
Jaargang 1 | Week 17 - 2021
UITGAVE VOOR DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN

www.mijngazet.nl 

15no

Elk jaar op 4 mei worden om 20.00 uur 
de Nederlandse burgers en soldaten die 
sinds de Tweede Wereldoorlog in het 
Nederlands Koninkrijk of elders in oor-
logssituaties en op vredesmissies zijn 
overleden herdacht met twee minuten 
stilte. 

Tijdens deze twee minuten ligt het openbaar 
vervoer stil en zenden radio en televisie alleen 
de ceremonieën uit die op verschillende plek-
ken in het land plaatsvinden. De dag erna, op 
5 mei, vieren we al 76 jaar lang Bevrijdings-

Nationale Dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei

Het team van Fortuna SC TV gaat op zoek naar 
de mooie verhalen die zich bij hun geliefde club 
afspelen. Inmiddels hebben ze twaalf afl everin-
gen gemaakt en worden de uitzendingen live 
of in de replay door steeds meer liefhebbers 
bekeken. 
Lees verder op pagina 12

 Foto Fortuna SC TV

‘Supporters-tv’

Dirigent gezocht voor 
Gilde De Graven
Gilde De Graven is een regionale vrijwil-
ligersorganisatie met bijna 60 vrijwilli-
gers die actief zijn voor deze organisatie. 
Dankzij een groot scala aan cursussen en 
vrijetijdsactiviteiten is er de laatste jaren 
een spectaculaire groei doorgemaakt. Een 
modern multifunctioneel gebouw met goe-
de parkeergelegenheid in Munstergeleen 
staat ter beschikking.

Gilde is voornemens een orkest op te 
richten voor actieve 50-plussers met enige 
ervaring in het spelen van een instrument. 
De werving van orkestleden is gestart en er 
zijn al diverse aanmeldingen ingekomen. 

“Wij zoeken nog een dirigent die haar of 
zijn sporen heeft verdiend in de Limburgse 
muziekwereld en die haar/zijn kennis en 
ervaring als vrijwilliger wil inzetten voor 
dit Orkest. De muziek waaraan gedacht 
wordt, is muziek uit de jaren 60/70/80.
Een fantastische uitdaging”, vertelt voorzit-
ter van Gilde De Graven John Arets

Heeft u geen zin om achter de geraniums 
te gaan zitten maak dan snel een afspraak 
voor een nadere kennismaking. U kunt een 
e-mail sturen naar bertwassenberg@gilde-
degraven.nl of telefonisch contact opnemen 
met John Arets 06-27072844. 

Noodzakelijke onkosten worden vergoed en 
een prettig en gezellig ‘werkklimaat’ hoort 
bij het totaalpakket. De vrijwilligers ont-
moeten elkaar een paar keer per jaar voor 
een geanimeerde bijeenkomst met een hap-
je, een drankje of een etentje. Het plezier 
van de deelnemers is de grootste ‘beloning’ 
die Gilde De Graven in het vooruitzicht kan 
stellen.

dag. Dan staan we stil bij de grote waarde van 
vrede, veiligheid, democratie en mensenrech-
ten.  In het afgelopen jaar, hebben wij allemaal 
een gedeelte van onze vrijheid op moeten 
geven. Maar in vergelijking met de Tweede 
Wereldoorlog, maken we nu als land zelf die 
keuze. In het belang van onze volksgezondheid. 
Het is zwaar, dat begrijp ik. Maar nu we met 
z’n allen zoveel mogelijk thuis zijn, hebben we 
des te meer tijd om te beseff en hoe kostbaar 
alle vrijheden die we doorgaans hebben zijn. 
Doordat veel getuigen van de Tweede Wereld-
oorlog inmiddels niet meer in leven zijn, zijn 
wij degenen die het bewustzijn over vrede en 
veiligheid door moeten geven aan de jongere 
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generatie. Een vrijheid die de meesten van ons 
bij de geboorte al cadeau kregen en waar we 
verder weinig voor hoefden te doen. Het is van-
zelfsprekend geworden. En vanzelfsprekend, 
dat mag deze duur bevochten vrijheid nooit 
zijn. Eigenlijk is één keer per jaar stil staan 
bij het onnoemelijk leed, bij de vele slachtof-
fers van oorlogsgeweld, niet genoeg. Het gaat 
immers om gewone mensen die de domme 
pech hadden op het verkeerde moment, op de 
verkeerde plek te zijn. Gewone mensen met 
nog een heel leven te leven. En ook wij zijn 
gewone mensen. Niemand is te klein om iets 
bij te kunnen dragen, ook dicht bij huis. Pak 
eens een kop koffi  e en praat er samen over. Wij 
weten wat mensen vroeger gedaan hebben- en 
blijven dat uiteraard herdenken en respecte-
ren - maar wat doe jij nu voor de vrijheid van 
een ander? Ook een land in vredestijd heeft 
moedige mensen nodig. Ouders, onderwijzers 
en hulpverleners. Geef je kennis door, zodat de 
volgende generatie opgroeit tot vrije, verant-
woorde burgers. Zodat we nog heel lang samen 
de oorlogstijd kunnen herdenken, in plaats van 
het zelf meemaken. 
 Met vriendelijke groet, 
 burgemeester Hans Verheijen
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Een ontwikkelaar hee�t een initiatief ingediend voor de realisatie van 
een grensoverschrijdend vakantiepark. Het gedeelte aan Nederlandse 
zijde zou komen te liggen op het voormalige ESCS-terrein. Een wat 
meer bekendere aanduiding van deze locatie is in de nabijheid van 
het zwembad de Nieuwe Hateboer in Sittard, direct grenzend aan de 
Schwienswei.

De politieke groepering gob is van mening dat alvorens hierover 
uitspraken gedaan kunnen worden, allereerst voldaan moet zijn
aan een aantal gemeentelijke uitgangspunten, te weten:

Standpunt politieke groepering gob 
t.a.v. een vakantiepark in de 
omgeving van de Schwienswei

1.  Inwoners en belanghebbenden moeten in de gelegenheid worden  
 gesteld hun inbreng te hebben over het totale gebied.
2.  De ecologische zone in de Schwienswei dient gerespecteerd 
 te worden.
3.  Er dient onderzoek plaats te vinden naar de e�fecten van een   
 eventuele vestiging van een vakantiepark tav de ecologische zone.
4.  Er dient een natuur- en landschapsontwikkelingsplan te worden  
 opgesteld, waardoor de kwaliteit van het gebied kan 
 worden verhoogd.

Daarna kan vastgesteld worden of een eventuele ontwikkeling ter 
plaatse mogelijk en wenselijk is.

Economie

Ecologie
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Kun je proberen dit nog wat verder uit 
te leggen?
’Een gedachte is een gedachte. Deze krijgt 
pas invulling, omdat we er zelf een invulling 
aan geven. We zijn gedurende ons leven 
afhankelijk van allerlei veranderingen, die we 
oppikken of negeren. We ontdekken steeds 
meer dat we anders met die invulling mogen 
omgaan. De schilderijen worden in basis 
gemaakt op briefkaartformaat en ik laat ze 
afdrukken op canvasdoek. Hier heb ik mee 
moeten experimenteren, omdat ik niet wist 
hoe het eff ect hiervan zou zijn. Zou de kracht 
ervan behouden blijven. Ik denk dat dat 
gelukt is en ook de mensen die ik ze heb laten 
zien gaven aan dat dit het geval is.’

Het gaat allemaal om de juiste balans. 
Toch?
‘Klopt. We merken dat er een nieuwe balans 
aan het ontstaan is in het leven. We maken 
als mensheid momenteel een bijzondere tijd 
mee. We worden steeds bewuster gemaakt 
van de keuzes die er gemaakt zijn en keuzes 
die we opnieuw mogen maken. Een verschui-
ving van bewustwording naar bewust Zijn. Zo 
maken we met z’n allen een nieuwe wereld. 
Een waarin we anders met elkaar omgaan. 
Voor mij is dit eigenlijk al ‘gewoon’. Ik ben zo 
blij dat ik dit ook aan anderen mag doorge-
ven, maar ben wat dat betreft nog dagelijks 
verwonderd en dankbaar voor wat ik er bij an-
deren mee kan bereiken. Mensen zeggen wel 
eens: ‘Birgit je vertelt zoveel. Je weet niet wat 
dat met me doet’. Dat raakt me. Mensen hun 
innerlijke vrijheid terug geven. Weer leren 
luisteren naar je eigen stille harte-stem.’

 Meer informatie: 
 www.bronlicht.nl

De in Munstergeleen woonachtige 
Birgit de Scheemaker zoekt de verbin-
ding vanuit haar hoger bewust Zijn. Ze 
deelt haar gevoel van harmonie, vrede 
en het verbonden zijn met de natuurlijk 
scheppende kracht graag met anderen 
om ze de helende werking ervan te 
laten ervaren. Vanuit haar Lichtkrans 
wandelt ze graag een eindje met je mee 
en geeft ze handreikingen voor een reis 
terug naar de Bron van ons bestaan. 
Moeilijk? Nee, maar het vraagt wel aan-
dacht en grenzen verleggen. 

Je bent een spiritueel intermediair, 
wat is dat precies?
‘Ik maak contact met de lichtwereld en geef 
boodschappen en energie door aan anderen. 
Zij kunnen hier dan zelf mee aan de slag gaan 
en een persoonlijke groei doormaken. Klinkt 
misschien ingewikkeld, maar dat is het zeker 
niet. Je krijgt inzicht in je eigen leven en ont-
dekt waarom bepaalde zaken je overkomen. 
Zo krijg je meer inzicht in wat er speelt in je 
leven, ofwel je ervaart de innerlijke wijsheid. 
Daarbij is je persoonlijke overtuiging belang-
rijk. Wat is aangeleerd vanuit de omgeving 
en welke informatie pak je op. Wat wil je en 

wat verwacht je. Ik probeer mensen te laten 
ervaren dat het gebeurt zoals het gebeuren 
mag. Bewust die verbinding maken is in mijn 
ogen het mooiste dat er is.’

Je bent in staat om via die verbinding, 
als deze eenmaal is gelegd, iets door 
te geven. Je doet dit bijvoorbeeld met 
schilderijen. Hoe werkt dat?
‘Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in 
creatief bezig zijn. Zo ontdekte ik encaustic 
art. Hierbij werk je met gekleurde blokjes 
bijenwas die ik intuïtief uitkies. Door deze te 
bewerken met een ministrijkijzer ontstaat er 
als het ware vanzelf iets. Een schilderij waar 
iedereen, die ervoor open staat, op zijn eigen 
unieke wijze naar kan kijken. 

Hierdoor ziet iedereen er iets anders in, zijn 
persoonlijke beeld. Dit is zo gevarieerd omdat 
we allemaal kijken door een ‘sluier’ waardoor 
we niet helder zien. Of je ooit alles ziet…dat 
is de vraag. Ik stel me open en maak de schil-
derijen en hoop dat ze een bron van vrede, 
rust en levensvreugde voor de toeschouwer 
kunnen zijn. Dat ze uiteindelijk leiden tot een 
antwoord op de in mijn ogen mooiste vraag in 
het leven: ‘Wie ben ik?’ 

