
Jaargang 1 | Week 14 - 2021
UITGAVE VOOR DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN

www.mijngazet.nl 

14no

Benny Lindelauf en Ludwig Volbeda 
zijn de winnaars van de 34e Woutertje 
Pieterse Prijs, voor het mooiste kinder-
boek van het afgelopen jaar. 

Zij ontvingen de prijs voor het boek Hele ver-
halen voor een halve soldaat (Em. Querido’s 
Uitgeverij). Dit werd afgelopen week in het 
NPO Radio 1 programma De Taalstaat (KRO-
NCRV) bekendgemaakt door juryvoorzitter 
Abdelkader Benali. Aan de prijs is een bedrag 
van €15.000,- verbonden.De jury noemt het 
winnende boek gedurfd: “Het is ons een grote 

Sittardenaar Benny Lindelauf 
wint Woutertje Pieterse Prijs

Het begon allemaal zo’n jaar geleden, toen Arno 
Lemaire voor de grap aan Nomi Theunissen 
vroeg om samen met hem het liedje ‘Go Fortuna’ 
op te nemen. Tijdens het studiobezoek dat volgde 
ontdekte Nomi het plezier in zingen en herkende 
Lei de Bruyn vrijwel direct haar vocale kwaliteit. 
Lees verder op pagina 10. 

Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

‘Stralende ster’

Wim Hendrix: 
“Mannenkoor DSM 
viert 70 jarig bestaan”
Het Het duurt nog even, maar toch: Man-
nenkoor DSM bestaat in 2022 zeventig 
jaar en wil het jubileum niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. “Achter de schermen 
zijn de voorbereidingen voor de festivitei-
ten mondjesmaat van start gegaan”, zegt 
voorzitter Wim Hendrix. Mannenkoor 
DSM heeft in haar bestaan een gewaardeer-
de plaats weten te bereiken in de (inter)
nationale wereld van zangkoren. Het koor 
dat bekend staat om haar prachtige klank-
kleur zingt een programma. Alle denkbare 
soorten werken voor mannenkoor staan 
op het repertoire van het koor zoals opera, 
operette, musical, geestelijke muziek en de 
eigentijdse moderne sound.  Het Man-
nenkoor DSM is in 1951 opgericht door 
laboranten van het Centraal Laboratorium 
van de toenmalige Staatsmijnen. De meeste 
zangers wonen in de regio Sittard-Geleen 
en zijn of waren werkzaam bij de chemi-
sche bedrijven DSM of SABIC. Het koor is 
aangesloten bij het Koninklijk Nederlands 
Zangersverbond. Sinds 1998 staat de zang-
vereniging onder leiding van Wim Sche-
pers. Zijn muzikale opleiding omvat zowel 
koordirectie, piano als solozang.

eer om in dit uitzonderlijke jaar een uitzon-
derlijk boek te bekronen dat het beste van de 
taal en het beeld in zich weet te verenigen. 
Een boek dat het grimmige niet schuwt, de 
lezer op een bloedstollende reis meeneemt en 
hem laat zien hoe groot en diep onze wereld 
kan zijn.”

Hele verhalen voor een halve soldaat ver-
telt de voorgeschiedenis van het boek Hoe 
Tortot zijn vissenhart verloor, eveneens van 
Lindelauf en Volbeda, dat in 2017 al werd 
genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs. 

Voor al uw 
schoonmaakwerkzaamheden

Zakelijk & Particulier

Europastraat 10, 
6151 EG Munstergeleen

06-39320400
goedgepoetst@gmail.com

Voor al uw schoonmaakwerkzaamheden
Zakelijk & Particulier

Europastraat 10, 6151 EG Munstergeleen
T. 06-39320400       goedgepoest@gmail.com

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.

Ophoven 183 • 6133 XV Sittard • T. 06-23114861
karinreichrath@outlook.com • www.karinreichrathcoaching.nl

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

Lindelauf (Sittard, 1964) debuteerde in 1988 
met Omhoogvaldag. Later publiceerde hij 
onder meer de meermaals bekroonde en ver-
taalde jeugdromans Negen open armen en De 
hemel van Heivisj. Naast kinder- en jeugdlite-
ratuur, schrijft Lindelauf ook theaterteksten. 
Ludwig Volbeda (1990) studeerde illustratie 
aan de kunstacademie Sint Joost in Breda. In 
2018 won hij het Gouden Penseel voor Fabel-
dieren. Volbeda verbergt graag kleine codes in 
zijn tekeningen en haalt zijn inspiratie o.a. uit 
fotografi e, poëzie, scheikunde en strips. Strips 
inspireren hem om te experimenteren met 
het ritme van beelden, en de samenwerking 
tussen tekst en beeld.
Naast Hele verhalen voor een halve soldaat 
nomineerde de jury Alfabet van Charlotte 
Dematons (Uitgeverij Hoogland & Van Kla-
veren), De naam van mijn vader van Rindert 
Kromhout (Uitgeverij Leopold), Wat is kunst? 
van Ted van Lieshout (Uitgeverij Leopold), 
Koningskind van Selma Noort (Uitgeverij 
Leopold) en De fantastische vliegwedstrijd 
van Tjibbe Veldkamp & Sebastiaan Van Do-
ninck (Em. Querido’s Uitgeverij). De genomi-
neerden ontvangen naast een oorkonde een 
bedrag van €1.000,- per boek.
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ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER 
Afbeeldingen kunnen afwijken, druk en zetfouten voorbehouden

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in week 16 & 17

BOXXER ECHT
Ursulinenstraat 18

Tel.nr.: 0475 850557
Mail: echt@boxxer.nl

BOXXER GELEEN
Salmstraat 66 A

Tel.nr.: 046 888 6542
Mail: geleen@boxxer.nl

WIJ ZIJN OPEN!WIJ ZIJN OPEN!

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTERDÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

SONICBOOST210 
BLUETOOTH SPEAKER

DESKJET 2710 
ALL IN ONE PRINTER

BWENL71483XWN
WASMACHINE

RCHE300K31SN 
KOEL-VRIESCOMBINATIE 

BGL2UA112 
STOFZUIGER MET ZAK

FTBEM118X2 
WARMTEPOMPDROGER

HD6553/70
SENSEO

S1121
SHAVER

4 UUR 
ACCUDUUR

SONICBOOST210 
BLUETOOTH SPEAKER

9,95

ALL IN ONE PRINTER

44

7 KG
VULGEWICHT

1400
TOEREN 299

8 KG
VULGEWICHT

50A7300F 
SMART TELEVISIE

75UN71006LC
SMART TELEVISIE

444

399

NO-FROST

5 JAAR 
GARANTIE

168 LITER 
KOELEN

95 LITER 
VRIEZER

RVS LOOK

3.5 LITER 
STOFINHOUD

8M
ACTIERADIUS

 A++

35
WET & DRY

50A7300F 

399
75UN71006LC

888
50 In

ch

(127 cm
)

75 In
ch

(190 cm
)

HD TV4K UHD TV
HD TV4K UHD TV

5 jaar 
garantie

WebOs

3X HDMI
2X USB

3X HDMI
1X USB

PRINTEN, 
SCANNEN 
EN KOPIËREN

3.5 LITER 
STOFINHOUD

69

HD6553/70

49

BESCHIKBAAR 
IN DIVERSE 

KLEUREN

Goed nieuws! De gemeente Sittard-Ge-
leen heeft aangekondigd Toon Her-
mans blijvend en op grote schaal te 
gaan eren in de historische binnenstad 
van Sittard. Er wordt daarbij onder 
andere gedacht aan in het oog sprin-
gende muurschilderingen van bekende 
tekeningen van Toon, zoals er nu al één 
te zien is op de zijkant van het Toon 
Hermans Huis.

De muurschildering op het Toon Hermans 
Huis is afkomstig uit het boek ‘Clownerietjes’ 
van Toon, dat vol staat met grappige teke-
ningen en getekende woordspelingen. Het 
zijn een soort cartoons met als enige doel 
een glimlach op het gezicht van de lezer te 
toveren. 

De ‘Clownerietjes’ zijn een afspiegeling van 
Toon’s idee over humor. De pure lach van een 
mens is volgens hem het beste op te wekken 
met zotheid en gekkigheid. Humor heeft 
volgens hem geen spitsvondige teksten of on-
derliggende boodschappen nodig. De humor 
van de clown inspireerde Toon. Een clown die 
zijn hoed laat vallen, hem wil oprapen, maar 
hem telkens weer voor zich uit schopt met de 
punt van zijn veel te grote schoenen; dat is 
waar iedereen smakelijk om kan lachen.
In Toon’s jeugd was het de clown Buziau 
die hem mateloos inspireerde. Hij was zijn 
grote voorbeeld. In zijn ‘Levensboek’ om-
schrijft Toon Buziau als volgt: “Als hij op het 
toneel stond, was hij zelf de grap, of althans 
een groot gedeelte van de grap: zijn manier 
van zeggen en zijn mimiek die zich op zijn 
wit gezicht zo fel aftekende. Ik herinner mij 
bijvoorbeeld dat hij een dametje speelde en 
dat hij tijdens dat nummer in zijn tasje ging 
zoeken. Minutenlang lachte de zaal om de 
manier waarop hij in dat tasje zocht.”

