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In de Ophovenermolen  werd zondag 
13 juni het startsein gegeven voor het 
eeuwfeest van Club Wo-Van. Een gezel-
schap dat direct opvalt door hun rode 
hoeden. Daar bleef het in het verleden 
echter niet bij. Dienstbaarheid en inzet 
voor de Sittardse samenleving ging en 
gaat nog steeds had in hand met die 
andere doelstelling: plezier maken op 
een gepaste manier.

In de aanloop naar het eeuwfeest van de 
vereniging in 2021 besloot  het bestuur 
in 2017 om het her en der verspreid ar-
chief- en documentatiemateriaal van Club 
Wo-Van zoveel mogelijk te verzamelen 
op één plek met als doel dit te orde-
nen en te beschrijven in een inventaris.                                                                
Ten behoeve hiervan werd leden en oud-leden 
gevraagd alle documenten en foto’s over de 
vereniging ter beschikking te stellen. Na deze 
oproep kwam interessant materiaal boven 
tafel, waaronder documenten uit het oprich-
tingsjaar 1921. Het ordenen en beschrijven 
had meer voeten in de aarde. Hiervoor werd 
advies ingewonnen bij oud-bedrijfsarchivaris 
en auteur Harry Strijkers uit Sittard. Aan hem 
werd gevraagd het voortouw te nemen. Onder 
zijn supervisie ging de archiefcommissie, be-
staande uit Michel Lejeune, Ger Meijers, Jack 
van Oorschot, Frank Schmeits en Stef Statnik 
van start. Het verfi jnen en het samenstellen 
van de uiteindelijke inventaris gebeurde door 
Harry Strijkers. Die aansluitend kon beginnen 
met het schrijven van een jubileumboek. 
Op 12 juli 1921 werd in Sittard Club Wo-Van 
opgericht als vrijgezellenvereniging met min 
of meer als voorloper de club Os Kan Niks 
Verdomme (O.K.N.V.D.)  Het begon allemaal 
met het maken van een praalwagen voor 

Harry Strijkers dook in roemrijk 
verleden van Club Wo-Van

Een kleurrijke fi ets met bloemen in het centrum 
van Sittard-Geleen. Daar wordt iedereen toch 
blij van? STEAM Limburg en de Stadslabs gingen 
samen met een groep jongeren aan de slag. Ze 
‘toveren’ oude fi etsen om tot een waar kunstwerk 
met verf, hergebruikte materialen én groen. Elke 
fi ets krijgt zijn eigen naam. Tot oktober 2021 
worden 30 fi etsen verspreid door de kernen van 
Sittard-Geleen geplaatst. 

Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Bloemenfi etsen fl euren 
het centrum op 

Iets te vieren? Plaats 
een MiniGazetje
In de volgende editie van MIJNGazet 
is er naast de verkoop/aangeboden 
MiniGazetjes ook ruimte voor 
felicitatieadvertenties. 

Is je zoon of dochter geslaagd? Bent u 
de trotse opa of oma van een kleinkind 
dat zijn schoolopleiding heeft 
afgerond? Dan is er veel te vieren. In 
MIJNGazet kunt u een persoonlijke 
tekst plus foto plaatsen voor 45 euro 
(inclusief BTW). Het formaat is dan 
gelijk aan de advertentie van PIT die 
u hieronder op de pagina ziet staan. 
De tekst mag een omvang hebben 
van maximaal 30 woorden en de foto 
kunt u het beste aanleveren in JPG-
formaat. Dit kan door voor maandag 
5 juli, 12.00 uur, een bericht te sturen 
naar: advertenties@mijngazet.nl 
Vergeet niet om uw naam, adres en 
telefoonnummer te vermelden. 

Deze MiniGazetjes zijn naast het 
feliciteren van geslaagden ook 
te reserveren voor bijvoorbeeld 
verjaardagen, jubilea en 
huwelijksfeesten.

een bloemencorso te Sittard in 1921. Van de 
toenmalige oprichters zal niemand hebben 
gedacht dat deze jonge loot in het Sittardse 
verenigingsleven de eerbiedwaardige leeftijd 
van honderd jaar zou halen. Misschien wel 
tegen alle verwachtingen in heeft Wo-Van alle 
stormen doorstaan en maakt de club zich nu 
op voor het eeuwfeest. Het parool van haar 
voorganger O.K.N.V.D heeft Wo-Van niet 
overgenomen, want als het om Sittard ging en 
gaat, kon en kan het de leden van Club Wo-
Van wel degelijk iets ‘verdomme’.                                                                       
 Lees verder op www.mijngazet.nl      

Rijksweg Zuid 78  |  Geleen  |  hydrosfeer.nl

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

nieuw waterbed.

Harry Strijkers toont het eerste exemplaar.
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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

NIEUW in Tüddern
voor dames en heren

VAN

TOT

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

0049 2456 908615

In der Fummer 24
52538 Tüddern

Bezoek ons met of zonder afspraak

NIEUW in Tüddern

bi j  in lever ing van bi j  in lever ing van 
deze advertent ie  ontvangt udeze advertent ie  ontvangt u  

10% 10% KORTINGKORTING

✃

✃

Boessen Elektronika
Al meer dan 47 jaar de leukste onderdelenshop van Limburg!

