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Wie kent ze inmiddels niet, de Geheime 
Tuinen? Het meest verspreide groe-
ne geheim van Sittard. In de nieuwe 
brochure van Visit Zuid-Limburg “Dit 
is Sittard-Geleen” staan ze genoemd bij 
de must do’s en worden ze beschreven 
als onontdekte pareltjes met boeiend 
verhalen. 

Dit groene geheim wordt nu verder verspreid 
buiten Limburg! Voor het eerst zijn de Ge-
heime Tuinen dit jaar namelijk opgenomen 
in de Open Tuinen Gids van de Nederlandse 
Tuinenstichting. De gids geeft per provincie 
een mooi overzicht van ruim 360 interessante 
open tuinen, parken, kwekerijen, historische 
moestuinen en projecten sociaal tuinieren, 
die allen bezocht kunnen worden. Daarnaast 
staan er tips in vermeld voor groene uitstapjes 
en tuinevenementen. Al dertig jaar leidt de 
gids zo veel liefhebbers naar de mooiste tui-
nen. De Nederlandse Tuinenstichting maakt 
zich al 41 jaar lang hard voor het duurzaam 
behoud van groen erfgoed en tuinkunst, 
stimuleert het tuinbezoek en organiseert 
tuinexcursies. Het besef dat tuinen, parken 
en ander groen goed zijn voor ons welzijn en 
de vergroting van de biodiversiteit is alleen 
maar toegenomen en wordt nog eens versterkt 

Tuinenstichting voegt Geheime Tuinen toe 
aan groene schatkamer van Nederland

De sportscholen zijn inmiddels weer geopend en 
de vele leden maken grif gebruik van de moge-
lijkheden om actief te werken aan hun gezond-
heid. Zo ook bij Anytime Fitness Sittard waar 
opgelucht werd ademgehaald door vele sportie-
velingen en volop gebruik gemaakt wordt van de 
volledig vernieuwde locatie.

‘Werken’ aan je 
gezondheid

door de corona pandemie. Openbare groe-
ne ruimten, zoals stadsparken, werden het 
afgelopen jaar opnieuw ontdekt als plekken 
om te ontspannen, je verbonden te voelen 
met de natuur en elkaar te ontmoeten. Veel 
mensen investeerden meer tijd in hun tuin en 
kwekerijen hadden het drukker dan ooit. Jong 
en oud ontdekte het plezier van zelf groenten 
kweken in moes- en buurttuinen. De herwaar-
dering van onze groene omgeving resulteerde 
in 63 nieuwe tuinen voor de Open Tuinen 
Gids 2021. In de gids zijn 23 open Tuinen in 
Limburg opgenomen, waarvan een aantal zich 
bevindt in Sittard-Geleen, zoals de Geheime 
Tuinen, een nieuwkomer, en De Levende Tuin 
in Geleen, een prachtige natuurtuin aan de 

oevers van de Geleenbeek. Ook groene buurt-
projecten, zoals de Hof van Heer Buurttuinde-
rij en de Tapijntuin in Maastricht staan in de 
gids. En voor wie op zoek is naar bijzondere 
planten kan terecht bij Marnis Kwekerij in 
Bunde, de Wilde Planten Kwekerij van Yvon-
ne Velthuis in Cadier en Keer of Kwekerij Bas-
tin in Aalbeek. Ook in Limburg presenteert de 
Tuinenstichting zo een grote diversiteit aan 
tuinen uit het verleden, het heden en gericht 
op de toekomst.Wie bepaalt of een tuin in de 
gids komt? Dat is het werk van de vrijwilligers 
van de Open Tuinencommissie. Alle leden 
hebben een professionele groene achtergrond 
of zijn deskundige tuinliefhebbers met grote 
interesse voor groen. Zij bezoeken tuinen, 

Rijksweg Zuid 78  |  Geleen  |  hydrosfeer.nl

Lever uw oude matras in en ontvang
tot € 500,- korting op een compleet

nieuw waterbed.

bekijken deze en maken aan de hand van een 
checklist een rapportage over de tuin om te 
kunnen beoordelen of deze in aanmerking 
komt om open te stellen voor bezoekers. Het 
tuinseizoen is begonnen en veel enthousiaste 
open tuineigenaren staan klaar om vanaf juni 
je in hun tuin te ontvangen. Ontdek met de 
Open Tuinen Gids in de hand de groene parel-
tjes in onze mooie omgeving. 

Tekst Dieneke Onderdelinden

De gids is voor €19,95 te koop bij Boek-
handel Krings in Sittard en bij Marnis 
Kwekerij en Kwekerij Bastin.

ASPERGEROOMSOEP,DOPERWT,SPEK
*

GEBAKKEN ZALM,SPITSKOOL,MOSTARD 
*

SALADE MELOEN,RADIJS,BOSUI,MINT
*

KNAPKOEKBAVAROIS,AARDBEI,RABARBER
 
BESTELLEN TOT 14.00 UUR OP 1 JUNI
GRATIS BEZORGD OP 2 JUNI TUSSEN
11.00 EN 15.00 UUR,
IN SITTARD–GELEEN, MUNSTERGELEEN,                                                  
SPAUBEEK EN LIMBRICHT.
06 53 96 62 64
WIJ KOKEN OP BESTELLING 

www.sjmaak.nl

SJMAAK @ HOME
WOENSDAGMENU 
€ 13,50
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Belangenbehartiging voor gemeenschappen, bedrijven, verenigingen 
of stichtingen en vooral niet te vergeten inwoners. 
Inwoners die niet weten waar ze terecht kunnen met hun problemen 
of die al heel lang wachten op een oplossing. 
Voor verenigingen of instellingen brengt deze tijd tal van zaken 
met zich mee zoals de WBTR, waarbij bestuurders 
meer verantwoordelijkheid gaan dragen, 
verzekeringskwesties, ledentallen op pijl 
houden, etc.  
Bedrijven, die als gevolg van het Corona-
virus een lange periode op een laag 
pitje hebben moeten functioneren 
en ondanks veel rijksoverheidsteun 
het zeer moeilijk hebben, vooral in 
de sectoren horeca, detailhandel, 
evenementen en cultuur. En natuurlijk 
hee�t de Corona-crisis ook voor de 
verenigingen en stichtingen veel gevolgen.

Al vanaf 1981 is het familiegevoel de 
gemeenschappelijke basis voor de politieke groepering gob. 
Een politieke groepering is een afspiegeling van de samenleving. 
Welnu dat is ook precies waar het bij gob om draait.  Samen met je 
familie en vrienden eventuele knelpunten of problemen oplossen. 
Samen gaan voor een gezamenlijk doel, je inzetten voor de samenleving, 
haar inwoners  en bedrijven. 

          Politieke groepering gob, 
al 40 jaar de familiepartij voor iedereen !

De afgelopen 40 jaar hebben heel veel inwoners dit 
gedachtegoed gesteund door hun vertrouwen aan ons te geven. 
De laatste verkiezingen bijna 10.000 inwoners. Waarvoor onze 
dank. Ook raadsleden en andere lokale partijen zien de normen en 
waarden van gob. In de 40 jaar hebben veel politici hiervoor gekozen. 

Enkele partijen zijn: Geleen Lokaal en DNA. En niet te 
vergeten Ivo Tillie. 

Inmiddels hee�t de politieke groepering  gob
10 raadsleden en 2 burgerraadsleden. 

Mensen die elke dag zich inzetten voor de 
belangen van onze inwoners. Bovendien 
vervult gob een rol in het dagelijks bestuur 
van de gemeente met 2 wethouders. 

Verder zijn we een no-nonsense vereniging 
met ongeveer 100 leden en een bestuur 

van 7 leden.

We zijn gestart met de voorbereiding van de 
verkiezingen van de gemeenteraad van 2022. 

Wil jij ons komen versterken, het familiegevoel ervaren, je 
inzetten voor de samenleving, neem dan contact met ons op!   

Stuur een mail naar: secretariaat@gob-online.nl 
of bel een van onze wethouders of raadsleden.

gob is één 
grote familie, die 

dicht bij de mensen 
staat. 

Dat is onze 
onderscheidende 

factor!
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van de toeschouwers in Buchten gericht op 
een vijftal passages en de fi nish van de span-
nende 212 kilometerlange Ronde van Limburg 
voor renners van de Topcompetitie. De mooie 
en zware wedstrijd met het beklimmen van de 
pittige Cauberg, Gulperberg, Adsteeg en Keu-
tenberg werd voor het eerst in 1948 gereden 
en de erelijst telt grote namen. Jonge talenten 
voor wie de Ronde van Limburg het begin van 
een grootse carrière was. Een kleine greep uit 
de winnaars laat bekende namen zien: Martin 
van de Borgh (1954), Jan Janssen (1961), Eef 
Dolman (1965), Harry Steevens (1966), Jan 
Krekels (1968), Math Dohmen (1973 en 1974), 
Fedor den Hertog (1970) en Henk Lubberding 
die in 1975 met de hoogste eer ging strijken. 
Bijna allemaal renners die later schitterden in 
het profpeloton en grote successen boekten.

Frans Hoedemakers: “Ik ben blij verrast met 
de reacties die binnenstromen na het bekend 
worden van onze samenwerking met de stich-
ting Ronde van Limburg. Uit het hele land. 
Bij Wielercomité Buchten is de aankomst van 
de koers in goede handen, luidt de algemene 
tendens van de reacties. Daar zijn wij trots op. 
Weet je, na de verloren tijd door de corona 
snakt het bestuur van de stichting Ronde van 
Limburg net zo goed naar actie. Zij willen 
niets liever dan dat hun Ronde van Limburg 
weer dat sterke imago van vroeger terugwint. 
Wij helpen graag mee en gaan ons best doen 
om de Ronde van Limburg weer duidelijk op 
de kaart zetten. Zo’n mooie wedstrijd in het 
zuiden van onze provincie, vraag het gerust 
aan Jan Janssen en Jan Krekels. Zij zijn hun 
overwinning niet vergeten, dat weet ik zeker.” 

Tekst Koos Snijders

De teleurstelling in Buchten over het 
voor de tweede keer niet doorgaan van 
de ZLM Tour is groot. De ZLM Tour 
geldt in wielerkringen als de perfecte 
voorbereiding op de Tour de France. 
Normaal gesproken verschijnen twee 
weken voor de Tour de beste sprinters-
ploegen met hun goudhaantjes aan de 
start. 

Het wielerevent kent een roemrijke historie. 
De organisatie van de vijfdaagse rittenkoers 
die op 9 juni van start zou gaan in Zeeland 
is gestruikeld over de coronaregels waar-
door niet alle vereiste vergunningen zijn 
binnengehaald. “Het was te verwachten”, 
zegt voorzitter Frans Hoedemakers van 
Wielercomité Buchten. “Met pijn in ons hart 
hebben wij en de gemeente Sittard-Geleen 
in een vroeg stadium de etappefi nish die 
gepland stond op 11 juni geannuleerd. Langer 
wachten had geen zin meer. We hebben de 
knoop doorgehakt en een streep door het hele 
feestweekend getrokken.” Niels Geven van 
de ZLM organisatie heeft het bestuur laten 
weten dat Buchten, waar kanjers als Caven-
dish, Greipel, Gilbert en Groenewegen ooit 
als eerste over de streep gingen, volgend jaar 
opnieuw kandidaat zal zijn voor een belang-
rijke rol in zijn rittenkoers. Wie weet krijgt de 
etappe Eindhoven-Buchten dan een nieuwe 
kans. Het door de wol geverfde bestuur uit het 
kerkdorp van Sittard-Geleen heeft de laatste 
weken behoorlijk aangepakt en druk overlegd. 
“Van bij de pakken neerzitten heeft Wieler-
comité Buchten nog nooit gehoord. Staat niet 
onze vocabulaire”, zegt Hoedemakers met een 
schaterlach. De vriendenclub die in 2016 met 
de nodige gepaste bravoure en internationale 

erkenning het gouden bestaansfeest vierde, 
laat nu zien dat ze welke tegenslagen dan ook 
toch de kop indrukt. Na talrijke telefoonge-
sprekken, mails en apps tussen de bestuursle-
den –  met een groep mensen vergaderen is in 
deze Covid periode niet toegestaan – ligt mo-
menteel een uitvoerig ‘Plan B’ op tafel van het 
comité. Wat gaan jullie doen? “Er is contact 
geweest met de KNWU en Wielerclub Berg-
klimmers, de stichting Ronde van Limburg en 
onze gemeente. Allemaal vinden wij dat we de 
jeugd meer aan het sporten moeten krijgen 
en ons daarvoor extra willen inzetten. Omdat 
iedereen in Nederland aan het schuiven is 
met datums hebben we voor het uitvoeren van 
Plan B mede dankzij de KNWU 9, 10 en 16 ok-
tober kunnen prikken. Zoals ik zei, we willen 
ons extra inzetten voor jongeren. Op zater-
dag 9 oktober fi etsen alle zeven categorieën 
KNWU jongens en meisjes licentiehouders 
van 8 tot 15 jaar in Buchten, op 16 oktober 
verschijnen dezelfde groepen aan de start in 
het Tom Dumoulin Bike Park. Het klassement 
wordt opgemaakt na deze twee wedstrijdda-
gen. Met voorzitter Peter Bouwels van ‘dé’ 
Bergklimmers is het goed samenwerken, 
dat moet gezegd. Zijn vereniging weet hoe je 
wedstrijden met de jeugd moet aanpakken. 
Zowel hij als wij en de overige belanghebben-
den verwachten met deze nieuwe tweedaagse 
wedstrijd een fl inke impuls te kunnen geven 
aan de Limburgse wielersport.” Het derde 
onderdeel van Plan B speelt zich af op zondag 
10 oktober. Sportcentrum (Sportplaza) Het 
Anker inclusief de directe omgeving is die dag 
“the place to be” voor liefhebbers van de wie-
lersport. ’s Ochtends draait het programma 
om de ludieke en traditionele dikke banden-
wedstrijd, in de middaguren staan de ogen 