Met dit in ons achterhoofd is het een kleine 
stap naar de scène van Toon met toneelmees-
ter Johnny, die hij een tennisracket uit de 

Toon’s clownerie

auto ging laten halen. Minutenlang gebeurde 
er eigenlijk niets op het toneel, maar de ma-
nier van wachten van Toon, dat was waar de 
hele zaal om schaterde van het lachen.
Ik zou het dan ook heel mooi vinden als er 
binnenkort op diverse muren in de binnen-
stad ‘Clownerietjes’ van Toon verschijnen. 
Eenvoudige tekeningen, zonder poespas, 
zonder pretentie, zonder moeilijke boodschap, 
maar gewoon met als doel bij de inwoners 
en toeristen van Sittard een glimlach op hun 
gezicht te toveren.

PS. Een grote muurschildering met een por-
tret van Toon (zoals de mural op de voorma-
lige verpleegstersfl at aan de Elisabeth van 
Barstraat in Sittard) mag er wat mij betreft 
ook zeker bij.

Tessa Reijnders is cultuurweten-
schapper. Ze stelde de belevings-
expo Toon Thuis samen en werkt 
in opdracht van de Stichting Toon 
Hermans aan de ontsluiting van het 
privé-archief van Toon. Daarnaast 
runt zij haar eigen cultureel project-
buro. 

 Uit Toon Hermans – Clownerietjes (1975)
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Met het uitvoeren van dit procedé bewees 
Quanjel dat hij openstond voor de moderne 
tijd en ruimte voor vernieuwingen. In zijn rol 
als glazenier heeft de veelzijdige Quanjel dan 
ook prestaties van formaat geleverd. Door 
hem ontworpen ramen bepalen in niet geringe 
mate de sfeer en monumentaliteit van de 
kerken.

In november 2008 verscheen bij Stichting 
Museum Expositie Geleen (MEG) het door 
Harry Strijkers geschreven en rijk geïllus-
treerde boek “Schilder, glaskunstenaar, 
beeldhouwer en ontwerper” met een overzicht 
van het werk van Quanjel. Ook Ruud Lamme-
rink en Wiel Gielkens leverden bijdragen aan 
deze uitgave. In dat jaar zijn tentoonstellin-
gen gehouden in de loonhal van de vroegere 
Staatsmijn Maurits en het gemeentehuis van 
Heerlen. Voor het schrijven van het boek 
heeft Strijkers zich intensief in het leven van 
Quanjel verdiept. “In de maanden dat ik aan 
de inhoud werkte was de persoon in kwestie 
voortdurend in mijn gedachten aanwezig. Hij 
liet mij niet meer los. Natuurlijk wist ik dat 
Quanjel een buitengewone man is geweest 
over wie je niet een, twee, drie uitgeschreven 
raakt. Ik begreep direct dat de wens van Stich-
ting MEG mij een berg werk zou bezorgen. 
Toch zou het geschreven portret van deze man 
nog intensiever worden dan ik had ingeschat. 
Maar ik had het uitpluiswerk er graag voor 
over. Zoveel talent, kennis, vakmanschap en 
bezieling in één persoon.” 

De schilderstijl van Quanjel kan het beste 
worden omschreven als impressionistisch. 
Hij hield zich daarbij voornamelijk bezig met 
landschappen, stadsgezichten en bloemen. 
Met aandacht voor licht, kleur, beweging en 
een schetsachtige werkwijze in de openlucht. 
Geen weergave van de onderwerpen zoals 
ze werkelijk zijn. Wie weet waren Monet, 
Renoir en Cézanne zijn voorbeelden. Tal van 
monumenten in Limburg, waaronder een 
beeldengroep in Stein en het beeld de Oran-
jeboom in Geleen zijn door hem ontworpen. 
Het ontwerp van het openluchttheater in het 
Steinerbos is ook van de hand van Quanjel. 
Harry Strijkers: “Tot zijn bekendste werken 

De in 1998 op 100-jarige leeftijd in 
Heerlen overleden Eugène Quanjel 
werkte als bouwkundige bij Staatsmijn 
Maurits, waar hij in 1962 met pensioen 
ging. Als creatieve en buitengewoon 
getalenteerde kunstenaar heeft hij zijn 
stempel gedrukt op kunstwerken in 
onder andere Geleen, Heerlen, Sittard, 
Hoensbroek, Stein en menig dorp in 
vooral de twee Zuid-Limburgse mijn-
streken.

In veel plaatsen herinneren monumenten 
aan zijn kunstenaarsleven. Na zijn dood 
houdt Quanjel de gemoederen bezig. Zo werd 
kortgeleden zijn zwaar beschadigd beeldje 
van “Vrouwe Fortuna” uit het afgebroken 
Maurits/Fortuna ’54-stadion teruggevonden. 
Na een grondige restauratie door beeldhou-

wer Armand Mathijs pronkt het tientallen 
jaren oude kunstwerk tegenwoordig in het 
stadion van de huidige voetbalclub Fortu-
na. Naast de schilderijen is Eugène Quanjel 
bekend geworden door zijn ramen en het 
procedé dat hij daarin toepaste, schrijft Jan 
Schurgers in het boek “57 jaar Limburgse 
beeldend kunstenaars”, dat in 2007 verscheen 
bij Galerie Marx en Marx in Valkenburg. 
“Hij gebruikte antiekglas en zette dat vast in 
spiegelglas. Daarin ontstonden luchtbellen die 
een speciaal eff ect opleverden. Zeker wanneer 
het licht daar doorheen speelde en verras-
sende vormen zichtbaar werden, elke keer 
weer anders. Hij vatte het glas samen in staal 
en beton en kon zo tot grote ramen komen. 
Bekend zijn de ramen in de kerk van Maria-
rade, van de Kluis in Geleen, de kerken van 
Ophoven en Noordwijk.” 

Eugène Quanjel: schilder, beeldhouwer, 
glaskunstenaar en ontwerper (deel 1)

De foto van dit glas-in-loodraam in het voormalig Groene 
Kruisgebouw aan de Kleine Steeg in Sittard heeft Harry 
Strijkers in 2008 genomen.

    “Koks met passie voor koken”

     een menu € 11,00, 
vers gekookt op bestelling

wekelijks wisselende menu’s            

bezorgen op woensdag en 
vrijdag, afhalen in overleg

gratis bezorgd in regio 
Sittard-Geleen

    
     kijk op sjmaak.nl
     peter@sjmaak.nl
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Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen 

 
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN 

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

* exclusief inbouw apparatuur  

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

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

Miele en AEG wasmachines

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

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

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

ZELISSEN
autodemontage v.o.f.

Milieuparkweg 14
Sittard

wordt de spraakmakende Oranjeboom in 
Geleen gerekend. In 1938 sierde de artistiek 
gesmede boom een optocht ter gelegenheid 
van een bezoek van koningin Wilhelmina aan 
de “Waereldsjtad in wording Gelaen”. Het 
aparte kunstwerk kreeg een vaste plek in het 
centrum op de hoek Markt en Bernhardstraat. 
Na de inval van Nazi’s probeerden laff e NSB-
ers in juli 1940 de smeedijzeren boom met een 
zuurstofbrander af te branden. Verontwaar-
digde inwoners grepen in en voorkwamen het 
ergste. De Oranjeboom bleef intact, weliswaar 
beschadigd. De vernielers werden gearres-
teerd en de boom werd hersteld. In 1943 is de 
boom op last van de gemeente en waarschijn-
lijk onder druk van de NSB alsnog verwijderd 
om na de oorlog te worden herplaatst.” In 
de jaren zestig werd het plantsoentje met de 
Oranjeboom opgeruimd. In de aanloop naar 
de viering van 50 jaar bevrijding Geleen gin-
gen er stemmen op om de Oranjeboom terug 
te plaatsen. Verenigingen ontfermden zich 
over het project met als gangmaker Stichting 
Museum en Expositie Geleen. Strijkers: “Aan 
de hand van het ontwerp van Quanjel werd 
het kunstwerk opnieuw vervaardigd. Op Be-
vrijdingsdag 5 mei 1994 werd de Oranjeboom 
in het bijzijn van de hoogbejaarde kunstenaar 
en zijn echtgenote door burgemeester Lurvink 
en een kleindochter van Quanjel van de laat-
ste Oranjebollen voorzien.”

Een “compleet” artikel van plusminus 900 
woorden schrijven over een veelzijdige 
persoonlijkheid als Quanjel kan onmogelijk 
compleet genoeg zijn. Zo veelzijdig, origineel, 
vakkundig en actief als deze man is geweest 
grenst aan het ongeloofl ijke. MijnGazet laat 
het daarom niet bij de publicatie van vandaag; 
over enige tijd verschijnt in het blad een twee-
de deel over Eugène Quanjel. Daarin komt 
zijn talent als decorontwerper en bedenker 
van grootschalige projecten in de Westelijke 
Mijnstreek centraal te staan. Ook op dat ter-
rein heeft hij prestaties van formaat geleverd.

Tekst Koos Snijders

Met ongeveer 150 muzikanten willen 
Harmonie St. Cecilia uit Grevenbicht 
en Harmonie St. Cecilia uit het Vlaamse 
Rotem in juli 2023 een concert presen-
teren op een groot, drijvend podium op 
de Grensmaas ter hoogte van Greven-
bicht en Rotem. “Crossing Borders” 
is de titel van het muziekspektakel, 
dat de uitstraling moet krijgen van 
het jaarlijkse Prinsengrachtconcert in 
Amsterdam. 