Elektronica 

voor 

iedereen!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Camerabeveiliging
•  Installatiemateriaal: zoals In- en 

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

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

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

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

✃
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 7. Groeve Nagelbeek
 8. Zandberg

Gekronkel door de omliggende buurtschap-
pen, dorpjes en over nabijgelegen heuveltjes 
brengen je naar de Alfa Brouwerij, waar het 
recentelijk geasfalteerde Mulderwegske je 
middels een oorlogsmonument halverwege, 
terug naar het plateau brengt. Het klim-
geweld, dan wel stevig, dan wel minimaal, 
blijft, en het numerieke aantal aan heuvels 
en heuveltjes begint langzaam door te wegen. 
Zeker na de beklimming van de onbekende 
Heiberg in Amstenrade (ooit nog eens opener 
in de Amstel Gold Race, lang geleden) voel je 
de kracht in de benen weg vloeien.

 9. Schatsberg
10. Beukenberg

 11. Mulderwegske 
 12. Heiberg

Dalend langs de vesten van Kasteel Amstenra-
de gaat het vervolgens over de noemenswaar-
dige hoogtemeters van de Hagendoornweg 
en de Wilmenweg terug naar Oirsbeek, waar 
eerder al de Schatsberg en de Beukenberg 
werden bedwongen. De niet te onderschatten 
Molenweg, kort van stuk, maar pittig tot aan 
de Janssenmolen zelf, wordt gecombineerd 
met de Hulterweg om uiteindelijk via Doen- 
en Bingelrade kortstondig een doorsteek in 
Duitsland te maken.

13. Hagendoornweg
 14. Wilmenweg
 15. Molenweg
 16. Hulterweg

Hoe kortstondig dit bezoek aan ons buurland 
dan ook mag zijn; ook hier ontkom je niet aan 
enig klimwerk. De Duitse evident van de Kol-
lenberg, de Schlouner Berg, wordt bedwongen 
middels de Michaelstraße in Hillensberg. 
Deze ontneemt je het laveren op de drukke en 
gevaarlijke Bergstraße maar kent eenzelfde 
top in het dorp, dat als gevolg van annexatie 
na de Tweede Wereldoorlog voor even tot 
Limburg behoorde. 

Terug op Nederlands grondgebied vormen 
de fl anken van de Kollenberg de opmaat naar 
het laatste klauterwerk op diezelfde heuvel, 
waarna Sint-Rosa en Pater Karel het slotak-
koord verzorgen in deze stevige rit door het 
Limburgse middelgebergte.

17. Michaelstraße 
  (Schlouner Berg)
 18. Kollenberg

 Tekst Niels Smits

https://endanseuse.nl/mijngazet-2-fiets-
route/

Fietsen: Brasserie Abshoven, Munster-
geleen - Abshoven
Type: Ronde - 66.7 KM (stijging 590 
meter)

Waar dit weekend in Bretagne de Tour 
de France start met een heuvelachtige 
rit-in-lijn, doen wij dat met een zwa-
re heuvelrit in het voorportaal van 
de Zuid-Limburgse heuvels rondom 
Sittard, oftewel het Limburgse middel-
gebergte!

Draaien en keren op de talloze heuvels en 
landwegen staat haast synoniem voor fi etsen 
in Zuid-Limburg. Ook een koers als de Amstel 
Gold Race vermijdt de smalle (en soms matig 
onderhouden) achteraf-weggetjes niet. Zie 
daar de ziedende inhaalrace van Mathieu 
van der Poel op de voormalige Oevergrubbe 
in Terblijt toen hij op magistrale wijze ‘de 
Bloesemklassieker’ op zijn toch al uitdijende 
palmares wist bij te schrijven. De Oevergrub-
be die daarna geheel terecht overigens werd 
omgedoopt tot Mathieu van der Poel allee.

Maar zeker wanneer je woont in de fi etsge-
meente Sittard-Geleen hoef je niet ver van 
huis om de eerste glooiingen in het landschap 
te ontwaren. Holle, geasfalteerde wegen en 
kleine, vaak korte maar pittige heuveltjes, 
vind je in deze regio namelijk genoeg. Geo-
grafi sch gezien dient de welbekende Kollen-
berg in onze gemeente als de Poort naar het 
Heuvelland, een benaming overigens waar 
meerdere plaatsen zich mee identifi ceren.

Goed, deze route is wellicht niet voor een 
ieder weggelegd, maar laat je wel inzien dat 
er niet persé hoeft te worden afgedaald naar 
Valkenburg en omgeving om daar, tussen de 
grote hoop toeristen, te fi etsen en te klimmen. 
Liefst achttien noemenswaardige heuvel(tje)s 
in deze zware expeditie toveren ons leefgebied 
om tot het Limburgse middelgebergte; een 

plek die je laat ruiken aan het klimgeweld 
verderop in Zuid-Limburg. En dat op een 
postzegel. 

Waar deze regio enkele eeuwen geleden het 
domein was van de vermaarde en gewelddadi-
ge Bokkerijders, die een spoor van geweld en 
diefstal achter lieten in deze Grensmaasvallei, 
vind je er nu de rust die je zoekt op de fi ets. 
Gestart en gefi nisht wordt er bij Brasserie 
Abshoven in Munstergeleen, waar na afl oop 
voldoende gelegenheid is voor een grondige 
evaluatie (lees; bier en spijs). 

