
te zien dat je met zo’n gemengde groep samen
veel plezier kunt hebben en mooie muzikale
prestaties kunt neerzetten.

Mijn oom Nico was fanatiek lid van de vereniging en tevens ledenwerver. Hij haalde me
op 9-jarige leeftijd over om te beginnen met
de interne cursus noten lezen bij Concordia.
Na een aarzelend begin kreeg ik steeds meer
plezier in het muziek maken en groeide de
binding met de vereniging. Vanaf mijn 16e
ben ik me actief gaan bezighouden met de
organisatie binnen de vereniging. Een aantal
jaren vooral met de coördinatie bij de jeugdharmonie. In 2001 ben ik toegetreden tot het
bestuur en heb ik in die jaren verschillende
taken uitgevoerd. Ambitie om voorzitter te
worden, heb ik eigenlijk nooit gehad. Vier
jaar geleden viel onze toenmalige voorzitter
plotseling weg door ziekte. We hadden daar
in die periode absoluut geen rekening mee
gehouden. De vereniging was zich sterk aan
het ontwikkelen en had behoefte aan snelle
opvolging in de rol van voorzitter. Ik heb toen
besloten met steun van het bestuur om deze
rol als interim-voorzitter op te pakken. Dat is
zeer goed bevallen waardoor ik me na een jaar
beschikbaar heb gesteld als voorzitter.

Sowieso is Obbicht e.o. een goede voedingsbodem voor muziekverenigingen.
In het naburige Grevenbicht-Papenhoven zijn zelfs nog 2 harmonieën actief.
Hoe verklaar je die populariteit in dit
deel van de gemeente Sittard-Geleen?
Mogelijk komt dit doordat het dorpen zijn
waarbinnen het verenigingsleven een belangrijke factor is voor de onderlinge binding.
Bij vrijwel alle feesten of evenementen, denk
aan kermis, processie, carnaval, koningsdag
etc. maakt de harmonie wel haar opwachting.
Daarnaast bestaan de verenigingen uit veel
jeugdige leden die samen, naast muziek, ook
veel plezier maken. Dat spreekt dan ook weer
andere jongeren en kinderen aan.
Ergens las ik ‘Rivaliserende dorpsharmonieën van Obbicht en Grevenbicht
sluiten historisch pact’. Leg eens uit?
Daar waar er vroeger sprake was van drie
scholen in de beide dorpen, doen we het
tegenwoordig met één gedeelde school. Dit
betekent dat, als het gaat om ledenwerving, de
drie grote harmonieën samen met de andere
verenigingen uit de beide dorpen allemaal ‘uit
dezelfde vijver vissen’. In onze visie bereik
je dan meer met samenwerken dan elkaar
beconcurreren. Dat was de reden om een
gezamenlijke muziekopleiding te organiseren.
Hiervoor hebben we een onafhankelijk orgaan
in het leven geroepen, genaamd Musaca,
waarin afvaardigingen van alle drie de verenigingen deelnemen.
Musaca heeft als doel om kinderen enthousiast te maken voor het maken van muziek
in de breedste zin van het woord. Op dit
moment wordt door Musaca muziek na school
aangeboden. Aansluitend aan school kunnen
de kinderen van groep 1 t/m 4 muzieklessen
volgen onder begeleiding van een gediplomeerde docent. Voor groep 1 en 2 zijn er de
muzieklessen onder de naam ‘Kortjakje’. In
projectvorm gaan de kinderen zingen, klappen, bewegen, luisteren, instrumenten maken
en bespelen, liedjes verzinnen en spelenderwijs noten leren, en dat alles in een gezellige

Jullie gebruiken Facebook en YouTube.
Wat rendeert het beste?
‘Er is hard gewerkt om zoveel mogelijk aan de gang te kunnen blijven.’ 