In de voorlopige opzet zijn maximaal vijf con-
certavonden voorzien met ruimte voor in to-
taal 5000 bezoekers. Daartoe worden op bei-
de oevers van de Maas tribunes opgebouwd. 
De verbondenheid van beide Limburgen komt 
tot uitdrukking evenals de belangrijke positie 
van de blaasmuziek in de twee provincies.

Het concert zal in het teken staan van de ge-
daantewisseling die de Maas heeft ondergaan 
door de uitvoering van het project Grensmaas. 

‘Prinsengrachtconcert’ 
op de Grensmaas

Beide Cecilia’s hebben het Consortium 
Grensmaas, de uitvoerende organisatie van 
het project Grensmaas, gevraagd de hel-
pende hand te reiken bij de organisatie. Het 
Consortium is nabij Grevenbicht nog tot 2027 
aan het werk met de afronding van het project 
Grensmaas en heeft in principe ingestemd 
met het verzoek als partner op te treden. Ook 
de beide provincies, gemeenten, Rijkswater-
staat, natuurorganisaties en de Europese Unie 
worden benaderd als partners. De organisatie 
gaat de komende tijd aan de slag met de ver-
dere technische en muzikale uitwerking van 
het evenement.

Het grensoverschrijdend RivierPark Maasval-
lei ontwikkelt zich als een gebied met nieuwe 
culturele initiatieven. Deze zomer zijn er zes 
uitvoeringen van de Grensmaasopera Rusalka 
de kleine Zeemeermin in Trierveld bij Schip-
perskerk. De komende jaren staan er ook 
internationale kunstprojecten en historische 
manifestaties op het programma.
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Boessen Elektronika
Al meer dan 47 jaar de leukste onderdelenshop van Limburg!

Elektronica 

voor 

iedereen!

BOESSEN ELEKTRONIKA V.O.F.
Rijkswegnoord 18 B (t.o.v. de oude Paterskerk)
6162 AJ Geleen Tel: 046-4743802

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur t/m 18.00 uur
Zaterdag van 09.30 uur t/m 17.00 uur.
Volg ons nu ook op Facebook!

•  Verlichting en benodigheden: LED,
Hallogeen, TL, Gloeilampen, Spots,
Adapters, Fittingen, e.d.

•  Onderdelen: Stofzuiger, Koelkast,
Wasmachine, Droger, e.d.

•  Audioapparatuur: o.a. Versterkers,
Radio’s, Buizen, Platenspelers en
onderdelen.

•  TV en antenne materiaal: o.a. 
Versterkers,Pluggen, Splitter, Kabels, etc.

•  Computer en GSM-accessoires: o.a.
GSM accu’s en kabels, SD-kaarten,
USB-sticks, Wifi versterkers.

• Grote sortering accu’s en batterijen.
• Arduino en Raberry PI

•  Disco artikelen, sound and lights: o.a.
Versterkers, Sound-mixer, Microfoons
en Hoofdtelefoons.

•  Velleman-kits, Robot-kits en 
Experimenteer dozen (cadeautip!)

• Camerabeveiliging
•  Installatiemateriaal: zoals In- en 

opdozen, Aard- en XMVK kabel etc.
•  Diversen Elektronica onderdelen: 

Potmeters, Weerstanden, Condensators,
Spanningsregelaars en nog heel veel
meer!!

•  NIEUW: Huishoudelijke artikelen o.a.
Stofzuigers, Mixers, Koffi ezetapparaten
en toebehoren.

•  Ook voor Reparaties bent u bij ons aan
het goede adres.

✃

rolletjes?

Je hoeft daarvoor echt niet naar een

plastisch chirurg. Cryo is dé oplos-

sing voor het veilig definitief verwij-

deren van die rolletjes én plaatselijk

afval-len. De cryo kuur is geschikt

voor mannen en vrouwen.

over jouw benen?

Compressietherapie is een ontspan-

nende behandeling voor jouw benen.

Je benen worden mooier� gladder en

voelen rustiger aan. �n combinatie met

lichaamspakkingen en gericht

voedings-advies pak je de cellulite

effectief aan.

STRALEND DE LENTE

DOOR MET LADYLINE

Meld je nu aan

voor een gratis

advies op maat

gesprek!

Samen zorgen we

er voor dat je weer

lekker in je vel zit.

Ladyline.nl

Sittard

Brugstraat 15

T: 046 - 737 01 07
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Like ons opLike ons op                                       Wolfeynde 10  |  Beek  |  046 - 437 50 40  |  www.gecolux.nl

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

haar altijd zo bekoorde maar ineens niet meer 
prachtig in de oren klinkt.  In de reiswereld 
komt ze terecht, maar een glanzende carrière 
bij de Gouden Gids komt ten einde als haar 
contract niet meer wordt verlengd nadat ze 
door een desastreuze val lange tijd niet kan 
lopen en werken. Bij een onderzoek blijkt 
dat haar knieën aangetast zijn door artrose. 
,,De grootste domper moest nog komen. 
Want ik moest ook mijn lang gekoesterde 
babywens opgeven, zeiden de artsen tegen 
me.” Wanneer kort erna haar oma, die haar 
zoveel geleerd had over de Italiaanse keuken 
overlijdt, is het alsof ze in een diepe put zit, 
waar ze niet meer uit lijkt te kunnen komen. 
,,Ik was blij dat ik bij Philadelphia Zorg in de 
keuken mocht komen werken. Daar hervond 
ik mezelf, en herontdekte ik mijn liefde voor 
koken,” zegt ze met een zucht.

Huwelijk
 De wil om zoveel mogelijk aan te pakken en 
te ondernemen komt weer boven bij haar. 
Ze gaat via Thuisafgehaald.nl  afhaalmaaltij-
den voor anderen bereiden. Maar omdat de 
waardering van gasten voor het werk nalaat 
besluit ze een eigen bedrijf op te richten. ,,La 
Cucina  Passionata ben ik begonnen. Daarbij 
schreef ik foodblogs en verkocht ik producten 

Sandra Slegers gaf niet op. Ze bereidt nu gezonde afhaalmaaltijden in haar Cucina Allegre.  Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

‘Cucina Allegre’ bezorgt Sandra weer levenslust

Haar vader overleed op jonge leeftijd, 
een goede vriendin overleefde een 
parachutesprong niet, en na een nood-
lottige val kon ze zelf lang niet lopen. 
Maar Sandra Slegers (53) uit Geleen gaf 
niet op. Ze bereidt nu gezonde afhaal-
maaltijden in haar Cucina Allegre,- 
Blije keuken-.

‘Polpettini in sugo’,  kalfsgehakballetjes in 
tomatensaus met pecorino kaas en pancetta. 
‘Ratatouille’ van courgette, paprika, knoflook, 
rozemarijn en aubergine in een groentebouil-
lon met tomaten. En ‘arancini’, Italiaanse 
bitterballetjes met allerlei vullingen. Met 
opgetogen blik in de ogen vertelt Sandra Sle-
gers in haar met 450 kookboeken vol getaste 
appartement in Geleen over de specialiteiten, 
die ze net zo koestert als de jonge kitten, die 
rondscharrelt in de kamer. ,,Oh, ik heb nog 
niet mijn speciale rendang genoemd. Prachtig 
slowfood van sukadelapjes, gestoofd in 
kokosmelk, sereh, bumbu, uien, knoflook en 
sambal. Een eigen creatie, samengesteld uit 
allerlei rendang recepten”, zegt ze blij.  ,,Maar 
ik moet mezelf in de hand houden met het 
bedenken en bereiden van allerlei recepten. 
De artrose in mijn knieën laten niet toe dat ik 
lang achtereen aan het fornuis sta. Boven-

dien zijn mijn ogen niet al te best meer”, 
zegt ze terwijl ze haar rollator opzij schuift. 
Ze is vastbesloten om door te gaan met haar 
‘blije keuken, want dat is de vertaling van 
‘Cucina Allegre’. ,,Mijn stille hoop is om net 
zo succesvol te worden als Toko Bopp. Een 
Italiaanse Toko Bopp, dat zou mooi zijn”, zegt 
ze opgewekt.

Tegenslagen 
 De 53 jarige kokkin durft weer te dromen. 
Lange tijd leek het alsof haar leven enkel 
uit het verwerken van tegenslagen bestond, 
terwijl de zon altijd leek te schijnen toen ze 
nog kind was., ,Met mijn ouders ging ik altijd 
op vakantie naar Italië, naar Rimini, waar 
mijn ouders, die Italiaans hadden geleerd, 
zich thuis voelden. En thuis was het ook 
alsof we in Italië waren, altijd stond RAI 
UNO aan, en mijn oma kookte altijd heerlijk, 
veelal Italiaans.” Niet verwonderlijk dat ze 
dan ook Italiaans en Spaans gaat studeren in 
Utrecht. Maar al gauw betrekt de hemel voor 
de levenslustige Sittardse. ,,Eerst overleed 
mijn vader al op 49 jarige leeftijd, mijn vriend 
maakte een eind aan onze relatie en  mijn 
beste vriendin kwam om bij een parachu-
tesprong.” 
Ze stopt met haar studie Italiaans,de taal die 