En route
Er even lekker in komen zit er niet bepaald in. 
Munstergeleen wordt middels de Stokselweg 
(in de regionale volksmond ook Stokslag ge-
noemd) voor even verlaten in de richting van 
Puth, waarna tussen de beide dorpjes in een 
beroep wordt gedaan op je stuurvaardigheid. 
Hier ervaar je het draaien en keren in de wir-
war aan holle wegen en op de korte, venijnige 
heuveltjes in al haar facetten.

1. Stokselweg 
 2. Sittarderweg 
 3. Zwarte Hei 
 4. Hondskerk 

De mooie afdaling van de Slakweg richting 
huize Terborgh brengt je naar de voet van het 
Stammenderbosch, waar onmiskenbaar de 
zwaarste klim van deze regio doorheen loopt. 
Een vliegensvlugge afdaling daarna, dwars 
door Sweikhuizen tekent het bliksembezoek 
aan dit bergdorpje. Klimmen rondom de 
groeves van Spaubeek en Nagelbeek, waar de 
Heilige Maagd Maria je de weg naar boven 
wijst, vormen de opmaat naar de Muur van 
Schinnen. Na afl oop begrijp je de herkomst 
hiervan.

5. Stammenderbosch
 6. Eyskensweg

Draaien en keren in het 
Limburgse middelgebergte

Het Mariabeeld richting Groeve Nagelbeek. 

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
Stadhuis-soap leuker dan Goede 
tijden, slechte tijden

‘Goede tijden, slechte tijden’-GTST- is de 
langst lopende soap op de Nederlandse tv. 
Sinds 1990 vergaapt Nederland zich aan ver-
wikkelingen in het fictieve plaatsje Meerdijk, 
waar het wemelt van de cliffhangers om de 
kijkers te verleiden te blijven kijken.  Niet 
zo langdurig maar zeker zo spannend en 
lachwekkend is de soap over de huisvesting 
van het stadsbestuur en de ambtenaren van 
Sittard-Geleen. Grote cliffhanger is de vraag, 
waar iedereen ondergebracht zal gaan 
worden. Al bijna vijf jaar tovert het college 
van burgemeester en wethouders een nieuw 
‘Wordt vervolgd’ van deze stadhuissoap 
tevoorschijn.

Sfeermaker
 Met veel bombarie werd in 2017 aangekon-
digd dat het stadsbestuur in Kloosterkwar-
tier zijn intrek zou nemen, de ambtenaren 
zouden naar het te verbouwen oude stadhuis 
van Geleen verhuizen. Niet zomaar het ver-
plaatsen van dozen, mappen en paperclips 
maar ,,een nieuwe manier van werken van 
een gemeentelijke organisatie die klaar is 
voor de uitdagingen van de toekomst” zou 
deze verhuizing inhouden, mét ,,een betere 
dienstverlening aan de burgers en hogere 
tevredenheid bij de ambtenaren”. Zo beloofde 
toenmalig wethouder Noël Lebens als de 
Joop van den Ende van de fusiestad. Maar 
van Lebens en een snelle verhuizing naar 
het beloofde land van ‘meer service voor de 
burgers’ en ‘supertevreden ambtenaren’ is 
nadien niks meer vernomen. Dat betekende 
niet het einde van de soap. ‘Het Huis van de 
Stad’ was de titel van een nieuwe aflevering 
van de stadhuissoap. Het verfoeide V en D 
gebouw op de Markt van Sittard zou veran-
derd worden in een Experience Center, waar 
je zou kunnen trouwen, conferenties houden 
en de experience van een raadsvergadering 
meemaken. Naar Geleen zouden dan het 
college van b en w samen met de ambtenaren 
gaan. Niet alleen om er beleid te maken en 
vergunningen in mappen te stoppen maar 
vooral ook om het stadscentrum levendiger 
te maken met hun aanwezigheid.  De amb-
tenaar als sfeermaker van het centrum van 
Geleen, is zoiets als Ferry Doedens als nette, 
oppassende jongen. 

Rookworst
Maar de Waereldsjad is  erg groot en het 
wemelt er van de lege plekken. Worden 
het oude stadhuis aan de Gelener markt 
met het tot kantoorruimte omgebouwde 
horeca-straatje en de Hanenhof de nieuwe 
werkplekken voor b en w en ambtenaren?  Of 
ergens anders in de stad? Dat wordt nog een 
spannende zoektocht. Wie komt waar te zit-
ten? Gaan de wethouders naar de Hanenhof? 
Gezien de naam van het gebouw geen gekke 
plek voor hun. Of  kun je straks in het Galfetti 
gebouw, waar  nu de Hema zijn Tompouces 
en rookworsten verkoopt, terecht voor je 
rijbewijs: net zo roze als de Hema Tompouce 
en rookworst?Wie het weet mag het zeggen? 
Om het nog spannender te maken, hebben 
burgemeester en  wethouders ineens een ver-
rassende wending bedacht. Niet 780 maar 
slechts 390 werkplekken zijn er nodig. Want 
ambtenaren hebben door corona de smaak 
van het thuiswerken te pakken gekregen.  
Het zal zeker voor supertevreden (en zomers 
gebronsde)  ambtenaren zorgen maar grote 
vraag is of deze ‘nieuwe manier van werken’ 
ook tot tevreden burgers zal leiden. Maar 
wat er ook gebeurt, zeker is dat de gemeente 
Sittard veel lachwekkendere soaps verzint 
dan de regisseur van GTST. En met een 
beetje geluk duurt de Sittarder stadhuissoap 
zeker zo lang als GTST.
 Door Ray Simoen
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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