‘Bewust die verbinding maken 
is het mooiste dat er is’

De schilderijen van Birgit openen je wereld op een geheel eigen wijze. 
Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken
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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*
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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
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COLUMN
Groeistuipen en pleisters
Wie bij de grootste steden van Nederland wil horen 
moet zich niet als een dorp gedragen. Bij zo’n groot-
steedse ambitie horen grootse plannen, majeure 
bouwwerken en actieve communicators, die de bevol-
king kunnen meenemen in het ‘toekomstverhaal van 
hun stad’.   Aan grootse plannen geen gebrek in deze 
stad. ‘Toeristisch juweel’,’ inclusieve en duurzame 
gemeente’, ‘hotspot van kenniswerkers’, ‘sportstad 
van Limburg’ en ‘veerkrachtige stad, waar het voor 
inwoners en  bezoekers goed toeven is’.  Toe maar, 
het kan niet op, Sittard-Geleen wil het allemaal zijn 
of worden. Ook aan majeure bouwwerken is geen 
gebrek. De Ligne, het Tom Dumoulin Bike Park en 
straks Het Huis van de Stad: de in cement gegoten 
trots van een  stad, die niet op een metertje beton 
en asfalt meer of minder kijkt als het erop aankomt 
om zich onder de big boys te kunnen scharen. En 
aan communicators evenmin tekort, elke wethouder 
heeft zijn eigen stadsdeel, waar hij of zij de blijde 
boodschap van het gemeentebestuur komt uitleggen. 
Niks te klagen dus? Sittard-Geleen ligt op koers naar 
een glansrijke toekomst vol veerkrachtige, inclusieve 
burgers en bezoekers, die de zonnebril opzetten om de 
oogverblindende schittering van dit toeristisch juweel 
te kunnen aanschouwen? Mwah, dat valt nog te be-
zien. Vooralsnog zijn de plannen nog papieren tijgers, 
die prachtig ogen en triomfantelijk brullen maar nog 
geketend zijn aan de tekentafel en aanhoudend dorst 
lijden omdat de geldkraan muurvast zit, er komt 
amper een druppel uit. En als er dan een paar van 
die grootse plannen uitgevoerd moeten worden, zoals 
de oprichting van ‘Cultuurbedrijf De Domijnen  en 
de aanleg van het alternatief energienet ‘Het Groene 
Net’ dan loopt het al vrij snel geweldig in de soep door 
mismanagement, onkunde en andere geld slurpende 
en ergerniswekkende stommiteiten.  Gevolg: stadhuis 
op stelten, burgers boos en raadsleden redeloos ra-
deloos. Triest nietwaar? Echt vrolijk word je niet van 
al die ‘majeure bouwsels’. Ze staan leeg, worden nau-
welijks gebruikt en dreigen tot ver na Sint Juttemis te 
moeten wachten op bezoekers en gebruikers. De enige 
die er veel plezier aan beleven zijn de wind en de 
muizen, die er vrij spel hebben, en de duivel die lacht 
om zoveel onnodig verspild geld. Helaas vlot het ook 
niet  al te best met al die communicators, die verbin-
ders van bestuur en burgers. Nu eens vergeten ze een 
bedrijf, dat grootse plannen heeft op het industrie-
terrein van Holtum-Noord tijdig te berichten dat er 
drie grote windturbines voor de deur neergezet gaan 
worden. Dan weer wordt verzuimd raadsleden te 
informeren over Het Groene Net-HGN- dat Het Grote 
Niks dreigt te worden door een overkill aan fouten en 
kosten dit net de nek omdraaien. Gevolg: ruzie in de 
raad, moties van wantrouwen, treurnis, kommer en 
kwel. Maar wie bij de grote steden van Nederland wil 
horen weet dat groot worden niet gaat zonder vallen 
en weer opstaan. En gelukkig zijn er burgers, die 
opdraaien voor de kosten van de pleisters.
 Ray Simoen
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(her)opent 
deuren in gloednieuw jasje!

Tom Janssen: “Wij zijn helemaal klaar voor 
een nóg gezondere toekomst”

Al ruim 25 jaar is Anytime Fitness Sittard, dat tot 2013 de 
naam Life Style droeg, een toonaangevende sportschool 
in Sittard en directe omgeving.

De combinatie van de huiselijke sfeer, de deskundige 
begeleiding, het ruime aanbod aan groepslessen, het 
gemak van 24/7 toegang én het altijd blijven verrassen 
van haar trouwe leden maakt dat vele mensen al jaren 
kind aan huis zijn op de altijd in het oog springende 
locatie aan de Bergerweg.

In de afgelopen maanden, waarin de club 
noodgedwongen gesloten was, werden de leden 
regelmatig verrast met talloze sportieve en ludieke 
initiatieven om thuis en/of in de buitenlucht in beweging 
te blijven. Dat Anytime Fitness het daar niet bij gelaten 
heeft, zullen de leden bij terugkomst in de club gaan 
merken….en hoe!

Er is namelijk fors geïnvesteerd in het verder 
moderniseren en uitbreiden van de faciliteiten. En, het 
mag gezegd: de nieuwe locatie is een heus plaatje 
geworden. Een strak design met gloednieuwe apparatuur, 
uitgebreide krachtsportmogelijkheden én een prachtige 
functionele trainingsruimte maken dat je, ook als je er als 
bezoeker rondloopt, vanzelf zin krijgt om te bewegen.

Met deze grootscheepse verbouwing wil Anytime Fitness 
een volgende stap zetten in het verder vitaliseren van 
de inwoners in de regio Sittard-Geleen. Eigenaar Tom 
Janssen: “In de onlangs gepresenteerde toekomstvisie 
van de Gemeente Sittard-Geleen is gezondheid 
ook een centraal thema. Dat is iets wat wij natuurlijk 
onderschrijven. Door juist nu te investeren in nog betere 
faciliteiten voor onze leden, willen wij laten zien dat wij 
er klaar voor zijn! Ons team staat dan ook te popelen om 
iedereen weer te ontvangen.”

Heb jij interesse om een kijkje te nemen in 
deze volledig vernieuwde club? 
Bezoek de website www.anytimefi tness.nl 

www.anytimefi tness.nl 
Stockholmstraat 10, Sittard, 046-4770566

Zit U ook zo graag aan het water? 
Een mens wordt er rustig van. Naar het water 
staren heeft iets beschouwends. Kijken naar 
rimpelloos water, of naar golven, maakt je 
behoorlijk zen. Vraag het maar aan een visser. 
Ook al vangt hij weinig, hij voelt zich prima op 
z’n plek. Een hele dag lang. Nog liever zitten 
we op een boot op het water. Dan hebben we 
niks meer nodig. Ja een Tripel, die lusten we 
altijd, of een glaasje wijn.

Is Sittard-Geleen een waterrijke ge-
meente? 
We beginnen bij de Schwienswei. Het is er 
goed toeven aan de waterkant. Nog wel. Het 
plan voor tientallen recreatiewoningen ligt 
ergens op een tekentafel. We nemen de fiets 
naar de slotgracht bij Kasteel Limbricht en 
gaan het binnenterrein op. Ze hebben er 
vlonders gebouwd met loungestoelen aan het 
water. Karpers happen naar lucht en bedelen 

Kunststukjes
Bootjes op 
de roeivijver

om een lekker hapje. Bij Schipperskerk liggen 
woonboten rustig te dommelen in een binnen-
haven. Er zijn romantische ‘Franse’ vijvers bij 
Kasteel Obbicht (bereikbaar achterlangs via 
de Kingbeek). En aan de Maasoever bij Obbi-
cht of Grevenbicht kun je de fietstocht even 
onderbreken om naar de waterstand te kijken. 

Nog meer water in onze gemeente? 
In Geleen heb je de vijvers van De Driepoel. 

Mooi gelegen. Rustige omgeving en het Dani-
kenbos is vlakbij. Je kunt via de meanderende 
Geleenbeek naar Sittard lopen. Je doorkruist 
een nieuw ontwikkeld natuurgebied waar veel 
wordt gewandeld. Wanneer je de Middenweg 
oversteekt, wordt het even zoeken naar de 
juiste weg. Het hele jaar nog moeten we om-
leidingen en een groot werkterrein dulden, tot 
in het Stadspark aan toe. Al dat gegraaf gaat 
zich lonen: het terras van ‘De Vief Heringe’ 

krijgt uitzicht op een brede bocht in de beek. 
En de roeivijver? Die is leeggepompt. De nieu-
we inrichting van de vijver belooft wat. Als je 
goed kijkt zie je een eilandje en aanlegsteigers 
in wording. 

Dat brengt me terug naar vroeger. Ik krijg 
zwart-wit foto’s op het netvlies van de 
roeivijver van een halve eeuw geleden. Bij 
bootsman Bèr kon je een ‘vaartuig’ huren 
voor een gering bedrag. Er waren roeiboten, 
kano’s en komische waterfietsen voor plezier 
op het water met z’n tweetjes, of met de rest 
van de familie. De vrouw van Bèr zat bij hem 
voor de houten keet en zag, al breiend, dat 
het goed was. In de volksmond hebben we het 
nog steeds over de ‘roeivijver’. Terwijl jaren 
geleden voor het laatst een roeispaan door 
het water ging. Ik pleit voor het volgende: ook 
anno 2021 kunnen we veel plezier beleven aan 
een tochtje in een roeiboot. Hoed op tegen 
de zon. Blikjes frisdrank aan boord voor de 
kinderen op die warme zomerdag. Oud brood 
om de eenden te voeren vanuit de boot. Volop 
verkoelend waterplezier en een ander zicht 
op het stadspark. Nog een rondje langs de 
treurwilg die voorover hangt. 
Fietsen en wandelen zijn leuk. Roeien is net 
zo leuk (leuker!) en het zou uniek zijn in de 
provincie Limburg. Wat is Sittard mooi VAN-
AF het water. Mijn Tripel drink ik na afloop 
op het nabijgelegen terras.

 Tekst Wim Kallen

Roeivijver circa 1930. Foto Archief De Domijnen | Bewerking: Hans Toma

Handtekeningen die écht werden gezet, 
tijdens het officiële tekenmoment binnen de 
muren van het DaCapo College. Vertegen-
woordigd door directies en besturen van de 
gastlocatie DaCapo College, Sterk Techniek 
Onderwijs Zuid-Limburg, Ondernemersver-
eniging BSG en enkele leden en de portefeuil-
lehouders van Onderwijs en Economie van 
gemeente Sittard-Geleen. 