uit Italië en zelf bereide maaltijden.” Maar 
het noodlot slaat andermaal toe. ,,Ik kreeg 
een ernstige oogkwaal en eind 2017 liep mijn 
huwelijk op de klippen, op een voor mij in alle 
opzichten nadelige manier.” Ze heeft  genoeg 
van het Noorden van het land en keert terug 
naar  haar geboortestreek, waar ze in Geleen 
een appartement vindt. Ondanks haar beper-
kingen en de tegenslagen wil ze snel weer aan 
de slag en aan het fornuis om  haar leven op 
de rails krijgen en haar dromen realiseren. 
Met haar Cucina Allegre wil ze dat proberen. 
,,Via www. Thuisgekookt.nl, de opvolger 
van thuisafgehaald.nl, kun je cucina allegre 
opzoeken of je kunt ook op de website van 
thuisgekookt.nl  Geleen  en vervolgens cucina 
allegre intoetsen. Als je dat daags tevoren doet 
dan kun je daags erna tussen 17.15 en 18.30 
een door mij zelf bereide, gezonde  Italiaanse 
of andere maaltijd afhalen.” 
Het is haar niet zozeer om de verdiensten te 
doen, maar ,,ik vind het leuk om mensen voor 
een gering bedrag aan een mooie, voedza-
me en gezonde maaltijd te helpen. Ook het 
contact met mijn gasten vind ik plezierig. 
Hopelijk sluiten ook andere thuiskoks zich 
aan zodat we een community van koks kun-
nen vormen.”  Ze beseft wel dat het moeilijk 
opboksen is tegen de concurrentie van de 
bezorgscooters en -busjes. ,,Maar ik heb goe-
de hoop dat ik net zo succesvol kan worden  
als Toko Bopp, waar ze ook zulke prachtige 
afhaalmaaltijden bereiden.”  Ze durft de 
toekomst weer met meer vertrouwen tege-
moet te zien, zegt ze monter. ,,Ik beleef weer 
veel plezier aan het bereiden van Italiaanse 
gerechten. En sinds kort ken ik een Ameri-
kaanse man, die nu nog in Afghanistan zit. Hij 
verlaat straks het leger en hopelijk kunnen we 
dan samen verder, in onze ‘blije keuken’.”

 Tekst Ray Simoen

Informatie:
Sandra Slegers: 
Sandra16slegers@gmail.com

Bijna 110 hectare 
aan bloemenzaad 
aangevraagd
Er is bijna 110 hectare aan bloemenzaad-
mengsels aangevraagd binnen het project 
Bloemenlint Limburg. Een fantastisch aantal. 
Dat betekent dat mensen deze zomer kunnen 
genieten van een prachtig gekleurd Limburg! 
Om de achteruitgang van het aantal bijen 
en insecten tegen te gaan, gaf de provincie 
Limburg stichting IKL opdracht voor het 
realiseren van een provinciaal bloemenlint, 
als leefplek voor insecten en andere dieren. 
Grondeigenaren werden opgeroepen én 
gestimuleerd om terreinen en beeldbepalende 
locaties bloemrijk in te richten. IKL stelde 
hiervoor (tegen een geringe eigen bijdrage) 
een speciaal samengesteld bloemenzaad-
mengsel beschikbaar.
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GELEEN - GRAVENSTRAAT 1GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
17 april t/m 3 mei 2021. 

@medikamentediegrenze

Showergel coco-cream, olive-balm 
of vanilla blossom dream 250ml
Per stuk € 0,59

Homme edt 125ml

Tortilla el salted original 160gr
Per stuk € 0,39

Blends rabarber & aardbei of 
limoen & munt 500ml

Hot & spicy 70gr
Per stuk € 0,49

Allesreiniger green 750ml

Ibuprofen*
Tandpasta complete protect expert 50ml, 
3D white whitening therapy 75ml of 
delicate white 100ml
Per stuk € 0,59

Pampers

Twix

Milka

Old Spice

Esprit

Heinz

KamillBlend-a-med

Calvé pindakaas

Sanias 400mg rond 24st

Sinterklaas met kruidnootjes 
kruimel 350gr
Per stuk € 0,59

Baby wipes fresh clean 52st

20gr
Per stuk € 0,19

Luflée kokos 100gr
Per stuk € 0,39

Aftershave swagger 100ml

Life edt woman 40ml 

Mayonaise 220ml
Per stuk € 0,39

Joop!

Pringles

Karvan Cevitam Pringles

Ajax

-86%

-85%

-82% -39%

-80%

-60%

elders   € 9,70       

elders   € 15,79       elders   € 32,95

elders   € 3,49

elders   € 2,49

elders   € 7,18          

2 voor
€ 1,00

€ 1,50

€ 2,99 € 19,99

€ 0,69

€ 1,00

20gr

100gr

52st 100ml

40ml

220ml 160gr

250ml

125ml

500ml 70gr

-37%

elders   € 1,59
€ 1,00

750ml

350gr

€ 0,49

24st

*Dit is een geneesmiddel. 
Lees voor het kopen de aanwijzigingen op de verpakking.

Werkzame stof:
400mg ibuprofen

Te gebruiken bij:
Pijnstillend, koortsverlagend, 
ontstekingsremmend

-85% -91%

-90%

-83% -85% -72%

-75%

elders   € 6,64 elders   € 11,02

elders   € 9,37

elders   € 5,97 elders   € 6,57 elders   € 3,57

elders   € 15,92

2 voor
€ 1,00

2 voor
€ 1,00

12 voor
€ 1,00

3 voor
€ 1,00

3 voor
€ 1,00

3 voor
€ 1,00

12 voor
€ 3,99

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  
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Bel Lindsy de consulent 
in regio Limburg

Lindsy Gabriel  046 – 2031566

Bezoekadres: 
Rijksweg Centrum 66 Geleen 

www.60plusrelatie.nl

Relatie
Plus6

Wij vinden voor jou een partner!
Je bent vitaal, jong van geest en inmiddels de 60 jaar gepasseerd en je 

staat open voor een "nieuwe" relatie. 

Iemand om samen leuke dingen mee te ondernemen, samen die mooie 
reis maken die er nooit van gekomen is, op de e-bike een �etstocht door 
Limburgse landschappene of gewoon lekker genieten in de tuin. Iemand 

waarmee je op een mooie manier alles uit het leven wilt halen. 

Laat het zoeken naar de juiste partner over aan 
dé specialist op dit gebied: 60PlusRelatie. 

Weer samen genieten!

Bij ons weet je zeker dat je met 
ongebonden singles te maken hebt, 
die ook serieus zijn en op zoek naar 

een nieuwe relatie. 

Vanuit mijn tuin hoorde ik in de verte een luid 
knetterende brommer door de straat scheu-
ren. Ik was met een vriend aan het bellen en 
moest naar binnen toen ook nog een motor-
zaag ons gesprek verstoorde. We hadden het 
over de inspraak van ons, de inwoners van de 
gemeente. Hij had er actief aan meegedaan. 
Eind maart was het resultaat in de ‘Lancering 
van de toekomstvisie Sittard-Geleen 2030’ op 
internet te zien. Via een vraaggesprek zag je 
de mening van wethouders en insprekers. Op 
de markt zag je een houten frame, een sym-
bool voor het kijkscherm naar de toekomst.
Wij vroegen ons af of de inspraak wat zou op-
leveren en onze stad er over 10 jaar beter zou 
uitzien. Mijn vriend had er een hard hoofd 
in en zag geen enkele verbetering. De rotzooi 
op straat zou blijven, die brommers zouden 
populair als ze zijn, blijven rondscheuren en 
stank uitstoten. Hij bleef gelukkig niet steken 
in gemopper op wat anderen allemaal fout 
doen. Hij vertelde dat hij had meegedaan aan 
een opruimactie bij de Maas. De bergen met 
zakken vol vuil, de matrassen, de plasticsoep 
en kapotte fi etsen leverden een enorme stapel 
op na een middag werken. En dan was pas 
een paar meter schoon. Een week later zou 
het strand langs de Maas weer vol liggen. Ik 

Kunststukjes
Toekomstvisie?

zei dat ik mensen ken die op hun wandeling 
plastic fl essen en ander plastic oprapen en 
in de afvalbakken deponeren. Dat zijn de 
engelen van de stad, maar het is vechten tegen 
de bierkaai. De meeste mensen lopen erlangs 
en trekken zich niets van de rotzooi aan, want 
vinden dat een taak van de gemeente. Het 
blijft verbazingwekkend hoeveel wij aan afval 

produceren. Zou het besef van de hoeveelheid 
vuil doordringen als we eens een maand al 
ons vuil en plastic in een berg op een hoek 
van de woonwijk zouden neerleggen? Zouden 
wij minder gaan consumeren? Mijn vriend 
meent van niet en ik moet hem gelijk geven, 
wij mensen zijn gemakzuchtig en lui. Wat 
ga je vanmiddag doen?, vroeg ik hem. Een 

stuk lopen met de hond was zijn antwoord en 
opletten wat ik dan aan rommel tegenkom. 
Denk je dan ook na over de toekomst van de 
stad, vroeg ik. Eigenlijk niet zei hij, want dan 
geniet ik van de natuur en haal diep adem om 
zuivere lucht binnen te krijgen.
Soms wandelen we samen van de stad naar 
het buitengebied. In de verte kan je het 
Chemelot-terrein zien en de grote windmo-
lens over de grens in Duitsland. Bij goed weer 
zelfs de Maascentrale. Vanuit de oase van 
de natuur lijkt de stad een vredig oord. Alles 
wat wij voor onze welvaart nodig hebben, 
ziet vanuit de verte uit als kleine onschuldige 
ongerechtigheden en verstoringen. Onze blik 
kan zomaar veranderen als er een stinkende 
wolk verschijnt. Dan gaan alle alarmbellen 
rinkelen en zijn we in paniek.