Frans Wilms (65) kan niet zonder de markt

grote kraam opbouwen en inrichten- ,,daar 
besteed ik altijd veel zorg aan, want een mooi 
kraam verkoopt beter”- en dan zodra de 
markt opengaat, de handel zien te verkopen 
en met de klanten praten en dollen. Wanneer 
de klanten weg zijn, moet het kraam leegge-
ruimd en opgebroken worden, en vaak- zeker 
toen Wilms nog stukken jonger was- naar een 
andere markt in Limburg rijden om daar ’s 
middags spullen te verkopen. ,,Drukke dagen 
waren dat wel ja,” zegt hij onderkoeld. 

Rover
Altijd samen met zijn vrouw is hij aan het 
werk. ,, Dankzij haar verkoopt hij zoveel. 
Vriendelijk en charmant is ze,  en ze laat zien 
hoe goed de kleding die ze kopen, een vrouw 
kan staan”, weet een klant van het echtpaar 
Wilms te vertellen.  ,,Alles doen we samen. 
Personeel hoef ik niet. Ik heb vaak gezien hoe 
hulpkrachten een greep in de kassa van de 
baas deden. Maar tja, als je je personeel hard 
laat werken en je betaalt je mensen niet goed, 
dan vraag je erom. Ik heb eens een kerel ge-
zien, die met een Rover naar de markt kwam. 
Toen zijn baas dat zag, krabde hij eens achter 
zijn oren en ging wat scherper op zijn kassa 
letten. Het bleek dat die Rover gekocht was 
van het geld dat jarenlang uit de kassa was 
gehaald”, fluistert hij. ,,Een Rover is wel de 
juiste auto voor iemand, die hem betaald heeft 
met gejat geld”, zegt hij met een knipoog.

Action
Met weemoed vertelt hij over zijn beginjaren 
op de markt. ,,Vroeger ging iedereen, van rijk 

‘Ik kan niet zonder de markt.’  Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Zijn heupen haperen regelmatig en 
zijn knieën lijken af en toe wel een stel 
roestige scharnieren. En vorige week 
is hij nog door zijn rug gegaan. Maar 
Frans Wilms heeft er nog geen moment 
aan gedacht om zijn 16 meter lang 
kraam met de twee ruime paskamers 
van de hand te doen en niet meer naar 
de markten van Sittard, Geleen, Maas-
tricht, Roermond en Stein te reizen om 
daar samen met zijn vrouw dameskle-
ding te verkopen.  Een paar markten 
per week minder, ja, dat kan nog net, 
maar helemaal niks, nee, dat is geen 
leven voor de Gelener met het bolronde 
gezicht, waarin twee heldere blauwe 
ogen geamuseerd je aankijken en me-
teen inschatten wat ze voor zich zien. 

Broekenkoning
Bijna 65 is hij, en van die 65 jaren heeft hij 
er ruim 50 doorgebracht op de markten van 
Limburg. ,,Eigenlijk nog langer. Vóór mijn 
geboorte was ik al op de markt.  In de buik 
van mijn moeder reisde ik al naar de markten 
in de regio”, zegt hij met een glimlach. ,,Mijn 
moeder stond samen met mijn vader in een 
kraam, waar ze herenkleding verkochten. 
Mijn vader werd de ‘Broekenkoning genoemd. 
Hij maakte zelf kinderbroekjes van de onder-
ste stukken pijp van herenbroeken. Dat was 
in de jaren na de oorlog, toen er nog textiel 
schaarste was”, zegt hij in zijn woonkamer in 
Geleen, terwijl zijn knoestige, stevige handen 
worstelen met de haperende afstandsbedie-
ning van de tv, die af en toe ineens aanslaat.
Zijn familie is al drie generaties verknoopt 
met het marktkleven. ,,Mijn oma stond op de 
markt met ‘fournituren’- knopen en garen-, en 
mijn opa verkocht Zwitsers kant.” Als 11 jarige 
stond Frans Wilms al mee te helpen in het 
kraam van zijn vader. Elke zaterdag, noodge-
dwongen. ,,Ik moest meehelpen. Op 38 jarige 
leeftijd overleed mijn moeder toen ze onder 
een plotseling achteruitrijdende vrachtwagen 
terecht kwam. Omdat mijn vader me zater-
dags niet alleen thuis kon laten zaterdags 
moest ik mee.” Als een last heeft hij dat nooit 
ervaren. Integendeel. Toen hij zijn opleiding 
tot metaalbewerker had afgerond, zoals zijn 
vader hem had opgedragen, stond hij meteen 
erna op de markt. ,,Geen mooier leven dan op 
de markt. Een winkel is niks voor mij. In een 
winkel ben je je vrijheid kwijt, je zit zeven uur 
per dag opgesloten in een winkelpand. Op de 
markt ben je vrijer, je gaat naar de mensen 
toe. Je doet je inkopen de week tevoren en 
hoeft dus niet net als al die winkeliers maan-
den tevoren je bestellingen op te geven, en 
daarna maar hopen dat de klanten je keuzes 
willen kopen.” Regen en wind, kou en vorst, 
ach daar maalt hij niet om. ,,Niet leuk, maar 
het hoort erbij. De vrijheid die je voelt en de 
contacten met de klanten, dáár draait het 
om.” En de verdiensten? ,,Ook belangrijk, ik 
heb altijd netjes mijn boterham kunnen ver-
dienen en mijn kinderen een goede opleiding 
kunnen geven.” Voor die boterham moet nog 
altijd stevig gewerkt worden. Vroeg opstaan 
om de koopwaar in te laden, op de markt het 