‘Geen ZLM Tour, wel initiatieven met 
Bergklimmers en Ronde van Limburg’

Van bij de pakken neerzitten heeft Wielercomité Buchten nog nooit gehoord.
 Foto: MIJNGazet

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

   
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  
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl  

 
 

   
Miele en AEG wasmachines 

 
AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,  

van € 629,00 voor €549,00 
 

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

 

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

COLUMN
Meer bouwen 
voor jongeren

Dolblij is de 31 jarige Sittardenaar Yannick 
Dols met zijn kamer in de Baenje, het voorma-
lige zorgcentrum, waaruit de zorgbehoevende 
bewoners vertrokken zijn. Een kamer voor 260 
euro per maand, dichtbij het station, vanwaar 
de ict ondernemer naar zijn baan als docent 
aan de Universiteit van Maastricht en naar 
werkgevers van zijn ict bedrijf in het buiten-
land kan reizen. Een toevalstreffer was het die 
hij  en nog 25 jongeren overkwam: een betaal-
baar onderkomen bestaande uit twee kleine 
appartementen.

Het geluk kan van korte duur zijn want de 
jongeren zitten anti-kraak in de Baenje: dat wil 
zeggen dat ze er mogen wonen om te voorko-
men dat het voormalige zorgcentrum wordt 
‘bezet’ door krakers, die zich meestal niet zo 
braaf het huis uit laten zetten als Yannick en 
zijn andere anti-kraak mede bewoners. Als 
eigenaar van het pand, Zo-wonen een andere- 
lucratievere- bestemming voor de Baenje vindt 
dan moeten Yannick en de rest opkrassen. 
Binnen vier weken moeten ze eruit en moeten 
ze het verder maar uitzoeken waar ze dan een 
betaalbaar nieuw onderdak vinden. 

Dat is triest. Niet alleen voor Yannick en zijn 
medebewoners maar ook voor de vele ande-
re jongeren in Sittard, die anti-kraak wonen 
zonder uitzicht op een betaalbare woonruimte 
in deze stad. En het is diep triest voor een stad 
als Sittard, dat zo graag ook hoog opgeleide 
jongeren aan zich wil binden. Jongeren als 
Yannick Dols, die met hun opleiding, ervaring 
en internationale oriëntatie Sittard nieuwe 
impulsen kunnen geven. En niet alleen ict 
wizzkids heeft de stad hard nodig maar vooral 
jongeren, die hier zich kunnen vestigen en aan 
de toekomst van deze vergrijzende stad willen 
meewerken. En het is ook diep triest dat een 
corporatie als Zo-Wonen zich niet meer inspant 
om betaalbare woonruimte te creëren voor 
de vele jongeren die nu gedwongen worden 
van anti-kraakpand naar anti-kraakpand  te 
trekken. Het staat in schril contrast met het ene 
chique seniorencomplex na het andere dat uit 
de grond wordt gestampt. 

Ook de gemeente zou zich de grote vraag onder 
jongeren naar betaalbare woonruimte moeten 
aantrekken. Mooi is wel dat het wonen boven 
winkels wordt gestimuleerd maar de huur-
prijs voor deze woonruimte hier is vaak erg 
hoog, afgezien van het matige comfort in de tot 
woonkamers verbouwde opbergzolders. Aan 
ruimte om te bouwen voor jongeren nabij het 
centrum is er geen gebrek, Er liggen genoeg 
lege vlaktes, waar eerst woningen stonden, 
die bebouwd kunnen worden voor jongeren, 
die hier willen wonen. Gemeente en Zo-Wonen 
grijp die kans.

 Door Ray Simoen
Reageren: redactie@mijngazet.nl

In- en verkoop gebruikte 
top-occasions

AutoMeis Vestiging Heerlen

Ganzeweide 181 | 6413 GE Heerlen
T +31 46 44 28 203

info@automeis.nl | www.automeis.nl

Wij van autobedrijf Meis-Jacqx vof vragen per direct 
jonge auto’s, lichte schade geen probleem.

Direct contant geld of per bank en rdw vrijwaring

 Tevens vragen wij ook bestel en vrachtauto’s.  
Bel met 0654796923. U wordt teruggebeld.

Wij zijn Auto Meis  

www.automeis.nl
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EK-ACTIES!

Alle prijzen zijn excl bezorging tenzij anders vermeld.
En tot 12-06-2021 geldig.

Voor meer acties kijk op de site of kom naar de winkel.

€75,-

BOSCH STOFZUIGER
BGN2A111
€ 99,- OP=OP

€439,-

BOSCH CONDENSDROGER
WTN83292NL • 8 kg 
     

     € 499,-

€399,-

Beste product februari 2021

BOSCH WASMACHINE
WAJ28001 NL • 7 kg • 1400 toeren
     

    € 449,-

LIEBHERR KOELKAST
TP1410-22   

€349,-

Inclusief bezorgen en 
7 jaar garantie zekerheid

LG OLED55A16LA 
55 inch 138cm beeld
4K ULTRA HD SMART super beeld

€1199,-

LG 4K SMART LED TV
UP78009 2021 model
55inch 138cm beeld  €  649,-
65inch 165cm beeld  €  749,-
75inch 189cm beeld  € 1199,-

SAMSUNG QLED 7000 
SERIE 2021
4K SMART QLED TV Q77A 
55inch 138cm beeld  € 1199,-
65inch 165cm beeld  € 1599,-

SONY 4K SMART LED TV
X81J 2021 model
43inch 109cm beeld  €   799,-
50inch 127cm beeld  €   849,-
55inch 138cm beeld  €   899,-
65inch 165cm beeld  € 1099,-
75inch 189cm beeld  € 1449,-

NOKIA ANDROID TV 
STEAMING BOX 8000
Maak van elke tv een smart tv, maar kijk 
ook b.v. draadloos naar het EK live. 
Met dit kastje kun je via wifi  draadloos 
tv kijken live !
(vraag naar de 
mogelijkheden)

€109,-

BOSE SUBWOOFER 500

€449,-

BOSE  SMART SOUNDBAR 300 
Super geluid als of je erbij bent.
Radio / tv geluid / spotify enz.
Met app en stem bediening en uitbreid 
mogelijkheden. Radio via wifi  zonder 
kabels.

€449,-

PHILIPS 24INCH TV
24PFS5525
ideaal voor camping / tuin enz 
met ingebouwde digitale tuner
en sattelliet ontvanger € 189,-

€189,-

€349,-

BOSE SURROUND 300Inbouw apparaat defect
Wij komen het vrijblijvend bij u opmeten en adviseren u persoonlijk voor 
iets nieuws. Zodat u zeker bent dat het past en geïnstalleerd kan worden 

bij u thuis.

Tv montage ?
Geen probleem maak een afspraak of kom langs.

Wij kunnen uw tv ophangen vlak aan de muur zodat u niets meer ziet van 
kabels enz. Of op een mooie draaibeugel van b.v. Vogels Montage beugel 

vogels al vanaf 99 euro incl. montage en materialen.

Service en Kwaliteit is waar 
Balter al jaren voor Staat.

Wij gaan net iets verder in persoonlijkheid / advies / service.
Met eigen buitendienst monteurs en reparatie werkplaats.

Alle prijzen zijn excl bezorging tenzij anders vermeld.Alle prijzen zijn excl bezorging tenzij anders vermeld.Alle prijzen zijn excl bezorging tenzij anders vermeld.Alle prijzen zijn excl bezorging tenzij anders vermeld.
En tot 12-06-2021 geldig.

Voor meer acties kijk op de site of kom naar de winkel.Voor meer acties kijk op de site of kom naar de winkel.Voor meer acties kijk op de site of kom naar de winkel.

Paardestraat 57 | 6131 HB Sittard
T: 046-4513301 | M: info@baltersittard.nl

www.baltersittard.nl
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De PVV zoekt inwoners 

die politiek actief 

willen worden in de 

eigen woongemeente

Wil jij:

Meewerken aan het PVV geluid van vrijheid en behoud van onze cultuur?

Samen een team gaan vormen dat zich inzet voor de lokale politiek?

Bijdragen aan onze standpunten, programma’s en vergaderingen?

Voorstellen bedenken om de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren?

Uithelpen met de campagne, vrijwilligerscoördinatie en social media?

Meepraten over actualiteiten en ontwikkelingen binnen de gemeente?

Misschien wel kandidaat-raadslid worden bij de verkiezingen van 2022?

Stuur dan een emailbericht naar: meedoen@pvvlimburg.nl en wordt actief!

Wij nemen dan contact met je op voor een eerste kennismakingsgesprek.

Namens het bestuur van PVV Limburg

Het is alweer ruim een half jaar geleden 
dat Sittard werd opgeschrikt door een 
luchtalarm en een NL-Alert. Op dat mo-
ment word je geacht binnen te blijven, 
ramen en deuren te sluiten en de radio 
aan te zetten.