De deelnemende partner uit het bedrijfsleven, 
zijnde Ondernemersvereniging Bedrijven 

Samenwerking techniekonderwijs en ondernemers 
Sittard-Geleen (BSG), tekende namens de 
leden een samenwerkingsovereenkomst met 
Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg. In 
co-creatie willen partijen bereiken dat het 
technisch vmbo, kwalitatief en kwantitatief, 
bijdraagt aan een duurzaam evenwicht tussen 
vraag en aanbod op de technische arbeids-
markt in de regio. BSG maakt zich verder 
hard om vanuit de triple-helix gedachte ook 
de lokale overheden, en dan met name de 
Gemeente Sittard-Geleen, te betrekken in 
de gezamenlijke ambitie om Sterk Techniek 

Onderwijs in Zuid-Limburg voortdurend aan 
te jagen. Bedrijven krijgen door de samen-
werking verdere toegang tot nieuwe instroom 
van geïnspireerde en beter voorbereide jonge 
werknemers, leerlingen van divers niveau, 
nieuwe netwerken, potentiële promotie van 
werkwijzen en materialen en mogelijkheden 
om innovatie in het onderwijs in te brengen.  
Eén van de activiteiten is de gezamenlijke 
organisatie en uitvoering van de T-splitsing. 
Sinds jaren een succesvol project tussen het 
vmbo (DaCapo College) en lokale onderne-

mers. Daarnaast zullen er andere activiteiten 
worden georganiseerd met de bedrijven 
die lid zijn van BSG en met andere groepen 
leerlingen. Al deze activiteiten dienen als doel 
om het techniekonderwijs te versterken en 
meer leerlingen te stimuleren voor techniek. 
Deze samenwerkingsovereenkomst treedt 
in werking op 19 april 2021 en geldt tot 31 
december 2023.Beide partners hebben de 
intentie om ook na de duur van het project te 
blijven samenwerken aan het versterken van 
het technisch vmbo-onderwijs.
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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

betekenis  geweest voor de groei en bloei van 
de stad. Onder zijn bestuur kwam de uitbrei-
ding van het centrum tot stand, met de grote 
warenhuizen V&D en Schunck, De Hanenhof, 
zwembad, Barbaraziekenhuis en uitbreiding 
met de wijken Kluis en Geleen Zuid.
Onder de kop ‘Pinkpop, een volwaardig 
afscheid in 1986’ staat een terugblik die menig 
hart sneller zal doen kloppen. De volledige 
tekst van onderwerp 68 is als volgt.
“Na het debuut van het door 10.000 bezoe-
kers bijgewoonde Pinkpop op Pinkstermaan-
dag 18 mei 1970 volgden er nog eens zestien 
edities, waarna het hooggewaardeerde festival 
voorgoed afscheid nam van het Burgemees-
ter Damenpark. Dat Pinkpop nummer 17 
in 1986 het laatste festival in Geleen zou 
worden, stond op deze dag dat mooi vijftig-
duizend popliefhebbers de toegangspoort 
waren gepasseerd nog niet vast. Integendeel. 
De toenmalige gemeente Geleen had eerder 
aangegeven de samenwerking met de organi-
satoren Jan Smeets & Mojo te willen continu-
eren. Het liep anders, heel anders. “Het best 
georganiseerde festival van Nederland”, zoals 
velen Pinkpop sinds jaar en dag beoordelen, 
was dusdanig uit zijn voegen gegroeid dat de 
klachtenstroom van veel inwoners van de stad 
bleef toenemen. De overlast die Pinkpopgan-

Beeld van de laatste in het Burgemeester Damenpark gehouden Pinkpop. Foto Ivica Dolofsjak

Fotoboek ‘Geleen zoals het was deel 3’ 
belicht bolwerk van feiten en weetjes

Na de delen 1 en 2 van ‘Geleen zoals 
het was’ kon een derde fotoboek niet 
uitblijven. Prima, dan volgt er nog een 
vierde, denk je automatisch. Maar dat 
is niet zo, zeggen de samenstellers 
Pierre Vossen, Ad Hoogenboom en Hub 
Kitzen. “Er komt geen deel 4.” Telde 
het eerste deel 127 hoofdstukken en 
nummer 2 mooi 129, deel 3 bestaat uit 
132 onderwerpen. 

Als je bedenkt dat per uitgave ruim 
 foto’s worden voorgeschoteld, leert een een-
voudige rekensom dat het aantal afbeeldingen 
van de populaire serie in de richting van 1000 
stuks gaat. En de koek is nog niet op. Bij 
zowel de uitgevers Schug & Heemkundever-
eniging Geleen als particulieren is zeker nog 
een enorme niet eerder openbaar gemaakte 
hoeveelheid ‘Gelaense plaetjes’ voorhanden. 
Net als het drietal samenstellers vinden de 
uitgevers dat ze via de in totaal 387 hoofd-
stukken de inwoners, voormalige Geleners en 
overige geïnteresseerden een keurig overzicht 
bieden van “Gelaen wiej ut waor”.
De onderwerpen variëren in de ruimste zin 
van het woord. Van de eerste pagina die de 
geschiedenis van Graaf Huyn belicht tot korte 
verhalen over de Rijksweg Centrum of Spaans 

Neerbeek. Alle wijken komen aan bod, net 
als afbeeldingen van personen, families en 
verenigingen. Een kleine willekeurige greep 
uit de onderwerpen laat zien dat thema’s die 
zo typisch Geleens zijn of waren in het boek 
de revue passeren. Zoals Staatsmijn Maurits, 
activiteiten in het Burgemeester Damenpark, 
het pleintje in de Nachtegaalstraat of de Boe-
rinnenbond met de afdelingen Oud-Geleen en 
Lutterade-Krawinkel. Ook verhalen met foto’s 
over Rugbyclub Fortuna ’77, verenigingsman 
Sjeng Ronckaerts, Steenfabriek Plinthos, Dik 
Betaald BééVéé en Pensionaat St. Joseph aan 
de Geenstraat. Bij het hoofdstuk over veld- en 
wegkruisen staan 27 foto’s van deze kleine 
monumenten. 

‘Geleen zoals het was’ is een bolwerk van 
wetenswaardigheden. Feiten en feitjes die 
dankzij de publicatie niet in de vergetelheid 
raken en samen voor een aanzienlijk deel ook 
het gezicht van ‘Geleen zoals het nu is’ bepa-
len. Verhalen over meester Wim Rutten uit 
Lindenheuvel, jongerencentrum De Boerderij, 
het bombardement van de Vuling, fotograaf 
Max Oset, klokkenmaker Wessels, de Beekho-
verstraat, autoraces in het sportpark, Vlug en 
Lenig, bakkersfamilie Kusters. De in Rotter-
dam geboren Johan van Banning is van grote 

gers veroorzaakten bleek ook voor plaatselijke 
politici een doorn in het oog. Parkeermeters, 
brievenbussen, tuinhekken, lantaarnpalen, 
terrassen en etalages moesten het in het Pink-
sterweekend ontgelden. Er hingen nu donkere 
wolken boven het sportpark en Pinkpop. De 
gemeente Geleen had plannen om zwembad, 
sporthal en ijsbaan te moderniseren en uit 
te breiden. Ofschoon Jan Smeets het liefst in 
Geleen bleef, werd hij min of meer gedwon-
gen op zoek te gaan naar alternatieven. En 
zo streek Pinkpop na 1986 voor één seizoen 
neer op het terrein van sportpark De Berckt 
in Baarlo. “The last time in Geleen” voltrok 
zich in een uitverkocht sportpark. Het festival 
duurde toen nog één dag. Tienduizenden fans 
genoten van The Cure, The Waterboys, The 
Cult, Fine Young Cannibals, Claw Boys Claw, 
Jesus and Mary Chain, Howard Hughes and 
The Western Approaches, Gé Reinders & 
Vrunj, Blow Monkeys, Blue Murder en Cock 
Robin. Het was druk. Auto’s richting Limburg 
stonden lang vast in files. De treinen, die dit 
keer op Japanse metro’s leken, waren overvol. 
De immens grote mensenmassa genoot van 
Pinkpop 17 en dat leidde tot een buitenge-
woon feestelijke stemming in een zonovergo-
ten Burgemeester Damenpark. Een volwaar-
dig afscheid van the roots van Pinkpop”,  luidt 
de afsluitende zin over het laatste festival in 
Geleen.         

Tot slot een aantal praktische zaken. Het 
fotoboek kost bij voorintekening (vóór 15 
mei as.) 17,95 euro, daarna 19,95. Eventuele 
verzendkosten bedragen 4,95 euro. De boeken 
kunnen vanaf 5 juni worden afgehaald bij 
Heemkundevereniging Geleen, Jupiterstraat 
35a. De intekenaar ontvangt tijdig nader 
bericht over het afhalen. Mits er geen maatre-
gelen zijn m.b.t. winkelsluiting kan intekenen 
en boeken afhalen bij de winkels in Geleen 
en Sittard die vermeld zijn op de website 
heemkunde-geleen.nl. Op de website staat alle 
informatie die nodig is om het boek te kopen.

 Tekst Koos Snijders

koop
zondag

centrum geleen
12.00 - 17.00 uur

zondag 2 mei

zondag 9 mei    moederdag
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WIE EN WAAR
Ben je tussen de 5 en 12 jaar
oud en wil je zelf ervaren hoe
leuk hockey is?
Meld je dan aan voor 
de kennismakingstraining
met je vriendje, vriendinnetje,
nee�e, nichtje of alleen
kan natuurlijk ook.

Hopelijk zien we je dan op
de kennismakingstraining
bij HC Scoop.

Vragen: 
nieuweleden@hcscoop.nl

KENNISMAKINGS
TRAINING

H
O

C
K

E
Y

 I
S 

ST
O

E
R

E
N

 F
U

N

Woensdag 19 en 26 mei

       Vrijdag 21 en 28 mei

15:30 - 16:30 uur

Leen hockeysticks zijn beschikbaar,

gratis bitje bij aanmelding.

aanmelden via www.hcscoop.nl

Lid worden vóór 15 juni

eerste 2 maanden gratis lid

Afgelopen jaar werd Generation Coffee 
gekroond tot ‘Beste koffiezaak van 
Sittard-Geleen’, in heel Limburg kwam 
de speciaalzaak op een tweede plek. 
Generation Coffee is onlangs verhuisd 
van de Steenweg naar het pand van de 
‘Apotheek’ aan de Limbrichterstraat 
68. Hier verwelkomt Rick Hempe vanaf 
nu zijn gasten. 

Rick Hempe: “We hebben afgelopen zomer 
een leuk seizoen gedraaid. Daarmee hebben 
we ondanks de locatie waar we zaten de po-
tentie van Generation Coffee laten zien. Ook 
zagen we op de zaterdagen, als de biomarkt 
voor de deur werd gehouden, dat klanten 
graag gebruik maakten van ons concept. Hier-
door aangemoedigd ben ik op zoek gegaan 
naar een locatie met meer traffic, waar we 
onze toekomstplannen kunnen laten groeien. 
Uiteindelijk kwam ik terecht op deze fantas-
tische locatie. Met dank aan de verhuurder, 
die zich in deze tijden flexibel heeft opgesteld, 
hebben we afgelopen week voor het eerst ons 
terras kunnen openen.”