tot arm, naar de markt om koopjes te halen.  
Nu is dat totaal anders. Internet, supermark-
ten en modeketens overschreeuwen elkaar 
met aanbiedingen. Bovendien vragen de ge-
meentes steeds meer geld van de marktkoop-
lui, terwijl wij wel telkens veel publiek weten 
te trekken naar de stadscentra en de winkels 
daar. Zonder weekmarkt zouden veel winkels 
in Geleen het nog moeilijker hebben. En in 
Maastricht hebben ze markttijd niet voor niks 
extra langer gemaakt. Daar profiteren vooral 
de winkels en cafés rond de markt van. Niet 
de marktkooplui. Mensen doen geen vijf uur 
achtereen inkopen op de markt.” 
Toen hij als broekje bij zijn vader in het 
kraam stond keek hij met verbazing naar de 
vele standwerkers en kooplui, die uit ‘Holland’ 
naar Limburg kwamen. ,,Veel standwerkers 
zag je toen op de markt. Die wisten de mensen 
handig het geld uit de beurs te praten. Goed 
geld verdienden die met hun trucs. Maar dat 
geld waren ze snel weer kwijt, want ze bleven 
vaak in het zuiden hangen en trokken van 
markt naar markt, ’s Avonds ging hun geld 
op aan ‘wijntje en trijntje.  De standwerkers 
zijn nu allemaal weg, voor prullaria gaan de 
mensen nu naar de Action.” Hoewel hij die 
Hollandse praatjesmakers razend interes-
sant vond, kon hun geldlust hem minder 
bekoren. ,,Uit Amsterdam kwamen stoffen-
handelaren. Die deden net of per ongeluk 
hun stof nat was geworden. Maar dat deden 
ze met opzet, water maakt stof zwaarder en 
zware stof is duurder.  Alleen als de mensen 
daarna thuis kwamen en de stof droog was 
geworden dan merkten ze dat ze hele dunne 

stof hadden gekocht voor veel te veel geld.” 
Hij verdient graag goed maar bikkelhard is 
hij nimmer geweest, en zal hij nooit worden, 
zegt hij. ,,Er kwam eens een dame met een 
vol bonnenboekje bij me. Maar dat bonnen-
boekje was nog uit de tijd, dat we nog met 
guldens betaalden. Geen probleem, ik heb 
de guldens omgerekend naar euro’s en haar 
netjes uitbetaald.” Een vriendelijk woord, een 
dolletje maken of een grapje vertellen, dat 
maakt dat de zestiger nog altijd met plezier 
zijn kraam opbouwt. ,,Tegen een Pool zeg ik 
iets in het Pools, een kort woordje dat ik ken,  
zoals ik dat ook zeg tegen een Rus een Italiaan 
of Rotterdammer. Dan heb je meteen contact, 
leuk.” Maar voorzichtig is hij met advies geven 
aan de dames die voor zijn galajurken komen. 
,,Ik zeg nooit; die jurk staat u niet goed. Ik zeg 
altijd: ‘die andere jurk staat u beter”, zegt hij 
met een guitige blik in de ogen.

Sjiek
Zijn lievelingsmarkten zijn die van zijn woon-
en geboorteplaats Geleen en Stein.,,Dat zijn 
gezellige markten, waar de mensen vooral 
ook naartoe gaan voor de sociale contacten. 
In Stein heb je lange files van mensen die met 
elkaar staan te kletsen. In de loop der jaren 
raak je echt vertrouwd met je vaste markt-
bezoekers.”  De markten van Maastricht en 
Sittard zijn volgens de ervaren marktkoop-
man niet de makkelijkste. ,,Als de Vlamingen 
en Walen niet naar Maastricht zouden komen 
dan ging ik er niet heen. De Belgen maken 
het tot een gezellige markt, niet omdat ze veel 
kopen maar ze zorgen voor een mooie sfeer. 
Van de Maastrichtenaren zelf moet je het niet 
hebben. Die halen hun neus op voor de markt. 
Die is voor hen niet ‘sjiek en sjoen’ genoeg. 
Sittard is een apart geval. Ze zeggen veel 
waarde te hechten aan de weekmarkt maar ze 
gunnen ons amper de plek om goed ons werk 
te kunnen doen en ze vragen erg veel geld van 
ons. Het mooie van de markt van Sittard is 
dat het een lekkere korte markt is, om 1 uur 
’s middags ben je klaar. Jammer is dat deze 
markt zijn imago van dé grote stoffenmarkt 
kwijt is. Visboeren en groenteboeren verko-
pen in Sittard het meest.” 