Wat er verder moet gebeuren of wat je kan 
doen bij een echte ramp weet ik niet. Het 
volgen van de radioberichten zowel op de 
regionale, de plaatselijke (is regionaal plaat-
selijk?) en de landelijke zender gaf geen dui-
delijkheid. Achteraf hoorde je dat een gifwolk 
bij het Chemelot-terrein richting Duitsland 
trok. Het gevaar dreef gelukkig over maar de 
discussie wat te doen verstomde nog niet. Op 
straat hoorde je de verbazing en ongerust-
heid zoemen door de buurt. En in de media 
ontstonden discussies. De gemeente beloofde 
verbetering. Eerlijk gezegd, op dit moment 
ben ik nog steeds niets wijzer en ik hoop niet 
op een herhaling of erger. Nu houd ik erg van 
schone lucht en zet dagelijks de deur even 
open om het huis met frisse lucht te vullen.
In onze stad die omgeven is door industrie 
en buurlanden, die ook hun eigen luchtbeleid 
hebben, voel ik me soms wat ingeklemd. De 
echte grote fysieke ontsnappingsweg is na-
tuurlijk de A2 naar noord en zuid en de E314 
naar oost en west. Of die wegen voldoende 
soelaas bieden bij rampen betwijfel ik. Ze 
zitten bij spitsuur ook nu al vaker bomvol en 
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 Tekst en foto: Peter van Deursen
 Reageren: redactie@mijngazet.nl

Bibliotheek De 
Domijnen weer open
De bibliotheekvestigingen van De Domij-
nen waren de afgelopen tijd slechts beperkt 
geopend wegens de landelijke maatregelen 
in het verband met het indammen van het 
corona virus. Klanten zijn tijdens de reguliere 
openingstijden weer welkom om boeken in te 
leveren en uit te zoeken. Ook de werkplekken 
kunnen na reservering gebruikt worden. Wel 
wordt aan de bezoekers gevraagd het veilig-
heidsprotocol en de aanwijzingen van het per-
soneel in acht te nemen tijdens een bezoek. 
Bibliotheken worden beschouwd als door-
stroom-locatie en mogen 1 bezoeker per 
25 m2 ontvangen. Bij de ingang wordt een 
gezondheidscheck uitgevoerd en contact-
gegevens genoteerd. Het 1,5 meter afstand 
houden, volgen van aangegeven looproutes en 
opvolgen van aanwijzingen van het personeel 
blijft voor de veiligheid van belang. Werkplek-
ken reserveren kan op locatie en niet meer 
telefonisch. De kopieerapparatuur, toiletten 
en koffie/theeservice zijn ook te gebruiken. 
Buitengebruik zijn de leestafels en zelf uitzoe-
ken van tijdschriften is nog niet mogelijk.
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Keukens-CV-Sanitair

Inbouw-
koelkasten

vanaf € 225,-

Inbouw-
vaatwassers

vanaf € 325,-

Inductie-
kookplaten

vanaf € 275,-

Inbouw-
ovens

vanaf € 245,-

Inbouw-
combi’s 

vanaf € 225,-

Afzuigkappen
vanaf € 140,-

Verticale 
radiator 

met 
gladde 
plaat 

2000 mm 
hoog 

600 mm 
breed 22 

vanaf
€ 468,-

 Inloop + 
wandprofi el + 
stabilisatie-

stang
                                               

Douchewand 
2000 mm hoog x 
1000 mm breed x 

1 cm dik 

vanaf € 198,-

Douchegoten

Groothandel in: Sanitair - Verwarming - Ventilatie - Loodgietersmateriaal - PVC - Vloerverwarming 
 Dakmateriaal - Elektra - Leidingsystemen - Warmtepompen - PV panelen 

Burgemeester Lemmensstraat 216, 6163 JS Geleen | Tel. 046-4747575 | info@cema.nl | www.cema.nl

Zomerprijzen
De goedkoopste 
van Nederland! 

Geberit 
wandcloset 

+ 
bedienings-

plaat 
+ 

inbouw-
reservoir 

€ 239,-

Thermostaat-
kraan Zero 
douche + 

glijstangset 
douche

samen € 140,- vanaf € 98,-

Wij staan graag voor u klaar!

(Olea europaea)
Haal een mediterrane 
sfeer in je tuin met 
de olijfboom op stam. 
Staat graag op een 
zonnige beschutte 
plaats. Ø 20 cm. 
van 29,95

Vrolijke bloemen voor op het 
terras of in de tuin!

Olijfboom op stam

19,99

Incalelie
(Alstroemeria ‘Colorita’®)

Mooie opvallende plant bloeit de hele zomer met vrolijke 
bloemen.  Ø 19 cm. van 15,99

10,99

6,99
Deze Pluimhortsia heeft stevige takken zodat de bloemen 

niet omvallen. De bloemen verkleuren in het najaar naar roze. 
Ø 19 cm. van 10,99

(Hydrangea paniculata ‘Limelight’®)

PluimhortensiaHeerlijk geurende plant, 
bloeit met donker 

paarsblauwe bloemen.
Ø 12 cm.  3,49 per stuk

Lavendel
(Lavandula angustifolia

 ‘Hidcote’ Enjoy)

5,-
2 VOOR

Aangesloten bij:

Creëer eenvoudig 
een vrolijke sfeer 

op je terras of 
balkon! 

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

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

Kleur in 
de tuin!

Kant en klaar beplant in terraspot.

HANDIG!

Bellenplant
(Fuchsia op stam, 

diverse kleuren)

8,99

4,99

Rijkbloeiende planten met 
opvallende bloemen in 

prachtige kleuren, waar je 
de hele zomer van geniet! 

Ø 19 cm. van 13,95

Bougainville
(Bougainvillea Mix)
Haal de mediterrane 
sfeer naar je tuin, 
terras of balkon 
met deze vrolijke 
planten. Bloeien met 
bloemenwolken in 
diverse kleuren. 
Ø 17 cm. van 15,95 10,99

Perkplanten mix
(Diverse soorten)

Geniet tot ver in de herfst van deze kleurrijke, rijk bloeiende, 
gevarieerde mix van fleurige zomerbloeiers op je terras of balkon  

kant en klaar in terraspot. Diverse soorten o.a. Verbena’s, Surfinia’s 
en Mini-Petunia’s. Ø 22 cm. van 13,99

7,99

Bloeit de hele zomer met 
paarse bloemen. Sterk geurende 
plant. Aantrekkelijk voor vlinders en bijen.
Ø 17 cm. van 6,99

Kuiflavendel
(Lavandula stoechas Anouk®)

Dit siergras heeft opvallende bladeren die in de lente groen 
zijn met een rode punt. In de loop van het jaar kleuren ze 
steeds roder, tot dieprood. Ø 19 cm. van 11,99

Japans bloedgras
(Imperata cylindrica ‘Red Baron’)

8,99

Vrolijke perkplanten 
die de hele zomer 
rijk bloeien. 
Ø 13 cm. van 2,49

Petunia
(Petunia/Surfinia)

1,99

 Moederdag 9 mei: 12:00 - 17:00 | Hemelvaartsdag 13 mei: 10:30 - 17:00
Zondag 16 mei: 12:00 - 17:00 | 1e Pinksterdag 23 mei gesloten 

2e Pinksterdag 24 mei: 10:30 17:00

Aangesloten bij:
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een vrolijke sfeer 

op je terras of 
balkon! 

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot 
twee weken na verspreidingsdatum en zolang de voorraad strekt. 
Afbeeldingen kunnen afwijken.
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9:00 - 17:00
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Hortensia
(Hydrangea

 ‘Magical Revolution’®)

13,99
Deze lage, compacte 

hortensia bloeit met roze 
of blauwe bollen vol kleine 

bloemetjes op stevige takken, 
deze kleuren binnen een 

paar maanden naar prachtig 
dieprood. Ø 19 cm. van 19,99

9,99
Bloeit de hele zomer met violetblauwe bloempluimen en 
tussenin met witte bloemetjes. Vlinderlokkend!
Ø 19 cm. van 14,99

Lamsoor
(Limonium vulgaris ‘Salt Lake’)

Heester op stam
(Diverse soorten, 

Liguster en Euonymus)

Leuke toevoeging aan je 
tuin! Breng hoogte in je tuin 

met deze groenblijvende 
heester op stam. Ideaal voor 

een terras of balkon. 
Diverse soorten. 

Ø 19 cm. van  18,99

Breng 
hoogte in 

je tuin!

13,99

8,99
Lekker naar

buiten!

Bloeit lang en vormt mooie stevige pollen. Diverse kleuren. 
Bijen en vlinders zijn dol op deze plant!
Ø 19 cm. van 10,99

Bossalie
(Salvia ‘Azure Snow’, ‘Midnight Model’, “Pretty in Pink”)

Fa
vo

riet bij vlinders en bijen!

Veelkleurige plant in hangpot. 
Bloeit de hele zomer! Ø 20 cm. van 12,99

Portulaca
(Portulaca ‘Carnaval’)

6,99

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

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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dehazelaar@yahoo.com  |  www.tuincentrumdehazelaar.nl

Aangesloten bij:

Creëer eenvoudig 
een vrolijke sfeer 

op je terras of 
balkon! 

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

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

Kleur in 
de tuin!

Kant en klaar beplant in terraspot.

HANDIG!

Bellenplant
(Fuchsia op stam, 

diverse kleuren)

8,99

4,99

Rijkbloeiende planten met 
opvallende bloemen in 

prachtige kleuren, waar je 
de hele zomer van geniet! 

Ø 19 cm. van 13,95

Bougainville
(Bougainvillea Mix)
Haal de mediterrane 
sfeer naar je tuin, 
terras of balkon 
met deze vrolijke 
planten. Bloeien met 
bloemenwolken in 
diverse kleuren. 
Ø 17 cm. van 15,95 10,99

Perkplanten mix
(Diverse soorten)

Geniet tot ver in de herfst van deze kleurrijke, rijk bloeiende, 
gevarieerde mix van fleurige zomerbloeiers op je terras of balkon  

kant en klaar in terraspot. Diverse soorten o.a. Verbena’s, Surfinia’s 
en Mini-Petunia’s. Ø 22 cm. van 13,99

7,99

Bloeit de hele zomer met 
paarse bloemen. Sterk geurende 
plant. Aantrekkelijk voor vlinders en bijen.
Ø 17 cm. van 6,99

Kuiflavendel
(Lavandula stoechas Anouk®)

Dit siergras heeft opvallende bladeren die in de lente groen 
zijn met een rode punt. In de loop van het jaar kleuren ze 
steeds roder, tot dieprood. Ø 19 cm. van 11,99

Japans bloedgras
(Imperata cylindrica ‘Red Baron’)

8,99

Vrolijke perkplanten 
die de hele zomer 
rijk bloeien. 
Ø 13 cm. van 2,49

Petunia
(Petunia/Surfinia)

1,99

 Moederdag 9 mei: 12:00 - 17:00 | Hemelvaartsdag 13 mei: 10:30 - 17:00
Zondag 16 mei: 12:00 - 17:00 | 1e Pinksterdag 23 mei gesloten 

2e Pinksterdag 24 mei: 10:30 17:00

Aangesloten bij:

Hortensia
(Hydrangea

 ‘Magical Revolution’®)

13,99
Deze lage, compacte 

hortensia bloeit met roze 
of blauwe bollen vol kleine 

bloemetjes op stevige takken, 
deze kleuren binnen een 

paar maanden naar prachtig 
dieprood. Ø 19 cm. van 19,99

9,99
Bloeit de hele zomer met violetblauwe bloempluimen en 
tussenin met witte bloemetjes. Vlinderlokkend!
Ø 19 cm. van 14,99

Lamsoor
(Limonium vulgaris ‘Salt Lake’)

Heester op stam
(Diverse soorten, 

Liguster en Euonymus)

Leuke toevoeging aan je 
tuin! Breng hoogte in je tuin 

met deze groenblijvende 
heester op stam. Ideaal voor 

een terras of balkon. 
Diverse soorten. 

Ø 19 cm. van  18,99

Breng 
hoogte in 

je tuin!

13,99

8,99
Lekker naar

buiten!

Bloeit lang en vormt mooie stevige pollen. Diverse kleuren. 
Bijen en vlinders zijn dol op deze plant!
Ø 19 cm. van 10,99

Bossalie
(Salvia ‘Azure Snow’, ‘Midnight Model’, “Pretty in Pink”)

Fa
vo

riet bij vlinders en bijen!

Veelkleurige plant in hangpot. 
Bloeit de hele zomer! Ø 20 cm. van 12,99

Portulaca
(Portulaca ‘Carnaval’)

6,99

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

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

Aangesloten bij:

Hortensia
(Hydrangea

 ‘Magical Revolution’®)

13,99
Deze lage, compacte 

hortensia bloeit met roze 
of blauwe bollen vol kleine 

bloemetjes op stevige takken, 
deze kleuren binnen een 

paar maanden naar prachtig 
dieprood. Ø 19 cm. van 19,99

9,99
Bloeit de hele zomer met violetblauwe bloempluimen en 
tussenin met witte bloemetjes. Vlinderlokkend!
Ø 19 cm. van 14,99

Lamsoor
(Limonium vulgaris ‘Salt Lake’)

Heester op stam
(Diverse soorten, 

Liguster en Euonymus)

Leuke toevoeging aan je 
tuin! Breng hoogte in je tuin 

met deze groenblijvende 
heester op stam. Ideaal voor 

een terras of balkon. 
Diverse soorten. 

Ø 19 cm. van  18,99

Breng 
hoogte in 

je tuin!

13,99

8,99
Lekker naar

buiten!

Bloeit lang en vormt mooie stevige pollen. Diverse kleuren. 
Bijen en vlinders zijn dol op deze plant!
Ø 19 cm. van 10,99

Bossalie
(Salvia ‘Azure Snow’, ‘Midnight Model’, “Pretty in Pink”)

Fa
vo

riet bij vlinders en bijen!