Ik besluit vanmiddag met mijn vriend mee te 
gaan wandelen. We genieten van de natuur 
die zo dichtbij is. We steken de weg over 
en passeren een parkeerplaats. In het bosje 
ernaast liggen wel tien vuilniszakken gedumpt 
afval. Hij pakt zijn mobieltje en belt de ge-
meente om de vondst te melden. Per ongeluk 
heeft hij het nummer getoetst dat gaat over 
de inspraak van de gemeente. Dat nummer 
houdt het kort met de melding: de inspraak 
is afgerond, kijk op www.sittard-geleen.nl/
toekomstvisie2030. Een toekomstvisie vraag 
ik mij af, is die nu van de gemeente of moeten 
wij er net zo goed zelf mee aan de slag? De 
gedumpte vuilniszakken nemen wij in elk 
geval niet mee.

 Tekst Peter van Deursen

Treuzelaars                                                                                    
Wat Silicon Valley voor de high tech wereld 
is, is Sittard voor Limburg: een hot spot van 
fl itsende ideeën, perspectiefvolle plannen en 
lonkende perspectieven. Met bomen, zitbank-
jes en jonge veelbelovende Chemelot honden 
in het centrum gaat een doodse waereldsjtad 
weer tot leven gewekt worden en zal deze 

weer gaan bruisen als in de gloriedagen van 
Fortuna 54 en het nu aftandse horecastraatje. 
En Sittards grootste zoon, Toon Hermans zal 
geëerd worden met grootse muurschilderin-
gen, vitrines met zijn tijdloze gedichten en 
festivals, waar het lokale feestbeest Berry van 
Rijswijk de tapkranen eigenhandig zal testen 
en bedienen. Met als klap op de vuurpijl een 
permanente Toon-tentoonstelling in een 
sfeervol Toon-museum als toonbeeld van 
hoe een gemeente van een toonkunstenaar 
een toeristische trekpleister maakt, die het 

COLUMN
geluid maakt van een kassabel in een drukke 
supermarkt. 
Nee, aan grootse plannen zeker geen gebrek. 
Maar een stadscentrum, dat jarenlang de 
speelbal was van gehaaide projectontwikke-
laars, tekentafel architecten en megalomane 
bestuurders, wordt niet met wat groen tussen 
het weelderig beton, een paar bankjes op een 
groot winderig plein of enkele lege winkel-
pandjes gevuld met vlotte bio techneuten een 
bruisende en levendige ‘place to be’. En door 
steeds te roepen ‘er is geen geld’ en door de 

erven van de grootse zoon van de stad aan het 
lijntje te houden met loze beloftes gaat het 
ook niet lukken om van Sittard een aantrekke-
lijke Toon-town te maken. De verbeelding zal 
niet snel aan de macht komen met beleidsma-
kers, die meer denken in onwrikbare juri-
dische kaders dan in fantasievolle creatieve 
vergezichten. Onze grootse plannenmaker 
blijken treuzelaars met geringe daadkracht te 
zijn.     
   Door Ray Simoen

Reageren: redactie@mijngazet.nl
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Eric Francis

Eric Francis, geboren in 1967, kwam 

via zijn zoon Jay, ook wel bekend als 

Tisjeboy Jay, in aanraking met de 

praktijk van Bram Pfeifer. “In mei van 

het afgelopen jaar werd ik ineens 

ernstig ziek. Geveld door een abces 

in mijn keel, waardoor mijn luchtweg 

werd geblokkeerd, ging ik naar het 

ziekenhuis voor een gesprek met een 

KNO-arts. 

Hier werd de pijn zo hevig dat ik fl auw-

viel en direct naar de OK ben gebracht. 

Vier dagen later was de kern van het 

abces duidelijk en kon er gericht wor-

den geopereerd. Aansluitend werd ik 

twee weken in coma gehouden. Na 

bijna drie weken in het ziekenhuis te 

hebben gelegen en ruim twintig kilo 

te zijn afgevallen mocht ik naar huis. 

De eerste paar dagen ging het prima 

tot ik nachtmerries kreeg die me her-

innerden aan de dag dat ik aan het 

stikken was. Ik voelde me beroerd, 

onzeker en mijn fysieke en mentale 

toestand lag aan diggelen. Allemaal 

veroorzaakt, doordat ik steeds moest 

terugdenken aan de kritieke toestand 

waarin ik verkeerde toen ik in het zie-

kenhuis werd opgenomen.

 Zo ben ik, via Jay, bij Bram terecht ge-

komen.” Bram Pfeifer: “Gedurende de 

eerste sessies zag ik dat het steeds 

beter ging met Eric. Hij werd helder-

der van geest, kreeg meer vitaliteit en 

vooral ook meer bewustwording van 

alles. Zijn angsten om dood te gaan 

en geen lucht te krijgen, verdwenen 

uit zijn hoofd. Hij kreeg weer contact 

met zijn eigen gevoel, waardoor alles 

dragelijker werd.” Eric: “ Klopt. Ik kwam 

weer in ballans en vond de juiste har-

monie. Ik ben mentaal op de goede 

weg en voel me zeker van mezelf. Dit 

heeft ervoor gezorgd dat de nacht-

merries veel dragelijker zijn gewor-

den. Ik ben Bram hier dan ook heel 

dankbaar voor.” 

Tjeu Kollard

Tjeu Kollard was, ondanks dat hij de 

praktijk van Bram kende, altijd een 

beetje sceptisch. Tot het noodlot toe-

sloeg en hij in het reguliere circuit 

geen oplossing vond voor hevige pij-

nen en ontstekingen in zijn schouders. 

“Ik heb een hele serie aan dokters, 

neurologen, reumatologen, bezocht, 

maar ze konden de oorzaak van de 

pijn niet vinden. 

Maar er moest iets gebeuren, want 

ik kon niet meer slapen van de pijn. 

De sessies bij Bram hebben me zo 

goed geholpen dat ik na een aantal 

behandelingen alweer kon bewegen; 

iets wat maanden geleden was. Daar-

naast moest ik een openhartoperatie 

ondergaan, waarbij een nieuwe aor-

taklep zou worden geplaatst en een 

pacemaker. Om mijn lichaam hier zo 

goed mogelijk op voor te bereiden 

stelde Bram een voedingsprogram-

ma voor me op. Bram Pfeifer: “Een 

van de onderdelen was Vabo-N Es-

sentials. Dat is een wetenschappelijk 

onderbouwde vitaaldrank uit Oosten-

rijk, ontwikkeld door de universiteit in 

Wenen. Meteen na de operatie is Tjeu 

verder gegaan met het drinken hier-

van.” Tjeu: “Na afl oop van de operatie 

bleek dat ik een lage pijngrens had 

gekregen door dit programma. 

Het had tot gevolg dat ik de dag na 

de operatie al naast het bed stond 

om voorzichtig de gang op te lopen. 

Van week tot week gaat het beter 

met mijn gezondheid en ik kan dan 

ook niet anders zeggen als dat de 

begeleiding op dit vlak door Bram, 

een aanrader is voor iedereen die 

eenzelfde uitdaging moet onder-

gaan.”

Corona

Bij Gezondheidscentrum Urmond 

kunnen mensen terecht die hun im-

muunsysteem willen aansterken, zo-

dat ze minder vatbaar zijn voor het 

covid-virus. Ook ex-patiënten die nog 

dagelijks last ondervinden van de 

behandeling in het ziekenhuis en de 

medicijnen kunnen er worden gehol-

pen om hun levenskwaliteit sneller te 

hervinden. Bram Pfeifer: “Door voor-

zorgsmaatregelen te nemen en je 

immuunsysteem te versterken, kun je 

invloed uitoefenen op je emotionele 

en psychosomatische gezondheids-

toestand.

De impact als je dan ziek wordt is op 

deze manier minder groot. Wat de 

nazorg betreft kan ik mensen die ziek 

zijn geweest van covid en hier nog 

steeds last van hebben, bijvoorbeeld 

van de medicijnen die ze hebben

gebruikt, vitaliseren en doormeten. 

Via een Bodycheck komen we er-

achter waar de stress in het lichaam 

precies zit en wat de klachten zijn die 

hierdoor veroorzaakt worden. Met de 

juiste behandeling lukt het dan veel 

sneller om de draad weer op te pak-

ken.”

Neem je gezondheid in eigen handen
Zijn passie is de gezondheid van de mens. Bram Pfeifer van Gezondheids-
centrum Urmond heeft meer dan veertig jaar ervaring op het gebied van de 
Orthomoleculaire Geneeskunde, Quantum Biofeedback, Psychosociale Be-
geleiding en Kleurlicht Therapie. Hij helpt zijn patiënten om de draad van het 
leven weer op te pakken en om verloren levenskwaliteit snel te herstellen.

Een bodycheck van je eigen lichaam.
Wij kijken naar stress & oorzaak van klachten. 

Neem je gezondheid in eigen handen.
Geen bijdrage eigen risico.

Behandeling volgens afspraak.

Consulten worden vergoed door zorgverzekeraars comfort polisvoorwaarden ‘Alternatieve Geneeswijzen’. 
Prestatiecodes 24.000 en/of 24.500

Onder andere VGZ, Zilveren Kruis, Mensis, CZ en vele anderen.

Belikstraat 44 Urmond
info@bodychecknow.nl

046-4337475
www.bodychecknow.nl

Eric Francis.