Samen met ambitieuze kok Robin Lamers die 
zijn sporen in de horeca de afgelopen jaren 
ruimschoots heeft verdiend, gaat Rick op zoek 
naar het ideale samenspel tussen koffie en 
lunchgerechten van Sittardse bodem. Robin: 
“De combinatie zoeken tussen barista en eten. 
We willen het redelijk laagdrempelig houden, 
maar serveren gerechten met een twist. Denk 
bijvoorbeeld aan een tosti met brie, honing, 
walnoot en een uienchutney of een wrap met 
gegrilde groenten en hummus. Verder hebben 
we hamburgers, ook vegetarisch, bruschetta 
en gebak. Voor alles geldt wel dat we niks fri-
turen. Wat dat betreft zitten we op de gezonde 

Bij Generation Coffee vind je het ideale samenspel 
tussen koffie en lekker eten

lijn.” Rick vult aan: “We zijn tevens bezig 
met een plannetje om voor de ondernemers 
uit de binnenstad, die moeten werken op de 
donderdagavond, een afhaalmaaltijd samen te 
stellen. Voor alles geldt overigens dat we eerst 
de kwaliteit willen bewaken en pas daarna 
gaan opschalen.”

In de authentiek behouden apotheek is een 
showroom ingericht met espressomachines 
van o.a. Fracino en andere aan koffie gerela-

teerde producten voor de particuliere en klein 
zakelijke markt. “Het zijn de beste machines 
die je voor deze prijs kunt krijgen. Ze zijn 
ontwikkeld door monteurs die ook bij de 
klanten komen en zo weten wat de wensen 
zijn. Als je zo’n machine bij ons koopt blijven 
we je aanspreekpunt voor installatie op 
locatie, onderhoud en instructies. We hebben 
er ontzettend veel zin in om op één van de 
mooiste kruispunten van de binnenstad, on-
der het toeziend oog van Zefke Mols, omringd 

door veel fijne buren iets moois van te gaan 
maken”, besluit Rick.

Generation Coffee is open van dinsdag tot en 
met zaterdag van 9.30 tot 18.00 uur en op 
koopzondagen. Hoe druk het mag worden 
hangt af van hoe de corona-maatregelen zich 
de komende maanden ontwikkelen. De gasten 
kunnen er in ieder geval genieten op voldoen-
de afstand van elkaar.
 www.generationcoffee.nl

Geniet van de beste koffie van Sittardse bodem en heerlijke gerechten bij Generation Coffee. Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Door Ray Simoen

Wanneer ze thuis weer een pak met twee 
kippenbillen of een zak met een halve Bar-
nevelder op het aanrecht aantreffen, wordt 
er lichtjes smalend gevraagd ,,Nog steeds op 
zoek naar de ultieme kippensoep?”  Veront-
waardigd over het gebrek aan waardering 
voor de speurtocht naar de super kippensoep 
spoel ik de kippendelen af onder de kraan 
om ze erna op te zetten in koud water. Fase 
1 op weg naar wat hopelijk uiteindelijk een 
top soep gaat worden. Vele recepten zijn al in 
grote soeppan uitgeprobeerd maar tot een be-
vredigend resultaat heeft het nog niet geleid. 
Ach, zult u denken ‘kippensoep is wel een van 
de makkelijkste soepen, die er zijn’. Hele of 
halve kip onder water zetten, vuur onder de 
pan en maar laten trekken nadat je eerst een 
tijdje het borrelende water afgeschuimd hebt 
en WUPS- wortel, ui, prei en peterselie- met 
bouquet garni eraan toegevoegd hebt met 
enkele geplette peperkorrels. Nadat de soep 
een paar uur heeft kunnen ‘trekken’ in het 
water moet je de kip en groente uit de pan 
halen en het zaakje een nacht laten afkoe-
len. ’s Morgen schep je het vet eraf en kun 
je je soep opwarmen met stukjes kip en wat 
groente. Makkelijk zat. Maar dat lijkt maar 
zo. Sla er maar een paar kookboeken op na, 
allemaal hebben ze een ander recept voor 
de ultieme kippensoep. Velen ervan heb ik 
geprobeerd. Zoals de Joodse Goldene yoich 
uit het fenomenale kookboek van Claudia 
Roden, de Joods keuken’. Daarin weten ze de 
kippensoep echt te waarderen. ‘Gouden bouil-
lon’ werd die genoemd omdat het net amber 
was met de gouden vetbolletjes die erbovenop 
dreven. Maar dat vet wordt er nu afgeschept 
want vet is tegenwoordig fout maar in armere 
tijden hadden arme, hardwerkende mensen 
graag een beetje vet in hun eten, en ook op 
hun ribben. Lang werd kippensoep ook wel 
‘joodse penicilline’genoemd omdat de soep 
hielp griep en verkoudheid te bestrijden en 
mensen bij ziekte vaak baat hadden bij een 

Recept: Super kippensoep
goede kop vers getrokken kippensoep. ,,En 
het idee dat de soep medicinale waarde heeft 
wordt tegenwoordig ook weer ondersteund 
door wetenschappelijk onderzoek en de 
commerciële handel”, merkt Claudia Roden 
fijntjes op. Ook de kippentomatensoep met 
prei, wortelen en spek van de Belgische tv 
kok Jeroen Meus heb ik velen malen gemaakt 
totdat ze thuis begonnen te roepen ‘die soep 
van Meus komt ons de neus uit’. Een oude 
sterren kok, die ik vaak bezoek, schudde het 
hoofd toen ik hem van mijn kippensoepsores 
vertelde. Hij wilde me wel helpen een super 
kippensoep te bereiden en alle kritische huis-
genoten sprakeloos te maken. ,,Het kost je 
wel een dag werk maar de kip doet het meeste 
daarvan. Succes verzekerd.” Hierbij het recept 
van de ultieme kippensoep.

Twee halve soepkippen
 2 wortelen
2 uien
1 Knolselderij
5 stengels prei
Zout en flesje maggi

Een halve soepkip opzetten met royaal koud 
water en een ongeschilde wortel, een onge-
pelde grote ui, een halve knol selderij, die 
in grove stukken is gesneden. Wanneer het 
water aan de kook komt, het schuim verwijde-
ren. Vijf uur laten trekken op een zacht vuur 
tegen de kook aan. Na 4,5 uur twee stengels 
prei erbij doen. Zeef de bouillon. De andere 
halve soepkip in de pan met de gezeefde kip-
penbouillon doen. Opnieuw met een ui, wortel 
en halve, in stukken gesneden, knolselderij 
opzetten. Zes uur laten trekken. Na 5,5 uur 
twee stengels prei erbij doen. Bouillon zeven.
Soepkippen ontdoen van vlees en dit vlees in 
stukken snijden om in de bouillon te doen, sa-
men met de meegekookte ui, selderij, evt wat 
vermicelli toevoegen. Vlak voor het serveren 
twee fijn gesneden preitjes erbij doen, die niet 
geheel gaar mogen worden. Op smaak bren-
gen met zout en twee tot drie scheutjes maggi.
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Tuincentrum Daniëls; 
elk seizoen een inspirerende belevenis 

Inspiratie op slechts 10 minuten van Roer-
mond
Op slechts tien minuten rijden van Roermond, 
ligt het mooiste en grootste groen- en sfeer-
centrum van de Euregio. Want Tuincentrum 
Daniëls in Vlodrop is veel meer dan zómaar 
een tuincentrum. Een bezoek aan deze 
22.000m2 grote inspiratiewinkel is een be-
levenis voor de hele familie. Door de ruime 
opzet, het grote buitenterrein en de spreiding 
van bezoekers is een bezoek bovendien he-
lemaal coronaproof.

Thuis is jouw belangrijkste plek
Juist nu willen we van ons thuis een zo fijn 
mogelijke plek maken. Bij Daniëls vindt je 
een enorm assortiment tuinplanten en zo-
merbloeiers, de kleurrijkste terraspotten, ge-
reedschappen, vijvervissen, hippe tuinsets 
en barbecues. Maar er is zoveel meer dan 
dat! Nadat je een heerlijke wandeling hebt 
gemaakt over de buitenafdeling kun je hele-
maal wegdromen op de vernieuwde sfeer- en 
interieurafdeling. Of je nu op zoek bent naar 
een nieuwe bank, een eettafel, een kast, een 

relaxfauteuil of leuk decoratie-item…voor 
binnen en buiten is Tuincentrum Daniëls de 
‘place-to-be’. 

Belevenis voor jong en oud
Ook voor kinderen is een bezoek aan Tuin-
centrum Daniëls een feest. Er is veel te doen 
en alle bezienswaardigheden zijn bovendien 
GRATIS. Zo kunnen ze een praatje maken 
met Sjakie de Ara en lachen om de grappi-
ge stokstaartjes. Ze kunnen naar hartenlust 
ravotten op het springkussen, klauteren in de 
compleet vernieuwde XXL Indoor speelwe-
reld, ‘schip Ahoy’ roepen op het piratenschip, 
een sprintje trekken op de skelterbaan, een 
treinritje maken in de Daniëls-Express en op 
speurtocht door het tuincentrum. 

Openingstijden en contact
Tuincentrum Daniëls is 363 dagen per jaar 
geopend!  
Adres; Herkenbosserweg 4, Vlodrop (vanuit 
Roermond; tweede tuincentrum aan de rech-
terzijde). www.tuincentrumdaniels.nl of kijk 
op Facebook of Instagram!

Overal kom je ze tegen, in steden, in 
dorpen, bij boerderijen en bij cam-
pings. Met een terras ervoor en vaak 
ook nog met een speeltuintje erbij. Ijs-
salons, ze zijn tegenwoordig erg trendy 
en populair. Timmerman Kenny en 
schoonheidsspecialiste Yvonne Heuvel-
mans begonnen zes jaar geleden ijs te 
maken in De Kleine Haan in Limbricht. 
,,Ijs is meer dan een hoorntje met een 
bolletje verkopen, je schept ook een feel 
good beleving,”

Pistache ijs is zijn favoriete smaak. En als het 
wat kouder is heeft hij liever een koffi  e ijsje. 
Maar helemaal top vindt hij zijn bananenijs 
wanneer dat net uit de machine komt. ,,Ach, 
voor elk moment en elk weertype is er wel 
een ijsje”, zegt Kenny Heuvelmans (41) in de 
keuken achter ijssalon De Kleine Haan aan de 
Bovenstraat in Limbricht. Hij serveert en kop 
koffi  e en neemt zelf een glas thee. De veertiger 
oogt ontspannen en zelfbewust: Iemand, die 
zich niet snel gek laat maken en zijn weg zelf  
uitstippelt maar daarbij scherp de wensen 
van zijn vrouw Yvonne (40) in het oog houdt. 
Samen besloten ze zo’n kleine tien jaar gele-
den om ‘iets anders’ te beginnen. ,,Nadat ik 
na mijn schooltijd meteen was beginnen te 
werken, ben ik al snel een eenmanstimmerbe-
drijfje gestart. Yvonne heeft ook veel werker-
varing onder meer als schoonheidsspecialiste 
in het buitenland. Maar na een tijdje wilde 
ze dichter bij Sittard, haar geboortestad gaan 
wonen. Zo kwamen we terecht in Limbricht. 
Een mooi, oud pand met een grote opslagplek 
erbij. Yvonne kwam toen op het idee om een 
ijssalon te beginnen.” 