Foto Concordia Obbicht

en ongedwongen sfeer! Voor groep 3 en 4 is
er de ‘Base’ muziekopleiding. Spelenderwijs
leren de kinderen noten lezen en schrijven,
en de basisvaardigheden met betrekking tot
maat, melodie, ritme, gehoor en samenspel.
De lessen zijn in groepsvorm, omdat er niets
leuker is dan samen met vriendjes en vriendinnetjes muziek te maken!
Hoe hebben jullie in coronatijd de contacten met de leden weten te onderhouden? Heeft het schade opgeleverd voor
jullie vereniging?
Het is voor iedere vereniging ontzettend
moeilijk om goed in verbinding te blijven met
haar leden als de normale activiteiten niet
kunnen plaatsvinden. Wij zijn niet bij de pakken gaan neerzitten. Er is hard gewerkt om
zoveel mogelijk aan de gang te kunnen blijven. Met groepsrepetities, online repetities,
online vergaderingen, online quizavonden,
enz. Het is goed om te zien dat de activiteiten
die we hebben kunnen organiseren goed zijn
bezocht, zowel fysiek als online.
Het damescomité heeft een prominente plaats op jullie website. Ze zijn al
tientallen jaren actief, maar wat doen
ze precies voor de vereniging?
Het damescomité ondersteunt de vereniging
financieel door tal van acties te organiseren.

Regelmatig worden we bij een bijzondere gelegenheid verrast met een cadeau of financiële
bijdrage van het comité.
Waarop ben je het meest trots? Dan
kunnen uiteraard muzikale prestaties
zijn, maar wellicht ook andere zaken!
Het meest trots ben ik op de ontwikkeling
die we als vereniging over een lange periode
hebben doorgemaakt. Dat maakt dat we nu
kunnen spreken over een grote en stabiele
vereniging met vier succesvolle orkesten
onder leiding van topdirigenten.
Daarnaast ben ik erg trots op de zeer geslaagde projecten van de afgelopen jaren. Van
succesvolle WMC-deelnames en landskampioenschappen tot themaconcerten voor volle
zalen.
Sinds de 2e helft van maart 2021 zijn
jullie weer aan het repeteren. Is er een
bepaald doel dit jaar waarnaar toegewerkt wordt?
Het samen repeteren mag inderdaad gelukkig
weer voor onze jeugdorkesten. De andere
twee orkesten moeten helaas nog even wachten. Tja, het is moeilijk om ergens naartoe te
werken als niet duidelijk is wanneer er weer
iets mag. We hebben uiteraard wel tal van
ideeën en zullen weer snel muzikaal van ons
laten horen zodra het weer mag.

Kijk alle afleveringen van Open Podium
De Domijnen terug op ON TV
Al jaren is het Open Podium een succes
in Schouwburg De Domijnen. Een platform voor regionale talenten.

mogelijk was is dit Open Podium geëvolueerd
naar Open Podium ON TV, i.s.m. Bie Os mijn streekomroep.

Of je nu een singer-songwriter, muzikant,
entertainer, rapper, poetry-slammer of
comedian bent, alle podiumkunsten zijn
welkom. Aangezien dit afgelopen periode niet

Heb je de afleveringen nog niet gezien via
Bie Os? Geen probleem, want via deze link
https://www.dedomijnen.nl/openpodium/
kunnen alle afleveringen worden teruggeven

en kun je ze allemaal lekker bingen! Reis mee
door de mooie regio samen met vaste presentator Rob Mennen en geniet van de optredens.
Wie is jouw favoriet?
Zet alvast 16 april en 28 mei in je
agenda want dan gaan de laatste twee
afleveringen live.

Dat is moeilijk te zeggen. Facebook gebruiken
we vooral om berichten over onze vereniging
te delen met onze achterban en aanstaande
evenementen te promoten. Op YouTube kun
je onze muziekfilmpjes bekijken en beluisteren. Daarnaast hebben we sinds kort ook een
Instagram account, dat door onze jongere
leden wordt beheerd en we in de toekomst
meer gaan gebruiken.


Tekst Bert Wassenberg

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
Illustraties
Wout Paulussen
Website
BasSta-Web
Druk
Janssenpers Gennep
Bezorging
Spotta
Bezorgklachten
weekbladen@spotta.nl
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Aanbiedingen geldig t/m 14 april 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