Tjeu Kollard.
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Lee Heijligers

Jullie hebben een sterke binding met 
de buurdorpen Einighausen en Gut-
tecoven, maar ook met Grevenbicht, 
Hoogveld en Buchten. Leg eens uit hoe 
dat zit? Wat is dat voor binding? 
Gedurende de tijd dat we actief zijn, heb-
ben we inderdaad altijd leden gehad uit die 
dorpen. Wat betreft Einighausen hebben we 
een extra binding, aangezien in het verleden 
ons clubgebouw daar stond. Dit was in de tijd 
dat mijn vader nog een puber was. Maar ook 
wat de andere dorpen betreft, is die binding 
er altijd geweest. Enkele stafleden komen bij-
voorbeeld uit Grevenbicht en omdat zij in het 
eigen dorp bekend zijn, zijn wij ook indirect 
bekend. 

Het hele land staat in het teken van 
corona. Hoe gaan jullie hiermee om? 
Wat corona betreft houden we ons sterk. We 
volgen streng de richtlijnen op. Mijn bestuur 
en ik zijn van mening dat ieder lid (van de 
jongste tot het oudste kaderlid) veilig het 
scoutingspel moet kunnen spelen. En dat kan! 
Het is soms puzzelen en meten met hoe we 
het weer aanpassen met de maatregelen die 
steeds vanuit De Haag komen, maar het lukt 

‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd zeggen we altijd!’

Lee Heijligers woont in Maastricht en 
is sinds 2020 voorzitter van Scouting St 
Salvius uit Limbricht. Deze grote ver-
eniging is een van de 7 scoutinggroepen 
in Sittard-Geleen, bestaat al sinds 1960 
en is vernoemd naar de patroonheilige 
van het dorp.

Hoe lang loop je al mee bij deze vereni-
ging en waarom is het zo leuk?
Ik ben al lid sinds mijn 7e jaar en nu al 21 jaar 
bij deze vereniging. Begonnen bij de welpen 
(jongens van 7 tot 11 jaar) en zo het hele pad 
van verkenner (11 tot 15 jaar), rowan (RSA 15 
tot 18 jaar) en pivoo (18 tot 21 jaar) bewan-
delt. Vanaf mijn 16de ook gestart als hulpstaf 
bij de welpen om daarna staflid en uiteindelijk 
teamleider te worden. Tussendoor heb ik mijn 
hbo-studie voorrang moeten geven en ben ik 
tijdelijk niet actief geweest. Toch begon het 
scoutingbloed weer te kriebelen en in 2019 
ben ik gevraagd als bestuurslid en enkele 
maanden later (begin 2020) vroeg men of ik 
voorzitter wilde worden. Scouting is een deel 
van mijn leven. Het heeft me gevormd tot wie 
ik nu ben, wat ik kan en hoe ik mijn leven leef. 
Ik ben op scouting een tweede keer opgevoed, 
zeg maar. Het leuke aan scouting Sint Salvius 
is de ‘bonding’ in onze groep. Iedereen kent 
mekaar en je weet wat je aan elkaar hebt. 
Hierdoor heb ik de groep altijd als mijn twee-
de familie gezien. 

Wat gebeurt er zoal bij Scouting St 
Salvius?  Kun je uitleggen waarom dit 
zo belangrijk is? 
Het scoutingspel richt zich er eigenlijk op om 
onze leden op een speelse wijze klaar te ma-
ken voor hetgeen ze in hun leven te wachten 
staat. Ja natuurlijk, we spelen heel wat spelle-
tjes trefbal, flessenvoetbal of buldog maar we 
houden ook rekening met kwaliteiten van de 
leden. Uit eigen ervaring kan ik spreken als 
we het hebben over koken bijvoorbeeld. Vroe-
ger stond ik zelf als klein menneke om mijn 
moeder heen in de keuken te dansen, omdat 
het koken interessant was. Bij scouting heb ik 
beetje bij beetje steeds meer geleerd over hoe 
dit moest. Het begint heel simpel met hoe je 
omgaat met een keukenmesje. Dat leidt er uit-
eindelijk toe hoe je lekker kan koken voor een 
aantal man, terwijl je met een grote rugzak 
aan het rondtrekken bent. En dat is dus wat ik 
zo belangrijk vind. Kinderen moeten allereerst 
een leuke jeugd hebben. Maar als wij hen met 
onze ervaringen kunnen klaarstomen voor 
hun eigen toekomst, hebben we een hele grote 
slag geslagen. Daarom blijft het ook nu nog 
steeds erg belangrijk om het scoutingspel te 
mogen uitvoeren. 

Het ledenbestand bestaat uit ongeveer 
130 personen. Wordt er actief aan 
ledenwerving gedaan? Hoe komen 
jullie aan kader- of bestuursleden? 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd zeggen we 
altijd! Natuurlijk mogen we niet klagen met 
zo’n aantal, maar het is altijd leuk om nieuwe 

gezichten toe te voegen aan de club. We zijn 
altijd indirect bezig met ledenwerving. De 
ene keer wat actiever dan de andere keer. Als 
we herkenbaar door de buurt lopen zijn we 
eigenlijk ook al bezig met ledenwerving. Door-
dat andere kinderen of volwassenen ons zien 
worden ze nieuwsgierig en dan is het zaak 
om hun eens uit te nodigen. Maar we hebben 
ook grote activiteiten zoals de opening van 
het scoutingjaar (start van een nieuw seizoen, 
meestal eind september) en Sint-Maarten of 
de Jantje Betoncollecte die we laatst nog had-
den. We proberen zichtbaar te zijn en mensen 
een kijkje te geven in onze vereniging. Wat 
kader/bestuursleden betreft is er geen vaste 
manier van werven. We zien dat de eigen 
leden vaak kaderlid worden als ze het hele 
traject van de groep gevolgd hebben, net zoals 
ik dat heb gedaan. Ze hebben hun eigen kwa-
liteiten kunnen ontwikkelen en zich daardoor 
kunnen klaarstomen voor een rol als kader 
of bestuurslid. Maar ik zie ook graag mensen 
van buiten de vereniging intreden. Doordat ze 
een andere, frisse blik hebben wordt er anders 
gekeken naar lopende zaken. Daarvoor zoeken 
we altijd naar oudervertegenwoordigers, nieu-
we staf of bestuursleden. 

ons nog steeds aardig goed. Als voorzitter zelf 
zit ik met smacht te wachten tot we weer echt 
los kunnen gaan. Wat de financiën betreft, 
is de situatie stabiel te noemen. We mer-
ken wel dat we de vaste acties, niet hebben 
kunnen uitvoeren het afgelopen jaar (denk 
aan de werkzaamheden op Pinkpop, die we al 
jaren doen). Iedereen let nu wat meer op de 
kleintjes en dat doen wij ook. Wel hebben we 
kortgeleden voor het eerst weer de actie voor 
Jantje Beton kunnen uitvoeren. De gebruike-
lijke gang werd aangepast om het coronaproof 
te maken. Het heeft een mooi bedrag opgele-
verd en dit komt ten behoeve van de diverse 
speltakken, zodat zij het scoutingspel kunnen 
uitvoeren. 
 
Wat is de Jelhut? 
De Jelhut is ons huidige scoutinggebouw aan 
de Gronckelstraat in Limbricht. Onze thuisba-
sis. Van hieruit spelen we het scoutingspel en 
leren de leden van onze eigen ervaringen. Het 
is belangrijk om zo’n clubhuis te hebben aan-
gezien je de geschiedenis van de club daar kan 
zien en voelen. Er hangen aardig wat foto’s 
en kamptotems op uit het verleden, die tot de 
verbeelding spreken. Voor de club is dit echt 
een tweede huis, een veilige thuishaven waar 
je jezelf kan zijn. Waar we met de jeugdleden 
een beker fris en een gebakken lekkernij van 
het vuur opeten en met de kaderleden een 
biertje in de hottub drinken na de jaarverga-
dering. Om in de toekomst ook buitenactivi-
teiten te kunnen uit te voeren op eigen terrein 
hebben we als vereniging de ambitie om te 
verhuizen naar het voormalige voetbalterrein 
in Guttecoven. Hierover lopen op dit moment 
gesprekken met de gemeente.  

Op jullie website is een aparte pagina 
ingeruimd voor vertrouwenspersonen. 
Kun je daar wat meer over vertellen? 
De vertrouwenspersonen zijn van groot 
belang. Iedereen moet ten alle tijden het recht 
hebben om zijn ei ergens kwijt te kunnen. In 
de eerste plaats is dat de staf waar je terecht 
kan. Maar stel dat er iets speelt in je eigen 
ontwikkeling, aan het thuisfront of dat je 
boos bent over iets wat gebeurd is tijdens een 
opkomst en je kan of wil dit niet met je staf 
bespreken. Dan kun je bij de vertrouwensper-
soon terecht. Deze neemt jouw melding aan 
en behandelt deze volledig anoniem. Wij als 
bestuur krijgen die anonieme melding en gaan 
ermee aan de slag. De vertrouwenspersoon is 
dan het aanspreekpunt voor beide richtingen. 