Controle 
 De timmerman wordt na een cursus van acht 
weken ijsman. ,,Je kent dan enkel de basis van 
het ijs bereiden. Maar ik mocht bij meester 
ijsmaker Theo Clevers in de leer komen. Van 
hem heb ik erg veel geleerd. Ijs maken lijkt 

Altijd tijd voor een ijsje

makkelijker dan het is. Je bent acht uur per 
dag open maar je werkt er 14 uur. Vandaar dat 
er ook zo veel beginnen, en ook weer ophou-
den.  Bovendien moet je al die HACCP hygië-
ne regels stipt kennen en naleven, de controle 
is uiterst scherp.” Zwaar is het begin, erkent 
hij. ,,We begonnen met een ijsmachine, die 60 
jaar oud was, en ik moet steeds met zo’n grote 
houten spatel werken.” Bovendien is er steeds 
de openlijke twijfel of ze aan een straatje in 
het kleine Limbricht wel op een goede plek 
zaten voor een ijssalon. ,,Het gaat om het 
ijs,” klinkt het beslist. ,,En dat niet alleen, je 
moet met je ijsje ook een feel good beleving 
een ‘smile’ weten te verkopen. Mensen vinden 

het fi jn om herkend te worden en waarderen 
het erg als je weet welke smaak ijs ze graag 
hebben. Yvonne kan dat alles perfect. Ik ben 
meer de ijsmaker.”

Likken 
 De overgang van hamer naar ijsschep 
verloopt erg soepel, zo geeft hij aan. ,,Tim-
meren en ijs maken zijn beiden een vak, het 
komt op precisie aan. We werken zonder 
smaak- en kleurstoff en. We willen ijs maken 
dat niet enkel zoet en niet opvalt door zijn 
felle kleuren.”  Ook over de naam van de 
ijssalon is nagedacht. ,, We zijn geen Italia-
nen dus Venezia of La Spezia werd het niet. 

We hebben tussen de kippen hierachter een 
haantje lopen. Dus werd het De Kleine Haan, 
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Paardestraat 57 | 6131 HB Sittard
Tel. 046-4513301

Mail: info@baltersittard.nl
www.baltersittard.nl

Wij hebben al jaren Witgoed op bestelling en vanaf nu ook in de winkel met uiteraard 
het persoonlijke advies zoals u gewend bent en de Service o.a. levering, aansluiten, 
uitleg maar ook inbouw van b.v. vaatwasser,koelkast,oven,afzuigkap en kookplaat 
dit verzorgen wij compleet voor u. Maar zoals bij Tv & Audio (al meer dan 60jaar 

bekend ) gaat dit verder dan dat. b.v. wasmachine kraan of de sifon aanpassen voor de 
vaatwasser, stuk uitplint zagen enz.

Heeft u vragen aarzel niet bel/mail of kom langs. 
(met in achtneming van de corona maatregels natuurlijk)

UITBREIDINGS 
OPENING!

VANAF 4 MEI IS ONZE WITGOED WINKEL OPEN!

€399,-

Beste product februari 2021

BOSCH WASMACHINE
WAJ28001 NL • 7 kg • 1400 toeren
     

     € 449,-

€439,-

BOSCH CONDENSDROGER
WTN83292NL • 8 kg 
     

     € 499,-

€569,-

BOSCH KOEL/VRIES 
COMBINATIE KGE36EWCP
  
  • 186 cm x 60 cm 
  • 308 liter
    € 679,-

€749,-

BOSCH WASDROGER
WTW85495NL • exclusiv line

incl. bezorgen

€299,-

BOSCH STEELSTOFZUIGER
BBS612PCK 
2 accu’s bijgeleverd
€ 349,-
  

€299,-

BOSCH ESPRESSO
TIS30129RW
     

     € 449,-

€499,-

SIEMENS EXTRA KLASSE 
WASAUTOMAAT
   WM14N095
     • 7 kg 
     • 1400 toeren
          € 589,-

€699,-

BOSCH WASMACHINE 
EXCLUSIV
WAU28T95 • 9 kg •1400 toeren

incl. bezorgen en installeren

OP=OP

€75,-

BOSCH STOFZUIGER
BGN2A111
€ 99,-

€69,95

BLACK & DECKER 
HANDSTOFZUIGER
DVA325BQW

€ 79,95

€99,-

BLACK & DECKER
STEAM MOP
FSMH1321-QS

€ 129,-

PHILIPS AIRFRYER XXL
HD9650 • 9 kg •1400 toeren

incl. bezorgen en installeren

OP=OP
OP=OP

€195,-

€389,-

BEKO WASMACHINE
WTV7736WC01
      • 7 kg
      • 1400 toeren
   € 449,-

€489,-

BEKO AQUATECH 
WASMACHINE
WTV8737XSN1

€ 549,-     

€449,-

BEKO WASDROGER
DS7336
       • 7 KG 

        € 499,-

BEKO DIEPVRIESKAST
RFNE270K31W
     • 132 hoog
     • no frost

      € 529,-

€429,-

Inclusief 5 jaar garantie Inclusief 5 jaar garantie Inclusief 5 jaar garantie Inclusief 5 jaar garantie

€849,-

INVENTUM
AMERIKAANSE 
KOELKAST
SKV1782RI
•  ijs en water 

dispender

999,-     €249,-

INVENTUM 
KOEL/VRIES
KV1435W
• 143 cm hoog

        

LIEBHERR KOELKAST
TP1410-22   

€349,-

Inclusief 5 jaar garantie
Inclusief bezorgen en 

7 jaar garantieInclusief 5 jaar garantie

€549,-

LIEBHERR DIEPVRIES
GN1066-21   

€699,-

LIEBHERR INB. KOELKAST
IRSF 3900

€588,-

AEG INB. VAATWASSER
KGE36EWCP

• actie      € 499,-
   inbouw  €   89,-  +_____________
       

€850,-

ATAG INB. VAATWASSER
VA5114BT  • bestekkorf bovenin
  • met inbouw  
    € 999,-

• 3 laden   
• no-frost

Inclusief bezorgen en 
7 jaar garantie

Inclusief inbouw en 
7 jaar garantie

€449,-

BOSCH INBOUWOVEN
HBA334BSO  
    € 549,-

OP=OP

LG OLED 2021
OLED55A16 • 55 inch 

€1399,-

SAMSUNG QLED 
QE65Q77A • 65 inch • 165 cm 

Incl. bezorgen en installatie

€1699,-

Incl. bezorgen en installatie

€699,-

LG 55 INCH
55UP78006 • LED TV, SMART ENZ.

Nieuw 2021

PHILIPS 
32PFS6905 
• 32 inch 
• met ambilight smart 

€349,-

SALORA 
32D210 • 32 inch • 81 cm 

€189,-

Nieuw 2021

Nieuw 2021

AANBIEDINGEN
HELE MAAND

MEI!
aanbiedingen excl. bezorgen en 
installatie tenzij erbij vermeld.
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FACEBOOK: MEIDENVANSITTARD
INSTAGRAM: MEIDEN_VAN_SITTARD

WE MOGEN WEER 
HET KAN WEER

ZONDAG 9 MEI

 Moederdag D
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Pieterstraat 12
6166 AR Geleen

046-4750805 
06-42117121

en

Gebruik van 5 t/m 8 mei 2021 de
code "MAMA'' voor* :

- Een leuke cadeauverpakking
- Gratis verzending

-Vóór 15:00 besteld dezelfde dag
bezorgd in de brievenbus.**

- En een Secret Gift

**Alleen geldig in gemeente Sittard-Geleen

€5,95

www.secretjewelry.nl

Sieraden voor

@secretjewelrynl

*Deze actie geldt vanaf  minimaal twee producten

De moeders binnen PIT
wensen iedereen

die (als een) moeder
is voor een ander

Fijne Moederdag

Rijksweg centrum 62   ◆   Geleen
www.sokkerbekkerie.nl

Onze Moederdagtaart met chocolade-aardbeien
Onze Moederdaglongueur
met yoghurt en gemengd fruit

Beiden €11,95  vanaf nu te bestellen

M
oed

er
dag

M
oed

er
dag

Nieuw 
bij Gelaen31

Stofzuiger-
parfum

20 verschillende geuren

€ 4,95€ 4,95
Bij Gelaen31 kijk je je ogen uit bij alle originele, 

kleurrijke cadeau’s, woonaccessoires, decoraties, sieraden enz. 

Je vindt hier heel veel leuks voor jong en voor oud.

Gelaen31 Salmstraat 17 in Geleen
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Aangesloten bij:Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn 
geldig tot twee weken na verspreidingsdatum en zolang 
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Vier de lente!

XXLformaat

XXL
formaat

Geniet van deze exotische plant 
met opvallende bloemen, en 

donkergroene glimmende bladeren. 
Bloeit van het voorjaar tot de late 

herfst! Ø 17 cm. van 14,99

Chileense Jasmijn
(Diamantina Mix)

Breng je tuin of terras in 
tropische sferen met deze extra 

grote palm. De bladeren zijn 
groot en waaiervormig. Deze 

palm is winterhard (tot -18 
graden). Zet de palm op een 

beschutte plaats om er optimaal 
van te genieten. 

Ø 26 cm. van 54,95

Palm
(Trachycarpus fortunei)

Tropische sferen!

39,99

Uitbundige en langdurige 
bloeier. Staat erg leuk in een 
pot op het terras of in de 
border. Ø 23 cm. van 10,99

Kruiskruid
(Senecio ‘Senetti’ Mix Garden)

7,99
Bloeit de hele zomer!

9,99

14,99
Hanger vol zomerbloeiers
Extra lang genieten van veel 
bloemen met deze hanger vol 
zomerbloeirs! Diverse soorten 
en kleuren. Ø 27 cm van 19,95

Maandag
Dinsdag

9:00 - 18:00 
9:00 - 18:00 

Woensdag
Donderdag

9:00 - 18:00 
9:00 - 18:00 

Vrijdag 
Zaterdag

9:00 - 18:00 
9:00 - 17:00

Aan de Linde 25  |  6118 AN Nieuwstadt  |  046 - 4853526
dehazelaar@yahoo.com  |  www.tuincentrumdehazelaar.nl

Zondag 25 april: 12:00  - 17:00 | Koningsdag 27 april:  10:30 - 17:00 
Zondag 2 mei: 12:00 - 17:00 | Moederdag 9 mei: 12:00 - 17:00 

Hemelvaartsdag 13 mei: 10:30 - 17:00 

Kuipplanten
(Diverse soorten)

Diverse soorten en kleuren kuipplanten op stam. Echte 
blikvangers voor op het balkon of terras. Geef regelmatig 
plantenvoeding en verwijder uitgebloeide bloemen voor een 
langdurige bloei! Ø 19 cm van 14,99

Rijke aanwinst voor iedere tuin, deze 
plant met prachtige geurende 

blauw/grijze bladeren. Staat ook mooi 
als blikvanger in pot op het terras! De 

takken zijn goed te verwerken in een 
boeket. Ø 19 cm.van 12,99

Gomboom
(Eucalyptus gunnii)

8,99

3,99 Prachtige bodembedekkende vaste 
plant met stervormige bloemen. 

De phlox wordt veel door vlinders 
bezocht en staat graag in de volle 

zon te bloeien. Keuze uit diverse 
kleuren. Ø 17 cm.van 5,99

Vlambloem
(Phlox subulata Mix)

Creëer een vakantiegevoel in je tuin!