Veelkleurige plant in hangpot. 
Bloeit de hele zomer! Ø 20 cm. van 12,99

Portulaca
(Portulaca ‘Carnaval’)

6,99

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

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

Aangesloten bij:

Hortensia
(Hydrangea

 ‘Magical Revolution’®)

13,99
Deze lage, compacte 
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(Olea europaea)
Haal een mediterrane 
sfeer in je tuin met 
de olijfboom op stam. 
Staat graag op een 
zonnige beschutte 
plaats. Ø 20 cm. 
van 29,95

Vrolijke bloemen voor op het 
terras of in de tuin!

Olijfboom op stam

19,99

Incalelie
(Alstroemeria ‘Colorita’®)

Mooie opvallende plant bloeit de hele zomer met vrolijke 
bloemen.  Ø 19 cm. van 15,99

10,99

6,99
Deze Pluimhortsia heeft stevige takken zodat de bloemen 

niet omvallen. De bloemen verkleuren in het najaar naar roze. 
Ø 19 cm. van 10,99

(Hydrangea paniculata ‘Limelight’®)

PluimhortensiaHeerlijk geurende plant, 
bloeit met donker 

paarsblauwe bloemen.
Ø 12 cm.  3,49 per stuk

Lavendel
(Lavandula angustifolia

 ‘Hidcote’ Enjoy)

5,-
2 VOOR

(Olea europaea)
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niet omvallen. De bloemen verkleuren in het najaar naar roze. 
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paarsblauwe bloemen.
Ø 12 cm.  3,49 per stuk

Lavendel
(Lavandula angustifolia

 ‘Hidcote’ Enjoy)

5,-
2 VOOR

Aangesloten bij:

Hortensia
(Hydrangea

 ‘Magical Revolution’®)

13,99
Deze lage, compacte 

hortensia bloeit met roze 
of blauwe bollen vol kleine 

bloemetjes op stevige takken, 
deze kleuren binnen een 

paar maanden naar prachtig 
dieprood. Ø 19 cm. van 19,99

9,99
Bloeit de hele zomer met violetblauwe bloempluimen en 
tussenin met witte bloemetjes. Vlinderlokkend!
Ø 19 cm. van 14,99

Lamsoor
(Limonium vulgaris ‘Salt Lake’)

Heester op stam
(Diverse soorten, 

Liguster en Euonymus)

Leuke toevoeging aan je 
tuin! Breng hoogte in je tuin 

met deze groenblijvende 
heester op stam. Ideaal voor 

een terras of balkon. 
Diverse soorten. 

Ø 19 cm. van  18,99

Breng 
hoogte in 

je tuin!

13,99

8,99
Lekker naar

buiten!

Bloeit lang en vormt mooie stevige pollen. Diverse kleuren. 
Bijen en vlinders zijn dol op deze plant!
Ø 19 cm. van 10,99

Bossalie
(Salvia ‘Azure Snow’, ‘Midnight Model’, “Pretty in Pink”)

Fa
vo

riet bij vlinders en bijen!

Veelkleurige plant in hangpot. 
Bloeit de hele zomer! Ø 20 cm. van 12,99

Portulaca
(Portulaca ‘Carnaval’)

6,99

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot 
twee weken na verspreidingsdatum en zolang de voorraad strekt. 
Afbeeldingen kunnen afwijken.
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(Olea europaea)
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Staat graag op een 
zonnige beschutte 
plaats. Ø 20 cm. 
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plaats. Ø 20 cm. 
van 29,95
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(Olea europaea)
Haal een mediterrane 
sfeer in je tuin met 
de olijfboom op stam. 
Staat graag op een 
zonnige beschutte 
plaats. Ø 20 cm. 
van 29,95

Vrolijke bloemen voor op het 
terras of in de tuin!
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bloemen.  Ø 19 cm. van 15,99
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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

hoeft geen uren bij me te zitten om resultaten 
te ervaren. Het is van de andere kant wel een 
proces dat we samen aangaan. We willen in 
onze Quantum Dojo mensen helpen die alles 
om zich beter te kunnen voelen al hebben 
geprobeerd. Filosofi e, boeddhisme, TaiChi en 
Aikido zijn enkele hulpmiddelen, maar zeker 
ook de muziek die ik maak. Die kan worden 
gebruikt om te mediteren en zo in balans te 
komen. Mensen leren bij ons om positieve 
keuzes in het leven te maken. Zo kunnen ze 
een switch maken. Ik doe dit zonder gebruik 
te maken van allerlei ingewikkelde termen uit 
boekjes. Jaren heb ik gestudeerd en dingen 
uitgeplozen, tot het laatste korreltje. Tegen 
mij als Quantum Engineer kun je honderd 
dingen zeggen. Ik pik er het juiste, belangrijk-
ste, direct uit. Je kan spreken of je kan doen 
zeg ik weleens. Ik luister en fi lter de informa-
tie meteen. Binnen een week heb ik je leven 
weer op de rit.” 

Filosofie
Iedereen van 6 tot 100 jaar is welkom. Ish ziet 
een persoon die het gesprek met hem aangaat 
en voegt zich als het ware naar het karakter 
van die persoon. Zijn Quantum Healing is de 
afgelopen jaren overal ter wereld getest bij 
duizenden personen. “Klopt. Van Curaçao 
to Amerika en van Mexico tot Amsterdam. 
Daarom kan ik ook zeggen dat het werkt! 
Mensen zijn zelfstandige denkers en ik help 
ze om ervoor te zorgen dat hun leven weer 
hun eigen fi losofi e wordt. Wij faciliteren de 
informatie, zodat ze beter kunnen leven. We 
verkopen geen abonnementen. Onze oplos-
sing is permanent. Daarnaast heb ik een hekel 
aan categoriseren en wil ik mensen ook niet 
intimideren. Het gaat allemaal om oplossin-
gen. Als mensen of bedrijven bij me komen 
voor begeleiding, moeten ze natuurlijk wel oor 
hebben voor wat ik ze vertel en er open-min-
ded instappen. Anders verspil je je eigen tijd 
en die van mij. Het is uiteindelijk je eigen 
keuze om er iets mee te doen.”

Je creëert persoonlijke algoritmes voor 
mensen, die ze kunnen gebruiken om nega-
tieve ervaringen te corrigeren.“Ik werk met 
algoritmes en patronen. Wat bijvoorbeeld als 
we het positieve langer kunnen vasthouden 
en deze ervaring gebruiken om de dag positief 
te maken. Wij ‘genezen’ bijvoorbeeld autisme 
met art, sound en colors niet met pillen. De 
reden dat ik dit wil doen is, omdat ik voel dat 
veel mensen het nodig hebben. Als je er klaar 
voor bent, is er immers altijd een uitweg. We 
are all born in one world and we all posses the 
same capabilities. Some of us invest in us.”

 Meer info: 
 www.hurtadoantivirus.com  
 @tattooish
 @sittardink
 Muziek-albums: Spotify HurtadO Music

Ish Hurtado werd geboren op Curaçao, 
als kind van een Spaanse moeder en 
Nederlandse vader. Dertig jaar reisde 
hij over de wereld om zich te verdiepen 
in de fi losofi e van de verschillende cul-
turen. Dit zorgde ervoor dat hij de mul-
ti-gedisciplineerde kunstenaar werd 
die hij op dit moment is, maar vooral 
ook de man achter Quantum Healing. 
Aan de Broeksittarderweg 150a opende 
hij enkele weken geleden samen met 
zijn vriendin een Quantum Dojo. Een 
plek, geen holistisch of spiritueel cen-
trum, waar ze, zoals ze zelf zeggen, het 
woord ‘nee’ niet kennen.

Door persoonlijke ervaring en levensontwik-
keling ben je tot de conclusie gekomen dat elk 
individu het belangrijk vindt om van waarde 
de zijn. Daar word je immers gelukkig van. 
De basis van Quantum Healing. Ish: “Klopt. 

Geef me tien minuten om te luisteren naar 
wat je te vertellen hebt over je leven en ik zorg 
ervoor dat het weer waardevol wordt. Dat je 
in staat bent om elke dag van je verdere leven 
gelukkig af te sluiten. Mensen komen bij ons 
met allerlei uitdagingen. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan een burn-out, kinderen die zich 
niet kunnen uiten, slaapproblemen hebben of 
‘druk’ zijn. 99.9% van de kinderen wordt niet 
goed begrepen door ouders, onderwijzers en 
de andere mensen om hen heen. Ik wil deze 
mensen leren dat het geen negativiteit is, 
maar ze het voordeel ervan laten inzien. Als je 
daarvoor openstaat, lukt het je om je denken 
om te draaien. Op een vriendelijke manier 
met onder andere muziek en beweging help ik 
ze daarbij.”

Positieve keuzes
Klinkt behoorlijk ingewikkeld en als een 
tijdrovend proces. “Het is juist simpel. Je 

‘Binnen een week heb ik 
je leven weer op de rit’

Ish Hurtado. 
Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Taallessen op 
Bie Os TV
De regels van de Nederlandse taal zijn niet 
voor iedereen even gemakkelijk te begrijpen. 
Vaak kunnen liedjes daarbij helpen. Wie 
een deurtje opent van de virtuele liedjeskast 
(www.deliedjeskast.nl) krijgt zo’n “hulplied-
je”, gezongen door een bekende Nederlander. 
Bie Os TV gaat deze liedjes uitzenden op 
tv en wel in deze volgorde: Het klinkerlied 
door Syb van der Ploeg, Het klaplied door 
Brigitte Kaandorp, Het breeklied door Suzan 
Seegers, De f en de v door Bert Visscher, De 
letter-verander blues door Bennie Jolink, 
Het verlengtruc-lied door Frans Duijts, De 
woordsoorten door Anneke van Giesbergen 
en het Rosenberg Trio, De tegenwoordige 
tijd door Guus Meeuwis, De verleden tijd 
door Shirma Rouse, ’t Fokschaap door Harrie 
Jekkers, Hebben en zijn door Kardsu, De 
voltooide tijd door Lange Frans, Het meer-
voud door Manouschka Zeegelaar Breeveld, 
Het bijvoeglijk naamwoord door Ntjam Rosie 
en De s en de z door Sjors van der Panne. Het 
idee voor de liedjeskast is van Marjan Suilen 
uit Roermond. Zij schreef  de taalliedjes 
samen met echtgenoot Gé Reinders, die de 
opnames produceerde. Samen met Ben Vaske 
en het team van Oefenen.nl is het idee verder 
ontwikkeld. De Liedjeskast maakt deel uit van 
het project www.oefenen.nl, met veel leuke 
oefeningen en fi lmpjes om zo de taalregels 
sneller en gemakkelijker te leren. Iedereen 
kan thuis gratis inloggen op oefenen.nl
Bie Os TV zendt wekelijks een clip uit op 
woensdag om 18.55 uur, donderdag 18.55 uur 
en zaterdag 15.55 uur.  

Ambitiedocument 
Geleen-Zuid offi  cieel 
ondertekend
De gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen 
stellen samen met partners en bewoners de 
ambitie voor Geleen Zuid vast. In het ambi-
tiedocument ‘Luuj make Gelaen-Zuid’ staat 
globaal op welke manier en aan welke doelen, 
de komende jaren samengewerkt gaat worden 
in Geleen-Zuid. Op 19 mei ondertekenden 
wethouder Pieter Meekels, Janine Godderij 
en Leon Geilen, samen met bewoners en een 
aantal andere betrokkenen het document in 
de binnenkort te openen Zuidkamer in win-
kelcentrum Zuidhof. 

Dit is een mijlpaal in de langjarige aanpak 
om de gezondheid, leefbaarheid en veiligheid 
in Geleen-Zuid aan te pakken. Wijkplatform, 
bewoners, leerlingen van basisschool de 
Reuzepas, ondernemers, en maatschappelijke 
partijen zijn afgelopen maanden betrokken 
in de totstandkoming van een gezamenlijke 
ambitie voor Geleen Zuid en zijn bewoners. 

Op basis van deze gesprekken en een analyse 
van de wijk is een ambitiedocument opge-
steld. Dit legt een basis voor een langjarige 
aanpak en doelstellingen over vier pro-
grammalijnen: gezond opgroeien & blijven, 
perspectief op werk, veiligheid door gemeen-
schapszin en zelfstandig ouder worden.
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s 10 weken weer mooie, gladde benen,

ke taille, platte buik en strakke billen.