Een slotwoord? 
Al 60 jaar zijn we actief en beleven we een 
hoop avonturen in de regio. Iedereen is 
welkom in onze vereniging en ik nodig u of uw 
kinderen graag uit om eens mee te draaien bij 
een van onze speltakken of stafteams! Mocht 
u vragen hebben hierover stuur ons een 
berichtje via Facebook of mail naar bestuur-
ders@scoutingstsalvius.nl 

 Tekst Bert Wassenberg

Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl

ACTIE:
Bij uw eerste 

bestelling 

3 maaltijden
voor 

€ 18,95

OOK 
LEKKERE 
SOEPEN
vanaf

€ 1,95

Bij uw eerste 
Besteldag Bezorgdag
Maandag (tot 14.00) Woensdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag (tot 14.00) Vrijdag
Donderdag (tot 14.00) Zaterdag
Vrijdag (tot 14.00) Dinsdag
Zaterdag Woensdag
Zondag Woensdag

WIJ ZIJN BEREIKBAAR van 9.00 tot 16.30 
U kunt bij ons bestellen en laten bezorgen.

Bezorgdag
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Door Ray Simoen

Tot midden juni kom je de asperge 
overal tegen. Op het veld, waar gekrom-
de Polen ze uit de grond halen voor 
ons. In de winkels, waar ze het gevecht 
om de aandacht van de karretjesvullers 
moeten aangaan met de goedkopere 
knapen uit Spanje en Peru. En op de 
borden, van ‘homeland Limburg’ tot  
buitengaatse plekken als Apeldoorn, 
waar telers uit Noord-Limburg heen 
trekken als een soort witte paters om 
daar de inboorlingen uit te leggen hoe 
je de blanke Limburgse koningin der 
groentes, de ‘Sterre der Zee van de 
zandgronden’, ontdoet van haar schil-
len en kookt tot een hemelse lekkernij 
met botersaus, ham en geprakt aardap-
peltje.

Spatjes
Ondanks al die loftuitingen en processies van 
supersnelle schillers, koninginnen met decol-
letés vol erelinten en confréries van dikbui-
kige gourmands met bontmutsen wankelt de 
troon van de witte asperge. De koningin der 
groentes dreigt de assepoes van de volle grond 
te worden. De groene asperge knabbelt aan 
haar troon. 
Jongeren zetten liever hun tanden in de 
groene, die meer ‘bite’  en minder spatjes 
heeft, want je snijdt alleen een stukje van de 
onderkant af en hup, je grilt, bakt of wokt 
hem. Geen gedoe met aparte schilmesjes, 
geen vrees voor ‘velletjes’, die niet weggehaald 
zijn en geen terreur van kookwekkers die in 
de gaten moeten worden gehouden om te 
voorkomen dat je een net iets te lang gekookte 
slapjanus op je bord krijgt. 

Maar de strijd der staven is nog niet beslist. 
En waarom zouden ze geen goede match 
kunnen vormen, groen en wit? Zeker, zoals dit 
recept voor een prachtige volle soep bewijst:

Romige soep van groene 
en witte asperges

Ingrediënten:

-1kg witte asperges
-500 gr.  groene asperges
- 2 sjalotjes, 2 teentjes knofl ook
- witte droge wijn
-125gr slagroom
-2 groente bouillonblokken
-worcestersaus, peper en zout en twee eetle-
pels geraspte Parmezaanse kaas.

Bereiding:

Schil en snijd de asperges in stukken en kook 
ze helemaal gaar. Bewaar het kookvocht (1,5 
liter) en los de bouillon blokken  erin op.

Pureer de gekookte asperges in de blender. En 
wrijf ze erna door een fi jne zeef zodat restan-
ten van schillen achterblijven en weggegooid 
kunnen worde. Bewaar het gezeefde ‘asperge 
sap’.

Fruit de sjalotjes en de knofl ook in roomboter 
glazig in een grote pan.

Flinke scheut witte wijn erbij en laat de alco-
hol verdampen.

Twee eetlepels bloem erbij en laten garen.

Vervolgens langzaam het kookvocht van de 
asperges met de erin opgeloste groentebouil-
lonblokken en het gezeefde ‘aspergesap’ erbij 
doen.

Afmaken met de slagroom peper en zout en 
worcestersaus en de Parmezaanse kaas.

Tot slot nog even de staafmixer erin en glad 
maken.

Warm serveren en genieten van deze heerlijke 
match van groen en witte asperges.

Vervolg van de voorpagina

De net achttienjarig Geleense Nomi 
volgt aan het Vista College de opleiding 
tot gespecialiseerd pedagogisch mede-
werker en is sinds een jaar bezig met 
een muzikale carrière. Gefascineerd 
door muziek was ze al vanaf jonge 
leeftijd, maar het plezier ervaren door 
zelf de microfoon in handen te nemen 
ontdekte ze pas veel later.

Hoe is het zo gekomen?
“Ik kom uit een muzikale familie. Guido 
Dieteren is een achterneef van me, de tante 
van mijn moeder zit bij de Dirgelländer en 
mijn moeders opa is altijd dirigent geweest. 
Er zit dus wel iets in mijn genen, althans die 
van mijn moederskant. Haha. Maar ik heb het 
zingen pas echt ontdekt toen Arno Lemaire 
me vroeg om het liedje Go Fortuna mee in 
te zingen. Zo kwamen we bij Royal Music 
Productions in Kerkrade waar Lei de Bruyn en 
Guido Morsblech me bij de hand namen. We 
hebben inmiddels dertien nummers opge-
nomen, waaronder één eigen track met de 
titel ‘Küss zich nochmal’ en een aantal covers 
waaronder enkele van Helene Fischer.”

Welke muziek vind je het leukst om te 
zingen?
“Ik vind het Duitse schlager genre wel heel 
erg leuk. Dat kwam goed uit, want dat is juist 
waar mijn begeleiders hun sporen mee ver-
diend hebben. Eenmaal in de studio ontdekte 
ik de variatie in deze muziek en merkte ik dat 
ik veel plezier beleefde aan het inzingen van 
de nummers.” 

Waar komt je artiestennaam van-
daan?
“Mijn eigen achternaam ‘Theunissen’ is in het 
Nederlands wel goed uit te spreken, maar in 
het Duits een stuk lastiger. In eerste instantie 

Nomi Stern wil met muziek mensen gelukkig maken
koos ik voor alleen Nomi. Ik vond dat wel 
mooi, maar toen we op Facebook en Spotify 
die naam intypten zagen we, een beetje tot 
mijn verbazing, dat een heleboel mensen deze 
daar ook gebruikten. Dat was dus niet echt 
handig. Mijn moeder en Lei kwamen op een 
gegeven moment met het liedje ‘Een Stern’ 
van DJ Ötzi en zo kwamen we op mijn arties-
tennaam Nomi Stern.”

Waar droom je van?
“Nou, van mijn muziek live te mogen zingen. 
Dat kan en mag nu door corona nog even niet 
maar ik hoop straks om een keer op de mid-
denstip van Fortuna, mijn favoriete club, het 
lied waarmee alles begonnen is te mogen zin-
gen. Samen met Arno natuurlijk. Daarnaast 
zou ik wel willen optreden op het Oktober-
feest, meer eigen nummers willen opnemen 
en graag één keer samen met Frans Bauer 
op het podium staan. Ik ben een enorme fan 
van hem als zanger. Het allerbelangrijkste is 
misschien wel plezier maken met het publiek, 
ze gelukkig maken en de mensen raken. Ze 
een mooie avond bezorgen. Iets dat ik naast 
het zingen ook wil bereiken met de kinderen 
waarvoor ik mijn opleiding volg.”

Nomi Stern is terug te vinden met haar 
liedjes op YouTube, Facebook en Spotify. 
Voor meer informatie en boekingen is ze 
het makkelijkst te bereiken via info@arties-
tenbooking.com
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mede mogelijk gemaakt door Gemeente Sittard-Geleen, Provincie Limburg & Ministerie OC&W

RESERVEER GRATIS VIA WWW.HETLAAGLAND.NL
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Colofon

In opdracht van de Belastingdienst 
neemt de gemeente contact op met 
ouders die zijn gedupeerd door de toe-
slagenaff aire. “Je merkt dat de mensen 
het waarderen op een persoonlijke ma-
nier te worden gehoord en geholpen”, 
zegt wethouder Judith Bühler (dienst-
verlening).

Op dit moment is van 84 gezinnen in Sit-
tard-Geleen bekend dat ze zijn geschaad 
doordat de Belastingdienst hen ten onrechte 
beschuldigde van fraude met kinderopvang-
toeslag. De Belastingdienst wil de gemaakte 
fouten herstellen en heeft gemeentes inge-
schakeld voor het eerste contact en om hulp 
en ondersteuning aan te bieden. 
“Nog steeds worden met enige regelmaat 
gedupeerden gemeld bij de gemeente”, begint 
Judith Bühler (dienstverlening, VIDAR). “De 
participatiecoaches van Vidar helpen met 
een laagdrempelige persoonlijke aanpak. Er 
is vooral behoefte aan korte lijnen en direct 
contact. Als gemeente zijn we goed in staat 
om deze gesprekken te voeren met onze 
inwoners .

Inmiddels is met 54 gezinnen telefonisch 
contact geweest. Als er geen recente telefoon-
nummers bekend zijn, wordt contact gezocht 
met de gedupeerde ouders via een brief. 
Sommige gezinnen hebben de zaak achter 
zich gelaten en hebben geen hulp meer nodig. 

Gemeente helpt gedupeerden toeslagenaff aire

“Er zijn vaak nog wel veel vragen over de 
eventuele uitbetaling van de vergoeding die  
ouders krijgen en op welk moment deze wordt 
uitbetaald.  Maar ook wat de gevolgen zijn van 
deze eventuele vergoeding, als er bijvoorbeeld 
sprake is van schuldeisers.”