9,99

14,99

4,99

(Nerium oleander tricolor mix)

Zeer langbloeiende kuipplant 
bloeit met 3 kleuren bloemen
in 1 pot! Staat graag op een 
zonnig plekje. 
Ø 21 cm. van 22,95

Oleander

Deze langbloeiende vaste 
plant bloeit met een 
overvloed aan roze bloemen 
en fleurt elke tuin op!
Ø 19 cm. van 7,99

Lijnkruid
(Silene ‘Rollies Favorite’)

Maandag
Dinsdag

9:00 - 18:00 
9:00 - 18:00 

Woensdag
Donderdag

9:00 - 18:00 
9:00 - 18:00 

Vrijdag 
Zaterdag

9:00 - 18:00 
9:00 - 17:00
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Kuipplanten
(Diverse soorten)

Diverse soorten en kleuren kuipplanten op stam. Echte 
blikvangers voor op het balkon of terras. Geef regelmatig 
plantenvoeding en verwijder uitgebloeide bloemen voor een 
langdurige bloei! Ø 19 cm van 14,99

Rijke aanwinst voor iedere tuin, deze 
plant met prachtige geurende 

blauw/grijze bladeren. Staat ook mooi 
als blikvanger in pot op het terras! De 

takken zijn goed te verwerken in een 
boeket. Ø 19 cm.van 12,99

Gomboom
(Eucalyptus gunnii)

8,99

3,99 Prachtige bodembedekkende vaste 
plant met stervormige bloemen. 

De phlox wordt veel door vlinders 
bezocht en staat graag in de volle 

zon te bloeien. Keuze uit diverse 
kleuren. Ø 17 cm.van 5,99

Vlambloem
(Phlox subulata Mix)

Creëer een vakantiegevoel in je tuin!

9,99

14,99

4,99

(Nerium oleander tricolor mix)

Zeer langbloeiende kuipplant 
bloeit met 3 kleuren bloemen
in 1 pot! Staat graag op een 
zonnig plekje. 
Ø 21 cm. van 22,95

Oleander

Deze langbloeiende vaste 
plant bloeit met een 
overvloed aan roze bloemen 
en fleurt elke tuin op!
Ø 19 cm. van 7,99

Lijnkruid
(Silene ‘Rollies Favorite’)

Aangesloten bij:Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn 
geldig tot twee weken na verspreidingsdatum en zolang 
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Vier de lente!

XXLformaat

XXL
formaat

Geniet van deze exotische plant 
met opvallende bloemen, en 

donkergroene glimmende bladeren. 
Bloeit van het voorjaar tot de late 

herfst! Ø 17 cm. van 14,99

Chileense Jasmijn
(Diamantina Mix)

Breng je tuin of terras in 
tropische sferen met deze extra 

grote palm. De bladeren zijn 
groot en waaiervormig. Deze 

palm is winterhard (tot -18 
graden). Zet de palm op een 

beschutte plaats om er optimaal 
van te genieten. 

Ø 26 cm. van 54,95

Palm
(Trachycarpus fortunei)

Tropische sferen!

39,99

Uitbundige en langdurige 
bloeier. Staat erg leuk in een 
pot op het terras of in de 
border. Ø 23 cm. van 10,99

Kruiskruid
(Senecio ‘Senetti’ Mix Garden)

7,99
Bloeit de hele zomer!

9,99

14,99
Hanger vol zomerbloeiers
Extra lang genieten van veel 
bloemen met deze hanger vol 
zomerbloeirs! Diverse soorten 
en kleuren. Ø 27 cm van 19,95

Aangesloten bij:Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn 
geldig tot twee weken na verspreidingsdatum en zolang 
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Vier de lente!
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2 polo’s van 
New Zealand 
Auckland 

van  € 99,90

voor € 79,90

2 polo’s
maat M t/m 3XL

voor € 49,95

2 polo’s 
maat 4XL t/m 6XL

voor € 59,90

Markt 120A, 6161 GP Geleen | Tel.: 046-4759883

koop
zondag

centrum geleen
12.00 - 17.00 uur

zondag 2 mei

zondag 9 mei    moederdag

Word vriend van het 
Toon Hermans Huis 
Dagelijks krijgen ongeveer 315 mensen de 
diagnose kanker en overlijden er circa 128 aan 
deze ziekte. Het Toon Hermans Huis Sittard 
biedt mensen die direct of indirect geraakt 
worden door kanker een fijne ontmoetings-
plek.  Wist u dat het Toon Hermans Huis voor 
het voortbestaan grotendeels afhankelijk is 
van uw bijdragen? Hiermee worden activi-
teiten georganiseerd voor mensen die kanker 
hebben of hebben gehad en voor hun naasten 
en nabestaanden. U kunt dit op verschillende 
manieren ondersteunen. Door eenmalig te 
schenken of periodiek te doneren bijvoor-
beeld. De meest laagdrempelige manier is 
door lid te worden van de Club van 100 van 
het Toon Hermans Huis Sittard. Dat kan al 
vanaf 8,33 euro per maand.  Voor meer info 
zie www.toonhermanshuissittard.nl of stuur 
een mail naar info@toonhermanshuissittard.

In Geleen kun je vanaf deze zomer ook 
padel spelen. Tennisclub GTR in Ge-
leen-Zuid, breidt de komende maanden 
namelijk het tennispark uit met twee 
nieuwe padelbanen. Padel is een com-
binatie van tennis en squash. Je speelt 
het twee tegen twee op een baan met 
vier glazen wanden. 

De sport is spectaculair, snel en dynamisch 
door het gebruik van deze wanden. De pa-
delsport is de snelst groeiende racketsport 
ter wereld. Ook in Nederland groeit de sport 
razendsnel. Roger Daemen (voorzitter ten-
nisvereniging GTR Geleen): “Padel is specta-
culair en razend populair. De aanleg van deze 
padelbanen biedt een prachtige impuls voor 
onze tennisvereniging. Niet alleen voor onze 
huidige leden en de jeugd. We verwachten dat 
de combinatie padel en tennis ook een grote 
aantrekkingskracht zal hebben op nieuwe 
padel- en tennisliefhebbers in de regio.” 

Tennisvereniging GTR heeft met de aanleg 
van de twee padelbanen de beschikking over 
tien LED verlichte gravel tennisbanen en twee 
padelbanen. Roger Daemen: “We zien andere 
succesvolle voorbeelden in Nederland en Eu-
ropa waar padelsport een geweldige aanvulling 
blijkt te zijn op de traditionele tennisbanen. 
Deze snelle racketsport brengt letterlijk nieuwe 
dynamiek op ons tennispark.”  

GTR heeft er zelfs voor gekozen om de padel-
banen aan te leggen op de ‘centre court’ banen, 
aangrenzend aan het clubhuis. Daemen: “Die 
verbinding is belangrijk. GTR is een vereniging 
waar mensen natuurlijk primair komen om 
te sporten, maar het sociale aspect is ook van 
groot belang bij sporten. Ons clubhuis kent een 
zelfstandige horeca-exploitatie waardoor je op 
het tennispark zeven dagen per week, de hele 

Geleense tennisclub GTR legt nog 
voor zomer twee padelbanen aan  

dag door, verzekerd bent van een kop koffie, 
(fris)drankje of broodje, voor of na het sporten. 

Lidmaatschap voor tennis en padel 
Met het tennislidmaatschap van GTR kun je als 
lid ook kosteloos gebruik maken van de padel-
banen. Maar de padelbanen kunnen ook gere-
serveerd worden door niet-leden en bezoekers 
van buitenaf. Een digitaal reserveringssysteem 
geeft aan wanneer de banen beschikbaar zijn. 
Dat systeem kent GTR nu ook al voor de ten-
nisbanen. Voor de beginnende padeller biedt 
GTR clinics en padeltrainingen aan. En ook 
kun je materialen reserveren op het park. Dae-
men: “We zijn ervan overtuigd dat we met de 
aanleg van de padelbanen iets unieks aan ons 
prachtige tennispark toevoegen. Het enthou-

siasme van onze eigen leden zal ongetwijfeld 
overslaan op andere nog niet-leden. Zowel voor 
de recreatieve spelers als de fanatiekelingen 
hebben we op zowel padel- als tennisgebied 
veel te bieden. Onze leden zijn zo enthousiast 
over padel, dat er al wordt gesproken over 
het inschrijven van competitieteams zodra de 
padelbanen rond de zomer gereed zijn.”   

Meer informatie
Met een lidmaatschap bij GTR Geleen kun je 
het hele jaar door (m.u.v. vorstperiodes) ge-
bruik maken van de tennis en de padelbanen. 

Meer informatie over de speciale kennisma-
kingsacties met tennis en padel vind je op de 
website van GTR www.gtr-tennis.nl 

 Foto GTR Geleen



MIJNGazet | pagina 12

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar 

oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden 

zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel 

vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of 

uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook 

nog eens een reële prijs.

DAT IS
  GOUD
WAARD.

GOUD VERKOPEN IN

I N KO O P   •   V E R KO O P   •   K L U I S V E R H U U R   •   G E L D  W I S S E L E N

B E L EG G E N   •   TA X AT I E   •   V E R PA N D E N   •   V E I L E Nwww.goudwisselkantoor.nl    •    sittard@goudwisselkantoor.nl      •    046 - 30 20 000

SITTARD

Sittard

ENGELENKAMPSTRAAT 

45

WIJ ZIJN OPEN OP: 
Maandag t/m vrijdag: 
9.30 - 17.30 uur
Zaterdag: 9.30 - 17.00 uur

koop
zondag

centrum geleen
12.00 - 17.00 uur

zondag 2 mei

zondag 9 mei    moederdag

Hand Vervolg van de voorpagina

Fortuna SC TV is een initiatief van de 
supportersclub van Fortuna. Deze om-
vat ruim 1500 leden. Aan de totstand-
koming van de uitzendingen werken 
zo’n tien vrijwilligers mee. Naast de 
presentators Maurice Nohlmans en 
Arno Lemaire zijn enthousiastelingen 
actief in vier andere werkgroepen: 
camera en montage, regie, social media 
en facilitaire zaken.

Maurice Nohlmans: “Bij het maken van 
zo’n programma komt meer kijken dan je 
in eerste instantie denkt. We zijn begonnen 
vanuit het idee dat we een stukje wilden 
voorbeschouwen. Daartussendoor plakten we 
dan items die live werden opgenomen. Door 
voortschrijdend inzicht kwamen we erachter 
dat de levensduur van een voorbeschouwing 
kort was. Nu kijken we terug op een gespeelde 
wedstrijd. Dat werkt beter. We hebben Lars 

‘We willen kort bij het publiek staan’
Peeters aan de voetbaltafel, die zorgt voor de 
analyses en bespreekt wat er goed ging op het 
veld en wat beter zou kunnen. Daarnaast zijn 
we geen actualiteitenprogramma. Als ons eens 
een scope wordt gegund is dat leuk, maar het 
is niet ons hoofddoel.” 