Zomerkuur zorgt voor:

benen, buik of billen

ring van cellulite

rgie

vertrouwen

ngmaat minder

Boek nu jouw

Zomerklaar kuur

Bel nu 046 - 737 01 07 voor meer informatie en het

reserveren van jouw gratis advies op maat gesprek

SITTARD

Brugstraat 15

Ladyline.nl/zomerklaar

PERSOONLIJK BEHANDELPLAN | FIJNE SFEER | PROFESSIONELE AANPAK

Dat wil jij toch ook!

De Ladyline Zomerklaar kuur is het ideale programma voor vrouwen die snel

willen afvallen én slank willen blijven. Ons als beste geteste Top Slimming

concept voor gezond en verantwoord afvallen, geeft in combinatie met

compressietherapie, cellulite pakkingen, voedingscoaching en cryolipolyse

de boost die je nodig hebt om klaar te zijn voor de zomer!
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Like ons op

Gordijnen • Raamdecoraties • Insectenwering • PVC vloeren

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur Wolfeynde 10  |  Beek  |  046 - 437 50 40  |  www.gecolux.nl

ering • PVC vloerenen

Raamdecoratie
en vloeren,
alles onder

1 dak!

De droom van elke bierliefhebber 
maakte hij waar. Eerst thuis wat expe-
rimenteren op het fornuis met een pan 
water, mout, hop en gist. Het brouwsel 
laten keuren door vrienden en beken-
den.

Nadat die alle fl esjes tot op de bodem hebben 
leeg gedronken, met het recept naar een grote 
brouwerij gaan en daar een paar honderd 
fl esjes laten vullen. En dan ook nog dit bier 

‘Night of the Plums’: zoet stout om je 
tanden in te zetten 

serveren aan de gasten van je eigen biercafé, 
Proefl okaal ’t Hophuys op de markt van Sit-
tard. Dát is pas echt kicken  Niet verwonder-
lijk dat Marco Coenen met een stoere glimlach 
van oor tot oor zijn verhaal vertelt terwijl 
zijn vriendin een blad met hun Hophouse 
Brewing bieren naar het terras brengt, waar 
de herinneringen aan de lockdown opgelucht 
worden weggespoeld. ,,Het is een wat uit 
de hand gelopen hobby”, zegt de 49 jarige 
cafébaas-brouwer met een glimlach. ,,Ik heb 
altijd in de horeca gewerkt, eerst in een eigen 
café bij het station, nu hier, op de Markt. Een 
eigen café met je eigen bieren uit de tap is 
echt super.”

Lef 
Niet de zoveelste tripel of blonde wilde hij 
brouwen. ,,Niet enkel wat stoeien met mout 
en hop, maar iets extremers”, zegt hij met 
de bravoure van iemand, die beslist niet 
achteraan stond toen ze de blijmoedige zelf-
verzekerdheid inschonken. Maar zonder lef 
geen succes. Met ‘Een Stoute Limburger’ won 
zijn brouwerij Hophouse Brewing in 2014 de 
prijs van Lekkerste Huisbier van Nederland 
in de categorie ‘zware huisbieren’. Dat was 
het begin van een reeks bieren met opvallen-
de namen als Groovy kind of pale, Absolute 

Darkness en the New England Variant IPA- 
een gedurfde knipoog naar de Britse variant 
van het coronavirus-.  Het bezorgde hem een 
hoop  ‘untapped’ klanten,’dé kenners’ die 
altijd op zoek zijn naar café’s met verrassende 
bieren uit de tap. ,,We hebben glaasjes van 15 
cl zodat iedereen,-  doorgewinterde kenner en 
beginnende liefhebber- van meerdere bieren 
kan proeven.”

Bite 
Zijn Night of the Plums drinken wij niet uit 15 
cl glaasjes. We nemen de fl es met het zwarte 
etiket met daarop gele Victoriapruimen. We 
laten ons niet afl eiden door de erotische op-
rispingen, die het etiket met de doorgesneden 
halve pruimen teweeg brengt maar laten ons 
verleiden tot lof voor het mooie dikke schuim. 
,,Ondanks het hoge alcoholpercentage van 
10,5 procent heeft dit bier een mooie, dikke 
schuimkraag, die goed lang blijft staan,” zegt 
bierkenner Guillaume Vroemen. ,,Jammer dat 
je vooral  de alcohol ruikt. ‘Zwakke neus’ heeft 
het bier, enkel wat zoetigheid ruik je”, zegt 
zijn vrouw Myriam. ,,Wel een mooie zacht 
touché van pruimen proef je eerst, erna komt 
het bitter van de chocolade fi jn door”, voegt 
ze er bewonderend aan toe.  ,,Het is geen hap-
slik-weg bier. Eerder een ‘knauwelbier’, een 

bier met bite, dat de buik lekker verwarmt”, 
meent Guillaume. Een bier ook, dat het ,,pri-
ma zal doen als dessert bij een maaltijd”, zo 
meent het echtpaar dat regelmatig als jurylid 
wordt gevraagd voor proeverijen van gere-
nommeerde Belgische brouwerijen. ,,Heerlijk 
bij chocolademousse of chocoladetaart”, 
meent Guillaume. ,,Het bier zou echt top 
zijn als het naast het zoet ook wat zuur zou 
bevatten, dat je ook in pruimen tegenkomt”, 
merkt Myriam op.  Guillaume vindt de Night 
of the Plums een ,,prima bier voor de echte 
bierliefhebber. ,,Maar ook leuk voor iedereen, 
die dit bier met zijn opwindende etiket als een 
stevig opwarmertje ziet voor een  ‘sweet night’ 
met zijn of haar partner.”

 Door Ray Simoen

Informatie:
Naam: Night of the Plums
Brouwerij: Hophouse Brewing, Markt 
15, Sittard
Ingrediënten: water, gerst, hop, gist, 
pruimen, vanile, Rousseau chocolade 
van 73 %
Imhoud: 33 cl
Alcohol: 10,5 %
Prijs: 3,60

In haast alle gevallen tref je tegenwoor-
dig rosé-wijnen aan die een licht rose 
kleur hebben. Tot voor 20 jaar geleden 
was dat vaak anders, en waren veel 
rosé’s donkerder. Dat is te danken aan 
een manier van wijn maken die in de 
Provence is ontwikkeld: de Methode 
Saignée.

Rosé de Saignée betekent grof vertaald: 
“roze uit bloed”. Het gaat bij de boer die deze 
methode toepast vooral om het maken van 
een geconcentreerde rode wijn ….. rood? We 
hebben het toch over rosé ….. Laat het mij uit 
leggen.  Nadat de rode druiven enkele uren 
gegist hebben, en er door de gevormde alco-
hol al wat kleur aan de schillen onttrokken is 
laat de wijnboer een gedeelte van het sap zeer 
langzaam en zacht afvloeien uit de gistkuip. 
Het achtergebleven sap, waar uiteindelijk 
de rode wijn van gemaakt wordt daardoor 
geconcentreeder en krijgt meer kleur. De afge-
lopen rose most, waarvan uiteindelijk de rosé 
gemaakt wordt, is lichter van kleur dan deze 
zou zijn indien er geperst zou zijn, en komt 
daardoor zeer licht  en zacht over. 

Toch worden er ook nog rosé’s gemaakt 
waarbij de druiven geperst worden, deze zijn 
voller en aromatischer van smaak. Een goed 
voorbeeld hiervan is François Collard’s Fleur 
d’Eglantine. Deze wijn is gebaseerd is op de 
elegantie van Provence-rosé, maar onder-

Rosé Saignée, of welke van de twee?
scheidt zich daarvan met meer sappigheid. Hij 
is voornamelijk gemaakt van direct geperste 
grenache- en mourvèdredruiven, aangevuld 
met een beetje syrah. De rijpheid van de 
druiven en de beperking van het rendement 
proef je terug in de frisse, subtiel sappige en 
klassiek droge smaak. Fleur d’Eglantine is een 
perfecte, biologische terrasrosé en begelei-
der van zomerse salades. Geen gekunstelde 
snoepjesgeuren, maar verfi jning op niveau 
van ‘nonnenklooster’ Mourgues du Grès.
  
Deze wijn heeft afgelopen week de rosé-test, 
als goedkoopste (8,95), van de geteste wijnen 
in de telegraaf gewonnen en staat bij ons nu 
in het zonnetje.

 Door Peter Van Sloun 
 Van Berkum Wijnen 
 Sittard

Wie verdient volgens u 
een lintje?
Elk jaar is het mogelijk om tot 15 juni iemand 
voor te dragen voor een Koninklijke onder-
scheiding. Dit is een blijk van waardering voor 
iemand die zich voor de samenleving bijzon-
der verdienstelijk heeft gemaakt. Dat kan een 
vrijwilliger zijn die zich al vele jaren inzet voor 
een vereniging, instelling of maatschappelijke 
organisatie, maar ook iemand die binnen zijn 
werkkring een uitzonderlijke prestatie heeft 
geleverd. De dag vóór Koningsdag is de zoge-
naamde lintjesregen. Dan reikt de burgemees-
ter namens de Koning aan verdienstelijke 
inwoners van Sittard-Geleen een onderschei-
ding uit. Kent u iemand die in de gemeente 
Sittard-Geleen woont en een lintje verdient? 
Neem dan eerst contact op met de medewer-
ker Kabinet van het team Bestuur en Commu-
nicatie, via telefoonnummer 046-4778048 of 
via kabinet@sittard-geleen.nl. Deze mede-
werker kan in grote lijnen aangeven of de 
verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn 
voor een Koninklijke onderscheiding. Daarna 
kan het verzamelen van alle benodigde gege-
vens beginnen en kan het voorstelformulier 
ingevuld worden. Dit kan via de website van 
Koninklijke onderscheidingen. Wanneer die 
klus geklaard is, dient u het voorstel in bij de 
burgemeester. Let op, dit moet vóór 15 juni 
2021. Het is ook mogelijk om iemand voor te 
dragen om een lintje in ontvangst te nemen 
op een specifi eke datum. Deze aanvraag dient 
zes maanden voor deze specifi eke datum bij 
de burgemeester te worden ingediend.
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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  •  TA X AT I E  •  V E R PA N D E N  •  B E L EG G E N 

K L U I S V E R H U U R  •  G E L D  W I S S E 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

Werken vanuit kwaliteiten in de 
Jeugdhulp & Wmo
Cliënten van ZieZo Jeugd & Gezin uit Sittard ontvangen ondersteuning doordat ze 
‘uitvallen’ op het gebied van  zelfredzaamheid en participatie. Door in te steken op 
werken vanuit kwaliteiten en positieve gezondheid krijgen cliënten weer geloof in 
eigen kunnen. 

Maurice Stultiens, eigenaar van ZieZo geeft aan: “Op basisscholen vroeg in de 
ontwikkeling van kinderen wordt er vanzelfsprekend aandacht besteedt aan wie 
iemand is, wat die kan en waar die energie van krijgt. Wanneer er door de jaren 
heen veel ‘knelpunten zijn geweest, raakt het geloof in eigen kunnen kwijt. We 
willen weer terug naar het hervinden van wie je bent en wat je kan.” 

Het project ‘Tijd voor Kwaliteit’, mogelijk gemaakt vanuit subsidie van ZonMw, 
zorgt dat kwaliteiten weer erkend en bewust worden. Een belangrijke relatie van 
de cliënt helpt bij het bewust maken en verankeren van kwaliteiten.
Waardevolle uitspraken naar aanleiding van de begeleidingsgesprekken met 
betrokkenen zijn:

•  Gevoel dat je serieus genomen wordt, versterkt geloof in eigen kunnen.
• Het is makkelijker om elkaar aan te spreken op positieve dingen. 
• Deze manier van werken beïnvloedt onze band positief! 
• Het geeft energie, plezier, wekt nieuwsgierigheid op.
• Er is waardering voor elkaar, belangstelling en (h-)erkenning. 

De interventies zijn nu stevig geborgd in de organisatie en vormen een positieve 
basis voor alle soorten begeleidingsvragen. Voor meer informatie over het project 
kunt u contact opnemen via: info@ziezojeugdgezin.nl 

tijdens het project Tijd voor 
Kwaliteit hebben een aantal 
deelnemers een product 
gemaakt om zichzelf aan 
de eigen kwalitieten te 
herinneren. 