Wethouder Kim Schmitz (armoedebe-
strijding) vult aan: “Daarnaast willen veel 

benadeelden -  terecht - hun verhaal doen 
en gehoord worden. Het is niet niks wat 
deze mensen hebben doorstaan. Sommige 
gezinnen zijn diep in de problemen geraakt. 
Daarom is het ook goed dat de gemeente de 
zaak oppakt. De gemeente kan als geen ander 
in beeld brengen wat dit bij mensen teweeg 
heeft gebracht én de juiste hulp bieden of 
inschakelen.”

Dat dialek van ós (4)
De “B” van ABN
                                                                                                         
Onlangs las ik in de krant een merkwaardige 
zin: ”Een accent, zoals een zachte g, leidt af 
van de inhoud.” (DL, 4 maart 2021). Inder-
daad merkwaardig! Wat heeft “een accent” 
met “een zachte g” te maken? Bovendien, 
welke negatieve invloed heeft een kenmerk uit 
een streektaal, in het Nederlands gebruikt, op 
de verstaanbaarheid, het begrip van het ge-
sproken woord? En waarom weer die “zachte 
g”? Heeft die echt zo’n negatieve invloed op de 
verstaanbaarheid?? En betekent dat impliciet 
dat bijvoorbeeld de “harde g” niet als negatief 
ervaren wordt? Er zijn volgens mij duidelij-

ker voorbeelden te noemen van “storende 
factoren”: het veelvuldig vervangen van -ei/
ij- door –ai- (blij> blai), de niet-Nedrlandse 
–R- in “weeR”, het vervangen van -dat- in de 
constructie “een boek die” i.p.v. “een boek 
dat…”

Maar wanneer spreek je nou neutraal Ne-
derlands, d.w.z. je hoort niet uit welk deel 
van Nederland de spreker afkomstig is? Nou, 
naar schatting geldt dit slechts voor zo’n 10 
% van de bevolking door heel het Nederlands 
taalgebied. In dit verband: het verhaal dat 
er in Haarlem het beste Nederlands wordt 
gesproken, is een erg hardnekkig sprookje. 
Die genoemde standaard werd dan Algemeen 
“Beschaafd” Nederlands genoemd. Natuurlijk 
komt de vraag: en die andere 90% dan?? Niet 
“beschaafd” is toch zeker niet ”onbeschaafd”? 
Mag er dan niets van je lokale kleur door-
klinken? Dat gegeven wordt nu algemeen 
geaccepteerd. Het is om die reden dat er al 
een jaar of 40 niet meer gesproken wordt 

over ABN., maar over Standaard Nederlands 
of Algemeen Nederlands. Verzorgd Neder-
lands dus, waarbij men gerust mag horen uit 
welk deel van Nederland de spreker komt. 
Verzorgd, ja dat wel. Dat betekent dat de 
gebruiker het taaleigen en de daarbij horende 
klankleer van onze moedertaal respecteert en 
zo goed mogelijk beheerst.                                                                    

Uitgaande van de genoemde categorieën 
kan men desondanks toch vaker horen uit 
welke regio iemand komt. Ook bij verzorgd 
taalgebruik hoort men doorgaans duidelijk of 
iemand uit de Randstad komt of uit Gronin-
gen of Limburg. Is dat een probleem? Ik dacht 
van niet. Iedere streek heeft nou eenmaal zijn 
typisch taaleigen dat kan doorklinken in het 
Nederlands. Als iemand zegt dat iets zeker en 
vast  is, dan weet u vast en zeker dat hij uit het 
Nederlands sprekend deel van België komt. 
En, zoals gezegd, is dat een probleem???
Wel wordt als storend ervaren als de regionale 
kenmerken de Standaardtaal goeddeels gaan 

kleuren. Zo moet een Limburger zich goed 
realiseren dat je het Nederlands behoorlijk 
“kort” moet uitspreken. Dus duidelijk geen 
eigen klankkleur met sleeptoon (“je bent niet 
wij~s”) of typische muzikaliteit, aspecten die 
het Nederlands helemaal niet of duidelijk veel 
minder bezit.

Moeilijk? Onmogelijk? Men moet zich reali-
seren dat het Limburgs en de Standaardtaal 
verwante, maar ook verschillende taalsys-
temen zijn. Och, het is dan ook een kwestie 
van opletten en zelf kritisch zijn. En vanuit 
dat standpunt mag de “zachte” –g- , mits niet 
overdreven, gerust hoorbaar zijn…….
     
  Tekst Frans Walraven

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

Wethouders Judith Bühler en Kim Schmitz. Foto’s Gemeente Sittard-Geleen

De Belastingdienst spant zich in om 
de schadevergoeding aan gedupeer-
den vóór 1 mei uit te betalen. De 
gemeente benadert gedupeerden 
en biedt hulp en ondersteuning. 
U hoeft dus zelf geen contact op te 
nemen, maar dat kan uiteraard wel. 
Bel daarvoor 14 046 of mail direct 
naar ondersteuninggedupeerden@
sittard-geleen.nl  Voor meer infor-
matie of vragen aan de Belasting-
dienst, kunt u contact opnemen 
met het Serviceteam, bereikbaar op 
telefoonnummer: 0800-2358358. 
Meer contactinformatie staat op 
de website van de Belastingdienst: 
https://services.belastingdienst.nl/
toeslagen-herstel/contact/
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Ook vesti gingen in:

Cuijk | Baarle - Nassau | Eindhoven
Hoensbroek | Maastricht | Panningen
Roermond | Valkenswaard | Venlo | Weert

Shop online www.deverfzaak.nl

Dols Storms De Verfzaak Sitt ard
Doctor Nolenslaan 149B
6136 GM Sitt ard
046 - 452 7932 
sitt ard@deverfzaak.nl

Openingsti jden:

Ma - Vr
Za
Zo

09.00 - 18.00
09.00 - 16.00
Gesloten

Sikkens Rubbol 
Finura High Gloss

Binnen/Buiten • Hoogglans
Terpentinebasis • Aflak

1L | €62,10

4187

Drost Devetaal 
Multiprimer Express

Binnen/Buiten • Sneldrogend
Terpentinebasis • Grondlak

1L | €45,88

2995

Drost Devetaal 
Supreme Grondlak

Binnen/Buiten • Dekkend
Terpentinebasis • Grondlak

1L | €54,58

3795

Drost Devetaal 
Supreme Hoogglans

Binnen/Buiten • Hoogglans
Terpentinebasis • Aflak

1L | €74,00

4995

Sikkens Rubbol 
Primer

Binnen/Buiten • Dekkend
Terpentinebasis • Grondlak

1L | €54,10

3656

Sikkens Rubbol 
Finura Satin

Binnen/Buiten • Zijdeglans
Terpentinebasis • Aflak

1L | €62,10

4187

Lakken

Sikkens
Alpha Projecttex

Binnen • Afwasbaar
Mat • Kleurvast

10L | €123,55

8218

Sikkens 
Alphatex SF

Binnen • Schrobvast
Mat • Dekkend

10L | €183,40

12218

Sikkens 
Alphacryl Pure Mat SF 

Binnen • Renovatiemuurverf
Extra mat • Schrobvast

10L | €216,55

14437
Wijzonol Dekkend Tuinbeits

Vochtregulerende, zijdeglanzende dekkende 
beits voor buiten gemaakt op terpentinebasis. 

Buitenduurzaam tot wel 5 jaar.

Wijzonol Dekkend Tuinbeits

2,5L | €71,30

4495

Muurverf

Drost 
Alaska+

Binnen/Buiten • Mat
Dekkend • Schrobvast

10L | €125,49

7995

Drost 
Devesil FS

Binnen/Buiten • Mat
Weerbestendig • Waterafstotend

10L | €263,90

17995

Drost
Cresta Inn WV

Binnen • Renovatiemuurverf
Mat • Dekkend • Isolerend

10L | €243,38

14995

Drost Coatings

Drost Latex
Haal voor een scherpe prijs professionele allround 
muurverf van hoge kwaliteit in huis. 
Eenvoudig aan te brengen en goed dekkend.

10L | €79,50

3495

U kunt bij De Verfzaak Cuijk terecht voor:
Afhalen bestelling

(Particulier)
Op afspraak bij een van onze 

winkels.

Afhalen groothandel
(Zakelijk)

Regulier geopend voor  
afhalen.

Winkelen 
op afspraak

Maak een afspraak via 
onze website.

Ook vesti gingen in:

Baarle - Nassau | Eindhoven | Hoensbroek
Maastricht | Panningen | Roermond 
Sitt ard | Valkenswaard | Venlo | Weert

De Verfzaak Cuijk
Spinding 2a
5431 SN Cuijk
0485 - 321 787
cuijk@deverfzaak.nl

Openingsti jden:

Ma
Di - Vr
Za
Zo

Gesloten
09.00 - 18.00
09.00 - 16.00
Gesloten

Aanbiedingen geldig t/m
 28 april 2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Afhalen bestelling
(Particulier)

Op afspraak bij een van onze 
winkels.

Afhalen groothandel
(Zakelijk)

Regulier geopend voor  
afhalen.

Winkelen 
op afspraak

Maak een afspraak via 
onze website.

U kunt bij Dols Storms De Verfzaak Sittard terecht voor:
PostNL

Servicepunt
Op afspraak bij een 
van onze winkels.

Aanbiedingen geldig t/m
 28 april 2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.
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