Het doet hem pijn dat de markten minder 
druk bezocht worden terwijl er wel veel 
meer wordt gevraagd van de marktkooplui. 
,,Vroeger had je voldoende aan twee soorten 
spijkerboeken in je kraam. Nu niet, nu moet je 
er tien hebben. En de dames willen per se niet 
dat aanhebben wat de buurvrouw draagt.” 
Hoewel hij de keuzes van zijn kinderen res-
pecteert vindt hij het toch jammer dat noch 
zijn zoon noch zijn dochter voor een carrière 
op de markt heeft gekozen. ,,Het marktleven 
is toch zo mooi, wel meer onzekerheden dan 
een vaste baan van 9 tot 5 maar het contact 
met de mensen aan je kraam en de vrijheid 
om zelf te bepalen wat je doet , dat alles maakt 
dat ik ook na mijn pensioen doorga. Ik kan 
niet zonder de markt.”

 Door Ray Simoen
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Jean Wijnands van gymnastiekvereniging Swentibold

het leven geroepen om de inrichting van ons 
nieuwe home financieel mogelijk te maken. 
Vanwege vertragingen bij de nieuwe zaal en 
corona hebben we deze campagne op een laag 
pitje gezet. Zo snel als er meer duidelijk is 
over onze nieuwe hal, wordt de sponsorcam-
pagne weer actueel. Tot nu toe zijn wij niet 
ontevreden over de resultaten.

Jullie staan te springen om een nieuw 
‘home’ te kunnen betrekken. Vertel er 
eens wat meer over?
Op dit moment zijn we samen met de ge-
meente op zoek naar de meest geschikte optie 
voor onze nieuwe hal.  Zoals het er nu uit ziet, 
kunnen wij op korte termijn meer duidelijk-
heid bieden. 

Jullie hebben ook een Facebookpagi-
na met meer dan 1.300 volgers en een 
Instagram-account met bijna 1.100 
volgers? Is het belangrijk om deze ka-
nalen te gebruiken?
In de huidige tijd is Facebook en Instagram 
niet meer weg te denken. Het zijn belangrijke 
communicatiekanalen. Deze socialmediaplat-
forms zijn van belang om in contact te blijven 
met je leden en zijn uitstekende instrumenten 
om nieuwe leden te werven. 

‘Je hebt als vereniging nooit genoeg vrijwilligers.’

Jean Wijnands is woonachtig in Sittard 
en sinds 2005 voorzitter van gymas-
tiekvereniging Swentibold de grootste 
sportvereniging van Sittard-Geleen en 
een van de oudste gymnastiekvereni-
gingen van ons land.

Jullie zijn niet alleen een van de oudste 
gymnastiekverenigingen van ons land 
(ontstaan in 1881) maar ook eentje 
die al 2x koninklijk onderscheiden is? 
Welke verdiensten hebben geleid tot 
die onderscheidingen?
We zijn niet alleen een vereniging die haar 
mannetje staat in prestaties, maar hebben 
ook aandacht voor het sociale aspect in de 
samenleving. Zowel bij het turnen, het dansen 
en het springen doen we mee op regionaal en 
landelijk niveau en behalen mooie resultaten 
bij de verschillende kampioenschappen. 
Daarnaast draagt Swentibold bij aan allerlei 
activiteiten die in de stad of wijk georga-
niseerd worden, denk aan de intocht van 
Sinterklaas. Dit doen we middels demo’s, 
maar ook door andere verenigingen een hel-
pende hand te bieden bij het organiseren van 
hun activiteiten. Ook zijn we afgelopen jaren 
betrokken bij het Wereldtijdprogramma van 
Kindcentrum Sittard zodat ieder kind zijn ta-
lent kan ontdekken en ontwikkelen ongeacht 
zijn achtergrond.

Meer dan 1.000 leden en 14 sportlo-
caties telt de vereniging. Het is geen 
sinecure om dat goed te organiseren, 
lijkt mij. Hoe doen jullie dat?
Voldoende enthousiaste vrijwilligers dragen 
de vereniging. We hebben onze vereniging zo 
georganiseerd dat er een platte organisatie-
structuur is en leggen de verantwoordelijk-
heden laag binnen de vereniging. Met korte 
communicatielijntjes tussen bestuur, leiding 
en leden. We proberen te luisteren naar onze 
leden en organiseren jaarlijks meerdere 
kaderdagen om de afstand tussen bestuur, 
leiding en leden klein te maken. 

Hoe gaat het met de werving van be-
stuursleden en vrijwilligers? Genoeg 
animo?
Je hebt als vereniging nooit genoeg vrijwill-
gers, dus we zijn ook altijd op zoek naar nieu-
we vrijwilligers. We proberen onze actieve 
leden te enthousiasmeren om in de toekomst 
een kaderrol te vervullen. Ons technisch ka-
der komt vaak uit leden die al jarenlang onze 
sport beoefenen. Zij worden eerst intern als 
hulpleiding begeleid en vervolgens bieden wij 
hen de mogelijkheid om een opleiding bij de 
KNGU tot gymnastiek-, turn- en danstrainer 
te volgen.  Persoonlijke begeleiding door erva-
ren trainers is hier ook een onderdeel van.