Samen op zeg naar meer veerkracht!
Voor meer informatie zie www.ziezojeugdgezin.nl of 
mail via info@ziezojeugdgezin.nl 

ZieZo Jeugd & Gezin staat voor het 
versterken van jouw kwaliteiten
We bieden gespecialiseerde begeleiding voor jong en oud. 
Vanuit respect voor wie je nu bent en waar je 
naartoe wilt. Dit doen we samen met de mensen 
die voor jou belangrijk zijn en kunnen helpen. 
Daarnaast kijken we wat je in de weg staat, 
wat bepalend is geweest, waarom de situatie 
is zoals die is. Veiligheid en werken vanuit 
vertrouwen! Daarbij maken gebruik van je 
kwaliteiten om beter met de lastige zaken om 
te gaan. 

In ons werk komen we veel 
opgroeiende kinderen, pubers 
en volwassenen tegen die te 
maken hebben gehad met 
lastige gebeurtenissen. Daarbij 
kun je denken aan scheiding, 
moeten vluchten en/of heftige 
gebeurtenissen als kindermishandeling. 
Verder kan er sprake zijn van een andere 
manier van denken die gelabeld is (trauma, 
autisme, aanpassingsstoornis, angsten, 
hechtingsproblemen, ADD of ADHD).

We geloven erin dat je recht hebt op 
een goede toekomst. 

naartoe wilt. Dit doen we samen met de mensen 
die voor jou belangrijk zijn en kunnen helpen. 
Daarnaast kijken we wat je in de weg staat, 
wat bepalend is geweest, waarom de situatie 
is zoals die is. Veiligheid en werken vanuit 
vertrouwen! Daarbij maken gebruik van je 
kwaliteiten om beter met de lastige zaken om 

Verder kan er sprake zijn van een andere 
manier van denken die gelabeld is (trauma, 
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,,Een gouden greep”, noemt Harry 
Schillings de unieke kaart van de Sit-
tardse binnenstad uit 1804/1805 , die 
hij via een handelaar in Kopenhagen  
wist te  bemachtigen. ,,Een meer dan 
geslaagde toevalstreffer was het”,  zegt 
de 74 jarige oud-ondernemer vanuit 
zijn huis in Montfort.

Ruim twintig jaar geleden deed hij die ‘gou-
den greep’.  Zoals zo vaak was Schillings via 
allerlei kanalen op zoek naar antiquarische 
boeken, prenten, illustraties en tekeningen 
van en over Limburg. In de loop der jaren was 
zijn collectie, waaronder enkele zeer zeld-
zame Limburgse incunabelen, steeds meer 
uitgebreid en uitgedijd ,,Het is net als met 
postzegels verzamelen. Je begint eraan en je 
kunt niet meer stoppen, telkens ontdek je dat 
je nog een lege plek in je collectie hebt. Die wil 
je aanvullen, maar dan kom je er achter dat je 
nog iets mist.”
 
Zeldzaam
Toen hij op een avond via zijn computer een 
melding kreeg dat een handelaar in Kopenha-
gen een kaart van Sittard uit 1804/5 aanbood, 
gingen alle verzamelaars bellen bij hem af. 
,,Het ging om een gedrukte kaart van Sittard, 
zo deelde de Deense handelaar me mee. Maar 
het bleek een getekende kaart te zijn, en uit 
zijn beschrijving maakte ik op dat het een 
zeer uniek exemplaar was.” Nadat de koop 
was besloten kwam de kaart naar Montfort, 
waar hij deel ging uitmaken van Schillings 
rijke collectie Limburgensia, die zijn villa 
aan de rand van Montfort bijna geheel vulde. 
,,Niet helemaal, een groot deel van ons huis 
was lange tijd gewijd aan de West-Afrikaanse 
sieraden en kunstobjecten, die mijn vrouw 
Miep verzamelde.” In 2017 besloot hij zijn 
collectie Limburgensia  weg te geven aan 
het Limburgs Museum, dat hij in 1993 mede 
mogelijk had gemaakt door een ruimhartige 
schenking van een groot deel van zijn collectie 
met unieke boekwerken en zeldzame objecten 
uit alle perioden van de Limburgse geschiede-
nis. ,,Ik had een lijst opgesteld van hetgeen ik 
het museum wilde schenken. Peter Schulpen, 
archivaris van Sittard had deze lijst ook gezien 
en vroeg informatie over de  ‘Sittardse kaart’ . 
Toen hij de kaart later zag was hij meteen ra-
zend enthousiast.”  Daarop besloot Schillings 
de kaart niet naar Venlo te sturen maar naar 
Sittard. ,,Dat leek me het beste, anders was de 
kaart wellicht in het archief van het Limburgs 
museum beland, nu kan deze zeldzame gete-
kende kaart in Sittard bekeken en bestudeerd 
worden.”

‘Siter’
De ‘ Deense kaart’ van de Sittardse binnen-
stad uit 1804/5 is het pronkstuk van het dikke 
boekwerk over de vestingwerken, dat  29 
juni officieel wordt gepresenteerd. ,,Mooi dat 
mijn vrouw en ik daar dan bij kunnen zijn”, 
zegt Harry Schillings blij.Het dikke boekwerk 
is het resultaat van een lange en intensieve 
zoektocht in allerlei archieven in binnen- en 
buitenland naar informatie over de Sittarder 
vestingwerken. Een rijke verzameling docu-
menten, illustraties en tekeningen heeft deze 
speurtocht opgeleverd, met tal van interessan-
te en onverwachte vondsten, zoals de ‘Deense’ 
plattegrond van Sittard uit 1805 door Harry 
Schillings.  Maar lang daarvoor was Sittard al 
druk in de weer met het bouwen van vesting-
werken. Als ‘Siter’ komt Sittard het eerst voor 
in de bronnen. Sittert betekent ‘terrein aan 
de voet van de helling ( de Kollenberg wordt 
hiermee bedoeld). Dit terrein werd de kern 
worden, waaruit zich Sittard zich zou ontwik-
kelen. ,,De stad, gelegen aan de handelsweg 
van het Rijnland naar Vlaanderen, ontwikkel-
de zich in drie fasen tot de laatmiddeleeuwse 
omvang zoals wij die nu nog kennen binnen 
de wallen,” aldus  Frank Keysers, voorzitter 
van de Vereniging Sittards Verleden in het 
voorwoord van de  brochure over een wande-
ling over de vestingwerken van Sittard.
De oudste kern van ‘Sittert’/ Sittard ont-
stond vermoedelijk rondom een motteburcht  
(een verdedigingstoren op een kunstmatige 
heuvel) van de heer van Sittard, weet Keysers 
te vertellen. Aan de voet van de motte lagen 
voorburcht of neerhof en een kerkje, dat later 
vervangen zou worden door de huidige ‘Grote 
Kerk’. Bij de voorburcht ontstond een han-
delsplek; ‘ de Oude Markt’. In de 12 de eeuw 

Unieke kaart van Sittard ontdekt in Kopenhagen

werd dit gebied voorzien van grachten en wal-
len, waarin palissaden – puntige stammen- 
waren geplaatst.  Dat moest potentiële vijan-
den buiten de deur houden. De Geleenbeek en 
een later gegraven zijtak ervan, de Molenbeek 
moesten het tussen deze twee waterlopen 
gelegen Sittard nog meer bescherming geven 
,samen met twee poorten: een ter hoogte van 
de doorgang van de Limbrichterstraat en een 
aan het eind van de Oude Markt. Bij deze 
laatste poort ontstond een nieuwe markt en 
werd een gasthuis gebouwd, toentertijd een 
combinatie van sociaal pension en hospitaal. 

Kanonnen
De ‘verdedigingswerken’ waren van goede 
kwaliteit. Pas na een zware strijd van tien 
dagen wist hertog Jan III van Brabant Sittard 
in 1318 in te nemen. Maar de wapens werden 
steeds beter zodat Sittard net als vele andere 
steden een ommuring ging bouwen aan het 
eind van de Middeleeuwen. Maar die waren 
moeilijk bestand tegen de steeds krachtiger 
kanonnen, die dwars door muren konden 
schieten. Daarom werden aarden wallen aan 
de buiten- en later ook aan de binnenkant 
van de muren aangelegd om de kogels beter 
te kunnen weren.  Flink tekeer gingen de 
troepen van Karel V toen die in 1542 Sittard 
na een beleg van vier dagen innamen. ,,We 
hebben van die  stad een dorp  gemaakt”, 
schreef Karels veldheer René van Chalon 
triomfantelijk.  Sittard werd bestraft voor zijn 
steun aan de Gulikse hertog Willem V, die met 
keizer Karel streed om de heerschappij over 
het Gulikse land, waarvan ook Sittard deel 
uitmaakte. Na 1560 werden de vestingwerken 
weer hersteld en versterkt met twee basti-
ons:  Fort Sanderbout bij de Putpoort en Fort 
Picard bij de Broekpoort. Daarbij werd aan 
de zuidkant van de tussen twee beken gelegen 
stad, een uitgebreid water-verdedigingssys-
teem van kanalen en sluizen aangelegd zodat 
dit gebied onder water gezet kon worden, de 
vijand natte voeten kreeg en zijn kanonnen in 
de natte, modderige bodem wegzakten.

Rampen
De jaren1600 tot 1700 waren funest voor de 
stad en zijn vestingwerken. Het waren jaren 
vol oorlog, bezettingen en berovingen door 
rovende soldaten. Rampjaren waren 1676 en 
1677. In 1676 werd de stad door de Franse 
troepen van Lodewijk XIV, die in Maastricht 
al huis hadden gehouden, bezet en geplun-
derd. Ze maakten brede bressen in de wallen 
en gooiden de grachten bijna compleet dicht. 
Het jaar erna werd het nog erger.  Door plot-
seling dooi kwam op 14 januari 1677 een grote 

watermassa met veel geweld de Kollenberg af 
en overstroomde de stad. Nadat deze ellende 
was opgedweild,  meldden zich op 22 augus-
tus de Fransen weer met het bevel dat Sittard 
snel even een fiks pak geld moest dokken 
Toen dat de stad niet lukte sloegen de Fransen 
aan het plunderen en staken ze de stad op 
vier plaatsen in brand. Dat deden ze op 2 en 
12 september nogmaals. Toen vond de Duitse 
keizer dat gedonder aan de grens van zijn rijk 
welletjes en stuurde zijn generaal D’Avila erop 
af. Maar aan die hulp hadden de Sittardena-
ren totaal niks. Want toen de Fransen het hem 
in 1678 steeds lastiger begonnen te maken 
nam D’Avila de benen. Hij liet eerst nog wel 
de vestingwerken van Sittard opblazen zodat 
ze niet in handen konden vallen van de Fran-
sen: Definitief eind van de vestingwerken in 
Sittard want ze werden niet meer opgebouwd. 
Er werden nog wel de wal opgeknapt en de 
poorten hersteld maar ‘in  hun oude glorie’ 
keerden de vestingwerken niet meer terug.

Herstel
In het kader van Zitterd Revisited  zijn in 
de loop der jaren steeds meer restanten en 
sporen van Sittards vestingwerken ontdekt, 
onthuld en gerestaureerd. De documenten, 
verzameld in het kloeke boek ‘De Vestingwer-
ken van Sittard in historische bronnen’’ dat 

op 29 juni verschijnt, zijn hier aan ook een 
onmisbare aanvulling op.  En mogelijk duiken 
er nog ineens onontdekte bodemschatten of 
illustraties op, die het beeld van de boeiende 
historie van Sittards vestingwerken nog meer 
reliëf en kleur geven. Harrie Schillings blijft in 
ieder geval zoeken en speuren. Want deze telg 
uit de oudste familiebedrijf van Limburg-,, 
Bouwbedrijf Driessen is van 1796, zo heb ik 
kunnen achterhalen”- verklapt dat hij het ver-
zamelen niet kan missen. ,,Onlangs heb ik het 
oudste in Limburg gedrukte boek op de kop 
kunnen tikken”, zegt hij opgewekt. ,,Tja, wat 
je meer dan 40 jaar heb gedaan, leg je niet zo 
maar naast je neer. Die hiaten in je collectie 
wil je steeds blijven aanvullen”. 