Fortuna SC TV zoekt duidelijk naar andere 
zaken om haar kijkers te boeien. Denk aan 
fanbeleving en de ontwikkeling van de club. 
“Klopt. Een gesprek met Ivo Pfennings op 
het trainingsveld in Buchten of het interview 
met Isitan Gün zijn daar voorbeelden van. 
Deze laatste heeft de moeite genomen om ons 
drie uur lang te woord te staan en vragen die 
supporters hadden ingestuurd te beantwoor-
den. Na anderhalf uur gesprek kwamen we 
erachter dat er iets mis was met het geluid en 
zijn we opnieuw moeten beginnen. Dat was 
allemaal geen probleem voor Gün.”

De uitzendingen beleven eenmaal een live 
première, daarna zijn ze terug te kijken op 
bijvoorbeeld het Youtube en/of Facebook-ka-
naal. “We proberen in het programma de lijn 
te volgen van het seizoen. Als we te horen 
krijgen dat er in de stad een fanshop geopend 
gaat worden of dat er een set spelerskaarten 
op de markt komt, maken we daar een item 
van. Daarnaast kan op het moment door 
corona veel niet. We kunnen geen spelers 
interviewen na een wedstrijd. Bij de start 
van het seizoen hebben we dat wel gedaan. 
We stonden samen met de NOS en L1 klaar. 
Toen de NOS verdween, ging bij ons ook het 
licht uit, zij hadden dat fysiek meegebracht. 
Gelukkig waren ze niet te beroerd om ons bij 
te lichten, zodat we ons verhaal af konden 
maken.”

Fortuna is een verbindt de mensen in Sit-
tard-Geleen. Of je nu wel of niet de wedstrij-
den in het stadion bezoekt. Een programma 
als dit draagt daaraan bij. “Je maakt de 

uitzendingen niet voor jezelf, maar voor een 
zo groot mogelijk publiek. Voor volgend jaar 
willen we inzetten op meer fanbeleving. We 
willen kort bij het publiek staan, dicht bij de 
mensen die deze sport met hart en ziel bele-
ven. Ze gewoon aanspreken en zo de verhalen 
ontdekken die er rondom Fortuna leven. Maar 
ook de breedte opzoeken in het programma. 
De kunstenaar die het kunstwerk in de gang 
van het stadion heeft gemaakt of de dichter 
die een gedicht over zijn clubliefde heeft ge-
schreven. Passie, daar zijn we naar op zoek.”

De volgende uitzending is 20 mei en 
in juli-juni gaat het team een zomer-
special maken. Via een tweewekelijkse 
rubriek in deze krant houden we u op 
de hoogte van de inhoud.

JJ van Hout, Maurice Nohlmans, Ger Putters, Jorn van Hout
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Paul Hendriks van fanfare Juliana

georganiseerd door een aantal leden. Ieder 
jaar wordt er een thema bedacht waarop het 
programma wordt afgestemd. Dit evenement 
zal zeker weer op de kalender staan, zoals ook 
het uitgestelde concert “Munstergeleen got 
Talent” van onze drumband, wat naar onze 
mening ook een uniek concert gaat worden.

Op jullie Facebookpagina zie ik veel 
acties om de kas van de vereniging te 
spekken. Zoals de Oud Papier Inza-
meling, Rabo ClubSupport, Nationale 
Muziekloterij en de Anjeractie. Is de 
penningmeester tevreden?
Om een vereniging als de onze financieel 
gezond te houden moeten we als bestuur 
alle zeilen bijzetten en zeer hard werken. De 
genoemde activiteiten zijn belangrijke pijlers. 
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken om de mensen die het oud papier 
voor ons opsparen en naar ons toebrengen 
hartelijk te bedanken. Er is wel veel meer 
nodig. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid 
dat we ondersteund worden door de Stichting 
Vrienden van de Fanfare. Daar zijn we heel 
blij mee. Onze penningmeester is net zoals 
andere collegae niet snel tevreden, zoals we 

Negen jaar voorzitter en al veel langer muzikant.

Paul Hendriks is geboren en getogen in 
Munstergeleen en sinds 1962 lid van de 
fanfare Juliana, die in 1908 is opge-
richt. Hij is inmiddels 9 jaar voorzitter 
en nog steeds muzikant.

Veel harmonieën en fanfares leiden 
een zieltogend bestaan. Hoe is dat bij 
jullie? 
Een zieltogend bestaan is niet van toepassing 
op onze fanfare. Er worden in normale tijden 
in Munstergeleen veel activiteiten georgani-
seerd waarbij de muzikale aanwezigheid van 
de fanfare wordt gevraagd. We hebben nog 
steeds een mooie groep en presenteren ons 
met trots aan de gemeenschap. Het is wel zo 
dat we qua ledenaantal hebben moeten inboe-
ten, zoals veel (muziek)verenigingen. 

De Militaire Kapel Munstergeleen is 
een onderdeel van jullie fanfare, toch? 
Kun je daar wat meer over vertellen?
De Militaire Kapel komt voort uit onze 
drumband, is 47 jaar geleden opgericht en een 
van de oprichters, Rie Dols, is nog steeds als 
instructeur en tambour-maître van de partij. 
Een aantal jaren geleden is Loek Lemmens, de 
vaste tambour-maître, met pensioen gegaan, 
hij kon het hoge tempo niet meer bijbenen, 
vandaar dat de veel jongere Rie deze taak ook 
op zich heeft genomen. Ieder optreden van de 
militaire kapel is voor de toeschouwers, maar 
ook voor de leden een waar feest. Als je ziet 
hoe de mensen aan de kant reageren als de 
militaire kapel eraan komt is dat fantastisch 
om te zien, vooral tijdens de kinderoptocht 
in Sittard. De Militaire Kapel heeft zelfs een 
optreden samen met René Froger verzorgd. 

In een eerder interview met een voor-
zitter van een muziekvereniging was 
sprake van een ‘historisch pact van 3 
rivaliserende dorpsharmonieën’. Zie je 
zo’n stap ook gebeuren in Munsterge-
leen e.o.?
Zeg nooit nooit, maar op dit moment ben ik 
van mening dat we een goede voedingsbodem 
hebben om onze fanfare in stand te houden. 
We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we 
een grote en nog steeds groeiende basisschool 
hebben waarmee we goed samenwerken. 
Helaas heeft corona voor veel oponthoud ge-
zorgd. Maar dat geldt voor iedere vereniging. 
Stichting Cultuur in Uitvoering is in samen-
werking met ons als fanfare, door Stichting 
Myoutic aangezocht om de muziek en dan 
met name de blaasmuziek en slagwerk op de 
basisschool te gaan opstarten. Het zijn profes-
sionals die weten hoe ze de jeugdigen kunnen 
stimuleren muziek te gaan maken, wij hebben 
er veel vertrouwen in.

Hoe hebben jullie in coronatijd de con-

tacten met de leden weten te onderhou-
den? Heeft het schade opgeleverd voor 
jullie vereniging? 
Gedurende de gedwongen rustperiode zijn we 
als bestuur actief blijven vergaderen. De leden 
hebben we constant geïnformeerd via mail en 
via de nieuwsbrief, die iedere maand wordt 
samengesteld door ons lid Jolanda Kuppen, 
dus ze zijn van alle zaken op de hoogte gehou-
den. Binnenkort is er een wandeltocht, uiter-
aard coronaproof. De leden zijn heel enthou-
siast, zodat we met een gerust hart kunnen 
zeggen dat tot op dit moment iedereen aan 
boord is gebleven. Wat mij betreft bestaat er 
niets mooiers dan gezamenlijk te musiceren, 
het is een geweldige hobby.

Wat is het laatste grote evenement 
geweest dat jullie vóór corona nog 
hebben kunnen organiseren? Staat dat 
weer in de steigers en zo ja, wanneer is 
dat gepland?
Het laatste grote evenement was het Vaste-
laovesconcert in februari 2020, met als altijd 
een uitverkochte zaal met optredens van de 
fanfare, drumband, een buuttereedner en 
bekende artiesten. Een geweldige happening 

hier vaker zeggen, “hae zit wie eine bok op de 
haverkis“.

De Wijnfeestmaand met uitroeping 
van de Wijnkoningin is wellicht wel 
het bekendste feest van Munstergeleen. 
Wat is de rol van de fanfare hierbij? 
De wijnfeesten, georganiseerd door de fanfa-
re, bestaan dit jaar al 53 jaar. In de beginpe-
riode een vijfdaags feest in het dorp én een 
grote bron van inkomsten voor onze fanfare. 
Er wordt ieder jaar een wijnkoningin uitge-
roepen, die dan bij elk officieel optreden van 
de fanfare aanwezig is. De organisatie onder 
leiding van They Jacobs, en wij als fanfare 
hopen dat we dit jaar weer mogen opstarten 
met de wijnfeesten. Het gaat er anders uitzien 
dan gebruikelijk. De wijnfeesten krijgen een 
gedegen facelift. De organisatie gaat samen 
met een aantal andere Munstergeleense 
verenigingen in september een mooi meer-
daags feest houden waarin de wijnfeesten een 
prominente plek krijgen. 

Jullie maken gebruik van ’t Trefpunt 
als verenigingslokaal, waar nogal wat 
wisselingen zijn geweest in het beheer 
en er staat er weer een op stapel. Zijn 
er op accommodatiegebied nog wensen 
voor de toekomst?
Het gemeenschapshuis wordt gerund door 
een stichting die een beheerder aanstellen. 
Voor de beheerder, vaak een echtpaar, is 
het hard werken geblazen om het gemeen-
schapshuis draaiende te houden. Als je het 
dan 10 jaar volhoudt zoals Paul en Anneke dat 
hebben gedaan, heb je het heel goed gedaan. 
De huidige beheerders Dave en Sylva, zijn niet 
slechter kunnen beginnen. Amper geaccli-
matiseerd of ze moesten al sluiten. Voor deze 
jonge mensen was er geen andere optie dan 
te stoppen, heel begrijpelijk. Buiten het feit 
dat het veel werk met zich meebrengt zou een 
eigen verenigingslokaal wel wenselijk zijn. 

Jullie gebruiken Facebook en een eigen 
website. Die laatste krijgt een update. 
Was dat nodig? Leveren die digitale 
hulpmiddelen genoeg respons op?
Onze website is inderdaad aan vernieuwing/
modernisering toe. Volgens een aantal 
jongere leden was het allemaal een beetje te 
oubollig. Ze hebben meteen ook aangeboden 
om dit op te pakken. Het is inmiddels een 
mooie groep geworden die onder leiding van 
Arnoud Bevers al een heel eind op weg is, het 
wordt iets moois waar we de toekomst mee 
in kunnen. Als bestuur vinden we de digitale 
weg erg belangrijk en vooral onmisbaar als 
pr-middel. Tot slot wil ik nog vermelden dat 
we met z’n allen trots mogen zijn op onze 
vereniging die al 113 jaar lang springlevend is. 
Het blaasorkest onder leiding van Jan Kitzen, 
de drumband onder leiding van Rie Dols en 
de jeugdfanfare tot voor kort onder leiding 
van Karlijn Salden, maken de vereniging tot 
wat ze nu is.
 Tekst Bert Wassenberg

Like ons opLike ons opWolfeynde 10  |  Beek  |  046 - 437 50 40  |  www.gecolux.nl

Voorjaarsactie 
SUNWAY 

raamdecoratie
4 halen = 3 betalen *

*Geldig op bestellingen uiterlijk geplaatst 
op 5 mei 2021.