In 2019 zijn jullie gestart met een grote 
sponsorcampagne en met fondsenwer-
ving. Is dat een succes geworden?
De sponsorcampagne en fondsenwerving is in 

Heeft corona jullie vereniging parten 
gespeeld en/of wat opgeleverd in posi-
tieve zin?
Ik denk dat iedere vereniging last heeft gehad 
van Corona. We zijn ontzettend benieuwd 
nu de binnen lessen weer begonnen zijn, wat 
corona uiteindelijk voor ons ledenbestand 
betekent.  Met trots en kan ik wel zeggen dat 
onze leden ons massaal zijn blijven steunen 
in de coronatijd. Een heel hartelijk dankjewel 
daarvoor is ook hier op zijn plaats.

De turnwereld is de laatste tijd minder 
goed in het nieuws geweest. Hebben 
jullie last van die negatieve publiciteit? 
Hoe gaan jullie hiermee om?
Wij hebben hier gelukkig geen last van gehad. 
Dit komt ook dat wij al jaren een “Veilig 
sportklimaat” hoog op onze agenda hebben 
staan.  Alle kaderleden hebben een “verkla-
ring van goed gedrag”, wij hebben in onze zaal 
het “meer ogen principe” en uiteraard zijn 
onze ouders altijd welkom in de zaal.

Jullie gaan op zomerkamp met de kin-
deren dit jaar? Hoe gaat dat eruitzien? 
Is het een traditie binnen de club?
Al meer dan 20 jaar gaan wij met ongeveer 
160 leden en 25 personen leiding op kamp op 

diverse locaties. De locatie waar we de laatste 
jaren naar toe gaan ligt in Noord-Brabant. Om 
deze reden gaan wij met touringcars. Ieder 
jaar hebben we een leuk thema en uiteraard 
kunnen we het thema van dit jaar nog niet 
vertellen. Binnen dit thema worden de dagen 
in spelblokken verdeeld waar de leden per 
groep punten mee kunnen verdienen. Buiten 
de spelblokken hebben de leden ook nog 
vrije tijd om in de speeltuin en het bos op het 
kampterrein met elkaar te spelen. De inschrij-
vingen zijn altijd vrij snel vol en de ouders 
genieten van een vrij weekend. Gedurende 
het weekend worden verschillende updates 
van de activiteiten tijdens het camp op onze 
socialmediaplatforms gezet. Hierdoor blijven 
de ouders up to date. 

Swentibold staat bekend om het brede 
en gevarieerde sportaanbod. Een gra-
tis proefles kan de drempel om lekker 
te gaan bewegen verlagen. Wordt er 
veel gebruik gemaakt van dit aanbod? 
Ik durf bijna te beweren dat ieder nieuw lid 
gebruik maakt van deze gratis proeflessen.

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!
Tot slot wil ik nog vermelden dat wij het 
belangrijk vinden dat onze leden in hun 
vertrouwde woonomgeving kunnen sporten. 
Onze leden komen op de fiets naar de trai-
ningen. Hierdoor is onze sport laagdrempelig 
en goed toegankelijk. Iedereen moet kunnen 
sporten en beweging. Ongeacht hoe talent-
vol je bent. Als corona iets duidelijk heeft 
gemaakt, is het wel dat sporten en bewegen 
bijdraagt aan je welbevinden.

 Door Bert Wassenberg 

Nieuwe ingang 
voor Kasteelpark
Het Kasteelpark in Born krijgt een ingang 
aan de kant van het centrum. Als de raad 
binnenkort hiervoor het al gereserveerde geld 
beschikbaar stelt, wordt de ingang van het 
dierenpark verplaatst naar de binnenplaats 
van de monumentale kasteelhoeve. ,,We 
slaan daarmee twee vliegen in een klap,” zegt 
wethouder Pieter Meekels (economie). ,,Door 
de ingang te verplaatsen komen er meer 
mensen in het centrum van Born waar ook 
de ondernemers van kunnen profiteren. En 
de woonwijk waar nu nog de ingang is, wordt 
ontlast.” Het gaat om het verplaatsen van het 
kassagebouw naar de achterkant van de Kas-
teelhoeve, naast de historische kasteelruïne. 
De looproute naar het winkelcentrum wordt 
verfraaid met uitkijkpunten, er komt een 
extra fietsenstalling bij de nieuwe ingang en 
in het centrum worden extra parkeerplekken 
gecreëerd voor piekmomenten. Dat gebeurt 
door het aanduiden van parkeerplaatsen op 
de Borner Markt en het aanleggen van meer 
parkeerplaatsen langs de Postweg.
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Het leegmaken van een woning is een zware klus. Vooral als het gaat om de woning van een dierbare, 

enz. Wij maken alle ruimtes volledig leeg; schuren, garages, zolders, kelders en tuinen. Precies volgens uw wensen of 
die van de woningvereniging. Wij dichten de spijkergaten in de muren en verrichten kleine herstelwerkzaamheden.

Staan er nog waardevolle spullen in de woning? Daar geven wij uiteraard een vergoeding voor.

afgevoerd.