 Door Ray Simoen

Informatie:
Het boek ‘De vestingwerken van Sittard 
in historische bronnen’, 300 pag. met 
40 pag. beeldmateriaal, is voor 26 euro 
(excl. 5 euro bezorgkosten) te koop. 
Bedrag overmaken op bankrekening-
nummer NL 37 RABO 0187 6348 31 tnv 
Stichting Monografieën uit het Land 
van Sittard te Sittard.  Contactadres:  
monografieënlvs@gmail.com

Blik op Fort Sanderbout. Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

De unieke kaart uit 1805.
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AutoMeis Vestiging Heerlen
Ganzeweide 181 | 6413 GE Heerlen
T +31 46 44 28 203
info@automeis.nl | www.automeis.nl

In- en verkoop gebruikte top-occasions

DE OCCASIONSPECIALIST VAN HET ZUIDEN

 www.rm-tintservice.nl
info@rm-tintservice.nl

06-28234985

Volg ons op facebook en instagram voor alle nieuwtjes

RM Tinservice is gespecialiseerd in het tinten van autoramen op het 
hoogste niveau.
Wij werken met de beste folie’s en hebben diversen pakketten waar je 
uit kunt kiezen.

Wat doen wij allemaal:

Carwrapping / Chrome delete / lampen tinten
keukenwrappen / trapwrappen / interieurfolie’s

ramen  tinten / blinderen / melkglasfolie’s
kleding bedrukken
stickers / printwerk

 
NEEM CONTACT OP: info@bongersauto.nl

AFSPRAAK MAKEN: 046 - 451 39 76

•  GESPECIALISEERD  
IN BMW OCCASIONS

•  MEER DAN 30 JAAR  
ERVARING

•  VERTROUWD  
FAMILIEBEDRIJF

•  ALLES ONDER ÉÉN DAK

DR. NOLENSLAAN 108, 6136 GT SITTARD | WWW.BONGERSAUTO.NL

MIJNAutopagina

 Foto Toby Parsons via Pixabay
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Wim Clerx van Volkstuinvereniging Sittard

tarief per 100 m2 zijn zeer schappelijk. 
De eenmalige borgsom daarentegen 
niet onaanzienlijk. Waarom wordt die 
borgsom gevraagd?
De jaarlijkse contributie bedraagt € 8,50 voor 
het lidmaatschap van de Volkstuinvereniging 
Sittard. De hoogte van de huur is afhankelijk 
van de grote van de tuin. Bijvoorbeeld voor 
100m2 tuin betaal je € 16,50 per jaar. De 
borgsom hebben wij jammer genoeg de laatste 
5 jaar moeten verhogen van € 25,00 naar € 
100,00. De verhoging hebben wij moeten 
door voeren om de kosten te dekken die 
ontstaan door hetgeen een tuinder achter laat, 
zoals hout, plastic, glas, stenen, etc., als hij 
of zij stopt met tuinieren. De stortkosten zijn 
n.l. ook de laatste jaren flink gestegen. De tuin 
moet dan “schoon” weer aan een volgende 
tuinder worden verhuurd. De borg krijgt de 
tuinder uiteraard wel helemaal terug als de 
tuin netjes wordt opgeleverd.

Het meest recente nieuws dat jullie 
website toont is een campagne tegen 
rattenoverlast onder de titel ‘Houd 
de rat buiten het complex’. Zijn er al 
resultaten te melden van deze actie?
Op een tweetal volkstuincomplexen hadden 
wij overlast van ratten. Met de gemeente 

‘Het corona-virus heeft ons meer geïnteresseerden voor een volkstuin opgeleverd.’

Wim Clerx is geboren op 19 januari 
1952 in Heerlen en woont al 69 jaar in 
Sittard en is sinds 2013 voorzitter van 
de grote Volkstuinvereniging Sittard 
die in 1978 is opgericht en ongeveer 
280 leden telt.

Je bent geen onbekende Sittardenaar 
Wim, maar of velen jouw kennen als 
voorzitter van de Volkstuinvereniging? 
Hoe is jouw belangstelling hiervoor 
ontstaan, zit het in de genen of was er 
een specifieke aanleiding?
Specifieke belangstelling was er eigenlijk niet, 
maar in 2003 vroeg de toenmalige voorzitter 
Koos Martens mij of ik niet voorzitter wilde 
worden. Koos Martens was wethouder gewor-
den van de voormalige gemeente Sittard en 
deze functie was niet verenigbaar met die van 
voorzitter van Volkstuinvereniging Sittard. Ik 
was op dat moment secretaris van Buurthuis 
de Oase, waarvan Koos ook voorzitter was. 
Deze functie kon hij om dezelfde reden, ook 
niet meer uit voeren. Dus werd ik zowel voor-
zitter van Buurthuis de Oase als voorzitter van 
de Volkstuinvereniging Sittard. Zelf heb ik 
geen “groene vingers”, maar vroeger hadden 
wij thuis ook een groentetuin, waar ik mijn 
vader wel regelmatig hielp.

Jullie beschikken over 11 volkstuin-
complexen in heel Sittard. Hoe is dat 
zo gekomen? Begonnen met eentje en 
later uitgebreid of overgenomen?
Volkstuincomplexen zijn er wel altijd geweest 
in Sittard, alleen waren deze tuinen meestal 
particulier bezit. In 1985 heeft de toenmalige 
wethouder Jo Simons, de Volkstuinvereniging 
Sittard opgericht, omdat de gemeente Sittard 
steeds meer verzoeken kreeg van bewoners 
voor een volkstuin. In alle wijken werd geke-
ken waar de gemeentegrond beschikbaar kon 
stellen voor het realiseren van een volkstuin-
complex. Bij nieuwbouwwijken werden dan 
ook meteen al gronden voor een volkstuin-
complex gereserveerd. Op deze manier werd 
het aantal volkstuincomplexen steeds verder 
uitgebreid. De Volkstuinvereniging beheert 
alleen volkstuincomplexen in het stadsdeel 
Sittard. 

De volkstuinen in de oostelijke schoots-
velden De Gats genaamd hebben een 
bijzondere geschiedenis en betekenis. 
Kun je daar wat meer over vertellen?
De volkstuinen in De Gats dateren van om-
streeks 1800 en zijn de oudste volkstuinen 
in Sittard.  Hier teelden de inwoners van de 
binnenstad van Sittard hun groenten. Deze 
volkstuinen waren meestal dan ook eigen-
dom van inwoners van Sittard en niet van de 
gemeente.  De gemeente Sittard-Geleen heeft 

nu wel bij de renovatie van de schootsvelden, 
op 2 tuinen na, alle gronden gekocht, die nog 
geen eigendom waren en deze weer beschik-
baar gesteld (verhuurd) aan de Volkstuinver-
eniging Sittard. Tevens heeft de gemeente het 
hele complex gerenoveerd, hetgeen een mooie 
aanwinst is voor de verdere verfraaiing van 
de schootsvelden. Hopelijk komt dit jaar nog 
water in de grachten terug.  

Wat is de betekenis en/of de doelstel-
ling van de volkstuinen?
De volkstuinen geven de tuinders de mo-
gelijkheid om hun hobby uit te voeren, n.l. 
tuinieren, omdat zij dat meestal thuis niet 
kunnen. Voor veel tuinders is het een echte 
ontspanning. De laatste tijd zien wij dat een 
tuintje wordt gehuurd door een gezin, waarbij 
vader, moeder, maar ook de kinderen komen 
mij helpen in de tuin. Ook hebben wij een tuin 
verhuurd aan een school die hier de kinderen 
leert dat de boontjes of erwten niet groeien in 
een potje of blikje, maar aan een struikje uit 
de grond. Verder zie je onder de tuinders een 
mooi sociaal contact ontstaan, waarbij zelf 
geteelde plantjes worden uitgewisseld en ze 
elkaar helpen en adviseren. 

De jaarlijkse contributie en het huur-

Sittard-Geleen hebben wij dit probleem 
besproken en de gemeente heeft rattenklem-
men beschikbaar gesteld en ondersteunt 
ons verder in de bestrijding hiervan. En wij 
informeren alle tuinders via onze website wat 
zij moeten doen om deze rattenoverlast te 
voorkomen.

Heeft corona jullie vereniging parten 
gespeeld c.q. wat opgeleverd in positie-
ve zin?
Het corona virus heeft ons meer geïnteres-
seerden voor een volkstuin opgeleverd.
De werkzaamheden op alle complexen kon 
gewoon doorgaan, aangezien de tuinders in de 
buitenlucht hun hobby uit voeren. Wel heb-
ben wij alle tuinders verzocht om alle corona 
maatregelen serieus uit te voeren.

Er zijn weinig tuinen vrij, heb ik begre-
pen, en bij sommige complexen hante-
ren jullie een wachtlijst. Hoe verloopt 
de toewijzing van tuinen die beschik-
baar komen?
Op het ogenblik hebben wij voor alle volks-
tuincomplexen een wachtlijst. Het advies is 
om te blijven kijken op onze website (www.
volkstuinverenigingsittard.nl) of tuinen 
beschikbaar komen en meld je alvast aan voor 
een tuin. De toewijzing vindt namelijk plaats 
op volgorde van inschrijving via de website.

Het ledenbestand is behoorlijk divers, 
gepensioneerden, jongeren, mannen, 
vrouwen, verschillende achtergronden 
en nationaliteiten. Is dat een bewuste 
keuze c.q. komt dat de sfeer op de com-
plexen ten goede?
De keuze die wij maken om een tuin beschik-
baar te stellen aan een geïnteresseerde is 
afhankelijk van de wijze hoe de persoon wil 
gaan tuinieren. De achtergrond speelt hierbij 
geen rol. Iedere nieuwe tuinder krijgt een 
proefperiode van een jaar. Na een jaar wordt 
gekeken of de tuinder verder kan gaan en dan 
ontvangt hij of zij een definitief huurcontract. 
Tevens dienen alle tuinders zich te houden 
aan de regels van het “Huishoudelijk Regle-
ment”.

Is er nog een vraag die niet gesteld is, 
maar die je wel graag aan de orde had 
gehad? Dan is hier de gelegenheid om 
nog wat informatie kwijt te kunnen!
Ik zou graag willen vermelden dat deze 
voorzitter niet kan functioneren zonder de 
steun van uitstekende medebestuursleden, Ad 
Canton (secretaris), Jos Bongers (penning-
meester) en Peter Schell en Hans Schörgers. 
Ook verdienen alle complexbeheerders van 
de volkstuinen een groot compliment, want 
zij zijn toch het eerste aanspreekpunt voor de 
tuinders.

 Door Bert Wassenberg

Waarom is het zo belangrijk dat er 
wetenschappelijk onderzoek wordt 
uitgevoerd in Zuyderland Medisch 
Centrum? “Onze artsen, verpleegkun-
digen en andere zorgverleners willen 
patiënten de allerbeste zorg en de 
meest optimale behandelingen bieden. 
Het ontwikkelen van nieuwe en betere 
behandelmethoden kan echter niet zon-
der het uitvoeren van onderzoek.”

Al meerdere jaren heeft Zuyderland haar 
eigen Research- en Innovatiefonds Zuyder-
land. Dit fonds ondersteunt medewerkers van 
Zuyderland bij het uitvoeren van hun onder-
zoek en draagt bij aan de financiering ervan. 
De onderzoeken zijn heel divers: van research 
naar de behandeling van kanker tot mobiliteit 
en bewegen, en sinds vorig jaar ook onderzoek 
naar Covid-19. Inmiddels hebben een aantal 
onderzoekers (met hun team) een subsidie 
uit het fonds mogen ontvangen. Denk hierbij 
aan het onderzoek naar het gebruik van een 
Virtual Reality bril (VR-bril) om angst en 
pijn bij een orthopedische of gynaecologische 
operatie te verminderen. Dit zou het gebruik 
van pijnstillers kunnen beperken. Een ander 

Steun wetenschappelijk onderzoek in Zuyderland

onderzoek gaat over het bepalen van de ernst 
van de trechterborst; de meest voorkomende 
afwijking van de borstwand. Als alterna-
tief voor een röntgenfoto of CT-scan wordt 
bekeken of hiervoor een röntgenstralingsvrije 
camera gebruikt kan worden. 