Raamdecoratie en vloeren, 
alles onder 1 dak!Gordijnen • Raamdecoraties • Insectenwering • PVC vloeren

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur
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GELEEN - GRAVENSTRAAT 1GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
1 mei t/m 17 mei 2021. 

@medikamentediegrenze

Geschenkverpakking 
sunflowers woman
edt/bl 100/100ml

Pret a porter 
woman edt 15ml

Edt woman 15ml

Cool water woman 
edt 50ml

Green woman 
edt 40ml

Life woman edt 20ml

Geschenkverpakking sun woman
edt/shampoo 75/75ml

Heat kissed edp woman 100ml

Festival splashes 
edt woman 40ml

Desinfectant spray passion, 
watermelon, wild rhubarb 
of coconut 500ml

Milkinis 44gr
Per stuk € 0,39

Zero sugar orange 330ml
Per stuk € 0,29

Medixan*

Oral-B

Citroen/honing smaak 
24 zuigtabletten

Tandpasta stages 3+ frozen 
of mickey 75ml
Per stuk € 0,29

E. Arden

Naomi Campbell

Gloria Van der Bilt

Davidoff

Van Gils

Esprit

Jil Sander

Beyonce

Mexx

Fabulosa

Milka Fanta

-56%

-84%

-67%

-69%

-60%

-40%

-40%

-54%

-79%

-68%

elders   € 18,00

elders   € 18,76

elders   € 5,99

elders   € 41,96

elders   € 9,95

elders   € 3,32

elders   € 24,95

elders   € 17,35

elders   € 14,34

elders   € 3,08

€ 7,99

€ 2,99

€ 1,99

€ 12,99

€ 3,99

€ 1,99

€ 14,99

€ 7,99

€ 2,99

€ 1,00

€ 1,00

24 tab

75ml 500ml

100/100ml

15ml

15ml

50ml

40ml

20ml

75/75ml

100ml

40ml

44gr 330ml

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

Werkzame stof:
Op basis van o.a. 
chloorhexine digluconaat

Te gebruiken bij:
Verzachtend voor de keel

-95%

-45% -70%

elders   € 19,38

elders   € 1,83 elders   € 19,68

10 voor
€ 1,00

3 voor
€ 1,00

24 voor
€ 5,99

Moederdag Tips

Cacharel
Anaïs anaïs woman 
edt 50ml

-47%

elders   € 46,95
€ 24,99

50ml

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  
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Advertenties
advertenties@mijngazet.nl
Maurice de Wit
06 - 3971 7715
maurice@mijngazet.nl

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

Opmaak
Bee in Media

Website
BasSta-Web

Druk
Janssenpers Gennep

Bezorging
Spotta

Bezorgklachten
weekbladen@spotta.nl

Colofon

De prijzen van goud en zilver staan 
historisch hoog. Dat doet veel men-
sen besluiten om hun oude sieraden, 
munten of horloges in te wisselen voor 
contant geld. Wie nog zoiets heeft lig-
gen kan daarmee terecht bij het nieuwe 
Goudwisselkantoor.

Persoonlijk contact
Het kopen en verkopen van kostbaarheden en 
verzamelobjecten is voor veel mensen geen 
dagelijkse bezigheid. Het is dan ook prettig als 
ze in hun eigen buurt terechtkunnen bij een 
fi rma met veel ervaring en waar persoonlijk 
contact voorop staat. Dit is terug te vinden bij 
het familiebedrijf Goudwisselkantoor, dat al 
meer dan 35 jaar in edelmetalen en verzame-
lobjecten handelt. 

Privacy
Het nieuwe Goudwisselkantoor zit in het 
centrum van Sittard, op Engelenkampstraat 
45. Het pand oogt een beetje als een bank, 
met een keurige ontvangst- en wachtruimte. 
Bij het Goudwisselkantoor kan goud en zilver 
verkocht of verpand worden. 
Ook horloges, munten en andere waardevolle 
objecten zijn er in te leveren. Een taxateur 

Nu ook een Goudwisselkantoor in Sittard

beoordeelt in een aparte taxatieruimte de 
spullen, waar klanten zelf bij aanwezig zijn. 
Wie zijn spullen verkoopt, krijgt het bedrag 
direct uitbetaald.

Jarenlange ervaring
Kantoor Sittard is onderdeel van de groeiende 
keten van Goudwisselkantoren. Inmiddels 
zijn er ruim 100 locaties in Nederland, België 

ogel zittesj huikske (6): 
Sjmik

Es ‘ne awwe man nog ummer intresse haet in  
(’t werk van) jónger luuj zaet me: ‘Eine awwe 
veurman heurt nog gaer ’t klaatsje van de sj-
mik’. En ein sjmaal kèndj is zo mager wie ein 
sjmik. En es se ’t klappe van de sjmik kèns, 
höbs te väöl ervaring.

Ein sjmik woort ouch waal klaatsj genuimp of 
karwatsj. De awdste sjmikke woorte gemaak 
van witse-tek. Meistes woort ‘r ein saort hand-
jvaat aan gemaak. Vruiger en ouch noe nog 
waere ze gebroek óm luuj of beeste te laote 
loestere, te sjture of te korrigeiere. Taegen 
eine  korte sjmik zag me peitsj. Die woort 
gebroek bie ein hóndjskar en woort dan ouch 

waal hóndsjpeitsj genuimp. In ‘t Bargoens 
kènt me peize of peze: hel wirke. Neit te ver-
warre mit ein peetsj, dat is ein gans gevuilig 
emes. ‘t Haet ouch niks te make mit ‘n peisj! 

In Euverhaove, ein wiek van Zitterd, haet 
me nog lang geklaatsj. Mit knalle gouf 
me insjtömming veur ein echpaar dat op 
latere laeftied góng trouwe. Dat deig me mit 
klaatsje, die gevlóchte waar van repe jute. 
Die ware waal drie pès veier maeter lank. 
‘ne Gróp sjterke kaels klaatsjde op blote vuit 
z’ón dertig, veertig sjlaeg achterein, ritmies 
en op versjeie toonheugdes. Es ‘t sjpeel waar 
aafgeloupe woorte ze geneud óm mit ‘t broed-
spaar wiejer te feeste. Waeges gevaor veur de 
luuj die róndjóm sjtónge én waeges geluud-
seuverlas woort dit gebroek verbaoje.Eine 
klaatsj is ouch ein sjlaagwerkinsjtremènt. Dat 
zeen twee letjes mit ein sjarneier. Dat wurt 
mit krach toegeklap. En klink dan wie eine 
sjlaag mit de zjwik, ‘ne zjweipsjlaag. Este eine 
zjweipsjlaag bie ’t sjporte krigs, is dat gans 
angesj. Dat heurs te neit, mer vuils te waal 
metein! 

Reacties: veldekezitterd@gmail.com
Teikening:  Jan Ruigt

Goudwisselkantoor Sittard vindt u aan Engelenkampstraat 45 in Sittard.

en Duitsland. Directeur Erik de Ruiter ver-
klaart de groei “doordat we ruim 35 jaar er-
varing in de goud- en zilverhandel hebben en 
een correcte prijs bieden. Bovendien zijn we 
discreet en is alles inzichtelijk. Zo testen en 
taxeren wij de voorwerpen waar de klant bij 
is, in een aparte taxatieruimte. Daar nemen 
we alle tijd voor. Vervolgens kan men bij ons 
kiezen voor contante betaling of overschrij-
ving via de bank.”

Ruime openingstijden
Bij Goudwisselkantoor Sittard kunnen be-
zoekers terecht voor het verkopen, aankopen 
en verpanden van goud en zilver, juwelen en 
horloges, munten en andere waardevolle ob-
jecten. Het kantoor is open van maandag t/m 
vrijdag van 09.30 tot 17.30 en op zaterdag van 
09.30 tot 17.00 uur. Men kan zonder afspraak 
binnenlopen voor taxatie.

Meer informatie is te vinden op:
www.goudwisselkantoor.nl/kantoor/sittard 
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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

Amsterdam Hobbyverf

Vanaf

545

Hoogwaardige hobbyverf op waterbasis. Verkrijgbaar in diverse formaten en 
kleuren. (Let op! assortiment kan per filiaal verschillend zijn)

Hermadix
Hermadix

Bangkirai Olie
Houtolie • Waterafstotend

Voorkomt vergrijzing

2,5L | €37,28

2495

Hermadix 
Steigerhoutbeits
Steigerhout • Goed 

dekkend • Snelle droging

2,5L | €45,12

2995

Hermadix 
Douglas Olie

Houtolie • Transparant 
Douglas- en lariks hout

2,5L | €48,27

2995

Wijzonol
Latex

Binnen • Mat
Geurarm • Dekkend

10L | €76,35

4250

Sigma
Sigmatin DGL Matt

Binnen • Mat • Gemakkelijk
verwerkbaar • Dekkend

10L | €121,95

6995

EinzA
Solitaire

Binnen • Mat • Gemakkelijk 
verwerkbaar • Goede hechting

10L | €136,45

9995

EinzA
Garant

Buiten • Mat
Elastisch • Vuilafstotend

12,5L | €372,70

19995

Drost
Latex

Binnen • Mat
Allround muurverf

10L | €79,50

3495

Muurverf

Sigma Buitenlakken
Sigma 

S2U Gloss
Buiten • Hoogglans

Terpentinebasis • Aflak

1L | €80,50

5095

Sigma 
S2U Allure Primer

Buiten • Dekkend
Terpentinebasis • Grondlak

1L | €73,50

4495

Sigma 
S2U Allure Satin
Buiten • Zijdeglans

Terpentinebasis • Aflak

1L | €93,95

5495

Sigma 
S2U Allure Gloss
Buiten • Hoogglans

Terpentinebasis • Aflak

1L | €93,95

5495

Sigma 
S2U Primer

Buiten • Dekkend
Terpentinebasis • Grondlak

1L | €64,50

3995

Sigma 
S2U Satin

Buiten • Zijdeglans
Terpentinebasis • Aflak

1L | €80,50

4995

2,5L | €31,79

2195

Bescherm en geef je tuinhout een mooie afwerking met deze sterk 
impregnerende transparante kleurbeits van Koopmans.

Koopmans Impra

Verkrijgbaar in:

Rambo Pantserbeits

750ml | €24,99

995

Bescherm en verfraai je houten meubels met deze speciale Rambo beits. 
In verschillende originele kleuren verkrijgbaar, waarbij de houtnerf zichtbaar blijft.

750ml | €16,49

1095

Shop online www.deverfzaak.nl

Ook vesti gingen in:

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

Poell De Verfzaak Weert
Roermondseweg 100
(tussen Gamma en Praxis)
6004 AV Weert 
0495 - 74 59 16

Openingsti jden

Ma - Vr
Za
Zo

09.00 - 18.00
09.00 - 16.00
Tijdelijk gesloten
i.v.m. Corona

Aanbiedingen geldig van 29-4 t/m
 12-5-2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Aanbiedingen geldig van 29-4 t/m
 12-5-2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.
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