Continu onderzoek doen is belangrijk
“Voor onze patiënten is het van groot belang 
dat we onderzoek kunnen blijven doen, voor 
nu en in de toekomst. Hier is echter veel geld 
voor nodig en helaas kan dit niet allemaal be-
kostigd worden uit de reguliere budgetten van 
het ziekenhuis. Ook kunnen deze onderzoe-
ken niet allemaal gefinancierd worden door 
zorgverzekeraars of de overheid. We zijn dan 
ook aangewezen op andere vormen van finan-
ciering. Sinds de oprichting van het Research- 
en Innovatiefonds Zuyderland hebben we al 
vele particuliere donateurs weten te binden. 
Onze donateurs zijn zeer enthousiast over het 
fonds en over de manier hoe zij op de hoogte 
worden gehouden van de ontwikkelingen.” 

Meerdere keren per jaar verschijnt er een 
nieuwsbrief van het fonds en tijdens een 
jaarlijkse donateursbijeenkomst verzorgt een 
van de onderzoekers die een subsidie heeft 
ontvangen, een interessante lezing.  “Eén van 
onze donateurs van het eerste uur liet weten: 
‘Voor onderzoek in de gezondheidszorg is er 
nooit geld genoeg. Dat merk je aan de vele 
acties om geld in te zamelen voor onderzoek. 
Niet altijd doe ik mee, er zijn er teveel. Maar 

Zuyderland blijf ik steunen omdat ik nog 
steeds vind dat mijn geld daar goed besteed 
wordt.’”

Fonds blij met nalatenschap
In 2020 heeft één van onze patiënten een 
mooi geldbedrag nagelaten aan het fonds. 
Ondanks de goede en intensieve zorg in het 
ziekenhuis was hij helaas uitbehandeld. Zijn 
positieve ervaringen met Zuyderland en zijn 
al bestaande donateurschap, hadden hem 
doen besluiten een bedrag na te laten aan het 
fonds. Zuyderland was zeer onder de indruk 
van dit gebaar.

Hoe kunt ú het fonds ondersteunen?
Draagt u het Research- en Innovatiefonds 
Zuyderland ook een warm hart toe en wilt u 
ons helpen? U kunt zelf donateur worden of 
op een andere manier het fonds financieel 
ondersteunen.  Voor meer informatie over de 
mogelijkheden van doneren en de belasting-
voordelen, kijkt u op www.zuyderland.nl/
onderzoeksfonds en kies in het menu voor 
‘Doneren’. Heeft u vragen? Stuur dan een 
e-mail naar researchinnov@zuyderland.nl

Jean Daemen, arts-onderzoeker 
Chirurgie Zuyderland, demonstreert de 
röntgenstralingsvrije camera die hij gebruikt 
bij zijn onderzoek naar het bepalen van de ernst 
van de trechterborst.
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Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo
Borne

Delden
Denekamp
Dinxperlo
Doetinchem
Emmen (3x)

Enschede (7x)
Enter
Geleen
Glanerbrug
Goor

Haaksbergen
Hardenberg
Heerenveen
Hengelo (2x)
Hoogeveen

Klazienaveen
Losser
Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum

Overdinkel
Raalte
's Heerenberg
Tubbergen
Ulft

Venlo
Winschoten
Winterswijk (3x)

HaaksbergenEnschede (7x)Enschede (7x)Enschede (7x)Enschede (7x)
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
29 mei t/m 14 juni 2021. 

@medikamentediegrenze

Instant noodles kip 
of rundsmaak 85gr
Per stuk € 0,29

Hotmint 4-pack 
Per 4-pack € 0,59

Bier 4x250ml
Per 4-pack € 1,99

Hugo Boss

Haribo

Dolce Gusto

Omo

Mr. Muscle

Mexx

Perskindol

Appelsientje
Goudappeltje 100% puur sap 
troebel 200ml
Per stuk € 0,19

Men edt 40ml

Zure goudbeertjes 300gr

Cold brew coffee 12 cups

* Geschikt voor 
Dolce Gusto apparaat

Universal poeder deep clean 5kg
100 wasbeurten

Noodles Sportlife

Toiletblok floral 38gr
Per stuk € 0,59

Geschenkverpakking woman 
edt/bl 20/50ml

Heineken

Cool spray 250ml of cool gel 100ml

-34%

-77%

-77%

elders   € 30,50

elders   € 2,94

elders   € 4,35

€ 19,99

€ 0,69

€ 1,00

-57%

elders   € 13,95
€ 5,99

20/50ml

Palmolive
Handzeeppomp milk & honey 300ml

-46%

elders   € 1,85
€ 1,00

300ml

Old Spice
Deospray strong slugger 150ml

-85%

elders   € 6,50
€ 1,00

150ml

€ 1,00

250/100ml

Robijn
Wasmiddel vloeibaar color 
pink sensation 750ml

-50%

elders   € 2,99
€ 1,50

750ml

300gr

12 cups

85gr

4-pack

4-pack

40ml

-65%

elders   € 23,10
€ 7,99

5kg
100 wasbeurten

200ml

*Wij verkopen geen alcohol onder de 18 jaar.

-81% -81%

-81%

elders   € 5,16 elders   € 5,40

elders   € 5,40

38gr

-84%

elders   € 6,10

2 voor
€ 1,00

Denim
Deoroller raw passion, fire of illusion 50ml
Per stuk € 0,39 50ml

-72%

elders   € 3,55

3 voor
€ 1,00

4 voor
€ 1,00

2x4-pack
€ 1,00

3x4-pack
€ 4,99

*Exclusief statiegeld

-92%

elders   € 32,48

1 krat à 24st
€ 2,99*

Elk tweede 
krat gratis!

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  
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Advertenties
advertenties@mijngazet.nl
Maurice de Wit
06 - 3971 7715
maurice@mijngazet.nl
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Bee in Media
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Janssenpers Gennep
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Spotta

Bezorgklachten
weekbladen@spotta.nl

Colofon

Is jouw idee duizend euro waard?

Wethouder Kim Schmitz.  Foto Gemeente Sittard-Geleen | Ermindo Armino

Wat kunnen jongeren zelf organiseren 
om contact met elkaar te houden en 
elkaar te blijven ontmoeten als corona-
regels allerlei beperkingen opleggen? 
Sittard-Geleen vraagt jongeren om met 
ideeën te komen. De veertig beste krij-
gen een bijdrage van duizend euro om 
ze te verwezenlijken. 

“Ik roep jongeren in onze gemeente echt 
op om een goed plan te maken en dat op 
te sturen”, benadrukt jongerenwethouder 
Kim Schmitz. “Er is het afgelopen jaar veel 
gevraagd van jongeren, terwijl het op jonge 
leeftijd zo belangrijk is om leeftijdsgeno-
ten te ontmoeten en samen leuke dingen te 
doen, de wereld te verkennen en verliefd te 
worden. Daar is het nu de hoogste tijd voor. 
Wij maken dat graag mogelijk.” Daarom start 

Aan een bijzonder voetbalseizoen komt een 
einde. Het was een bijzonder seizoen omdat 
Fortuna Sittard zich, na een moeizame start,  
begin maart reeds veilig wist te spelen en uit-
eindelijk eindigde op een fantastisch punten-
totaal van 41. Het was een bijzonder (verve-
lend) seizoen omdat door de corona pandemie 
bijna het hele seizoen werd gespeeld zonder 
publiek en ja, het was ook een bijzonder 
seizoen vanwege het nieuwe project van het 
Supporters Collectief: Fortuna SC TV. Met dit 
initiatief hebben wij geprobeerd om toch nog 
de fanbeleving in de huiskamer van de For-
tuna Sittard supporter te krijgen. We kunnen 
terugkijken op 13 fraaie afl everingen waarin 
we vele  (oud)spelers, supporters en andere 
betrokkenen voor de camera hebben gekre-
gen. Een vast onderdeel was ook de voetbalta-
fel waar we met boeiende  gasten het spel en 
de ontwikkeling van het team analyseerde .
Ook Directie & Staff  was een graag geziene 
gast. Trots zijn we dan ook op de uitzending 
waarbij onze eigenaar Isitan Gün bij ons 
aanschoof en bereid was alle vragen van de 
fans open en eerlijk te beantwoorden. Ook 
ons seizoen zit er op en wij gaan even met zo-
merstop, maar er is goed nieuws: ook volgend 
seizoen gaan wij door met Fortuna SC TV. 
Uiteraard zullen we de lezers van MIJNGazet 
dan weer voor-informeren. Mocht je nog een 
keer willen genieten van onze laatste uitzen-
ding dan kan dat hier: https://www.youtube.
com/watch?v=dvat8_sWZQs
Alle eerder afl everingen kun je nog altijd 
bekijken via het Youtube kanaal van Het For-
tuna Supporters Collectief.

de gemeente nu een campagne om zoveel 
mogelijk jongeren in de gemeente te bereiken. 
“En aan te sporen om met ideeën te komen. 
Hoe kun je samenkomen en toch rekening 
houden met de regels? Waar is behoefte aan? 
Drive-in feestjes? Workshops? Een gametoer-
nooi of een ouderwetse zeskamp? Ik kijk er nu 
al naar uit wat dit jaar nog allemaal te doen 
is in Sittard-Geleen.” De beste veertig ideeën 
worden mogelijk gemaakt. De gemeente stelt 
daarvoor 40.000 euro beschikbaar, duizend 
euro per idee. “Dat betekent niet dat een idee 
maximaal duizend euro mag kosten. Als meer 
sponsoren worden gevonden, kan dit ook een 
bijdrage zijn in de kosten.” 

Ideeën kunnen worden gestuurd naar het 
e-mailadres jongeren@sittard-geleen.nl 
Natuurlijk zijn er een aantal spelregels. “Bij-

voorbeeld dat de activiteit dóór, vóór en met 
leeftijdsgenoten tussen 12 en 27 jaar wordt 
georganiseerd, waarbij iedereen meetelt en 
kan meedoen. En dat de coronaproof-activi-
teit in Sittard-Geleen plaatsvindt.” De overige 
voorwaarden staan op de website sittard-ge-
leen.nl/jeugd. 

Ideeën kunnen worden ingestuurd tot 1 
december. De veertig beste worden dit 
jaar uitgevoerd. De gemeente beoor-
deelt de inzendingen maandelijks en 
doet dat samen met een jury die bestaat 
uit leden van jongerengroep De Break-
fastclub, jongerenadviesraad Veer zeen 
Jongk! en Sanne Janssen van Huts 
Spot, de creatieve jongerenontmoe-
tingsplek in hartje Geleen. Het team van Fortuna SC TV. Op de foto 

ontbreekt een van de initiators Arno Lemaire.
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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

08.00 - 18.00
09.00 - 17.00
Gesloten

10%
EXTRA KORTIN

G!

OP AL H
ET LA

M
IN

AAT

Laminaat
Eiken Warm Grijs

Per m² | €15,95

1436*
Silver Oak

Per m² | €15,95

1436*

Witte Tegel

Per m² | €17,95

1616*

Zwarte Tegel

Per m² | €17,95

1616*

Puur Eiken

Per m² | €9,95

896*

Grijs Eiken(2)

Per m² | €9,95

896* * prijs incl. 10%
 extra korting

Budget lakken

750ML | €19,95

495
Verkrijgbaar in 
diverse kleuren

750ML | €29,95

995

Histor Perfect Base & Finish

Muurverf
Drost

Alaska+
Binnen/Buiten • Mat
Schrobvast • Dekkend

10L | €125,49

8995

Sigma 
Sigmatex Superlatex Matt

Binnen/Buiten • Mat
Schrobvast • Hoogwaardig

10L | €198,95

10995

Drost
Alaska Premium

Binnen • Mat
Reinigbaar • Topkwaliteit

10L | €184,39

11495

Einza
Garant

Buiten • Mat
Elastisch • Weersbestendig

10L | €298,15

15995

Histor 
Monodek

Binnen • Mat
Makkelijk verwerkbaar

12,5L | €99,95

3495

Wijzonol
Wijzotex Mat
Binnen • Mat

Allround • Dekkend

10L | €150,55

5995

1L | €47,20

2995

Weerbestendige, vochtregulerende zijdeglans beits voor buiten. 
Toepasbaar op houten ondergronden zoals gevels. 

Voorkomt vuilaanhechting en 't groen uitslaan van houtwerk. 

EinzA Holz-ColorSigma S2U Allure

1L | €93,95

5475

1L | €73,50

4475

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

08.00 - 18.00
09.00 - 17.00
11.00 - 16.00

Aanbiedingen geldig van 27-5 t/m
 9-6-2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Aanbiedingen geldig van 27-5 t/m
 9-6-2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.
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