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer info of een intake. 
06-57547749 of via info@allbo.nl. U kunt ook een bezoek aan onze website brengen: www.allbo.nl

Woning leegmaken?

WONINGONTRUIMING  |  VERHUIZINGEN OPHALEN  |  ALLE SOORTEN AFVAL  |  TRANSPORT  |  DEMONTAGE

BOKSLOOTWEG 1  |  6142 AB  EINIGHAUSEN
TELEFOON 06 - 5754 7749  |  E-MAIL INFO@ALLBO.NL  |  WWW.ALLBO.NL

Op zoek naar 
Sittard-Geleense 
Supersterren
Ken jij een jonge held die het 
Sittard-Geleense jeugdlintje verdient? 
Meld hem of haar dan nu aan.

www.sittard-geleen.nl/
jeugdlintje
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In de regio Sittard-Geleen heeft TC Oriënt 
de primeur om als eerste vereniging na de 
‘lock-down’ in de regio Sittard-Geleen een 
toernooi (Dubbeldekkers Toernooi van 5 t/m 
11 juli) te kunnen organiseren en daarmee zijn 
ze in Broeksittard natuurlijk in hun nopjes.
Uiteindelijk gingen alle seinen op groen wat 
tevens een enorme uitdaging betekende voor 
de nieuwe toernooicommissie (vanaf dit jaar 
wordt het Dubbeldekkers Toernooi georga-
niseerd door het vrijdagavond 35+ Heren-1 
team, zichzelf Team Demolition noemende) 
om binnen één maand, alles volgens de richt-
lijnen van het RIVM en de KNLTB te regelen, 
maar dat is gelukt. Het Dubbeldekkers 
Toernooi staat namelijk (al ruim 30 jaar) bij 
veel tennisliefhebbers bekend als één van de 
sportiefste en gezelligste tennistoernooien in 
de regio. Niet alleen op, maar zéér zeker ook 
naast de baan, want bij TC Oriënt is het altijd 
goed toeven. Het Dubbeldekkers Toernooi 
staat, naast dat ze jaarlijks veel (vaste) deel-
nemers mogen begroeten, ook bekend om het 

Dubbeldekkers Toernooi bij 
Tennisclub Oriënt

feit dat er elke avond ook veel toeschouwers 
de weg naar het tennispark weten te vinden, 
wat eveneens bijdraagt aan de typische ‘Ori-
ent sfeer’. 
Als thema voor het toernooi is dit jaar geko-
zen voor ‘Ibiza Style’ en naast een buitenbar 
inclusief zandstrand is er op vrijdagavond de 
traditionele feestavond met DJ en een heuse 
cocktailbar. Oftewel, Team Demolition (en TC 
Oriënt) kennende, zal het ook dit jaar een bui-
tengewone, gezellige toernooiweek worden in 
Broeksittard. Maar goed, het gaat natuurlijk 
niet alleen om de gezelligheid naast de baan, 
maar ook om de prestaties erop. Het toernooi 
wordt gespeeld volgens een poulesysteem, 
gevolgd door een afvalsysteem in twee ver-
schillende leeftijdscategorieën, te weten 25+ 
en 45+ variërend in speelsterkte van niveau 3 
t/m 8. Oftewel, zowel voor de recreatieve als 
prestatieve spelers/speelsters. 

Inschrijven kan, alleen dit weekend nog, 
via www.toernooi.nl

De Toernooicommissie.  Foto Marcel Maas 
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Ik heb lang geaarzeld. Toch wil ik een geheim 
met u delen. Iedere keer als ik op mijn werk-
kamer met ingehouden spanning dat schriftje 
uit mijn bureau haal, met die beduimelde 
velletjes vol doorhalingen en verbeteringen, 
zie ik hem voor me: Charles Beltjens, de 
beroemdste dichter van Sittard, die rond 1850 
heeft geleefd. Ja, u raadt het al, het ‘Cahier 
de Poésie’, de gedichtenbundel van Beltjens 
(première édition, nota bene!) bevindt zich 
in mijn bezit en ik verbaas me er nog steeds 
over. En nu vraagt u zich zeker af: Hoe komt 
hij hieraan?  Ik zal proberen om het uit te 
leggen. Als schrijver leid ik een onopvallend 
bestaan. Ik bestudeer oude boeken, neem de 
post door en kijk overbodige drukwerken na. 
Welnu, op die bewuste dag was ik gaan wan-
delen en had mooie vederwolken aan de lucht 
gezien, voorboden van de zomer. Ik koesterde 
mij in dat warme bad, tamelijk blij, bijna op-
gewekt en besloot een groet te brengen aan de 
Jardin d’Isabelle, die verstilde tuin, die zich 
achter de Sint-Michielskerk verbergt. Bij de 
ingang van het parkje bleef ik staan, want als 
een onwerkelijke schoonheid zat ze daar: een 
jonge vrouw in een witte jurk, met pijpenkrul-
len die langs haar wangen dansten, en een 
kanten mutsje versierd met linten. Gelaten 
keek ze mij aan, verzonken in een droom, zo 
leek het.Ik glimlachte onzeker. ‘Mag ik naast 
je komen zitten?’  Ze knikte. ‘Ik ben Isabelle 
De Borman. Dit was vroeger onze tuin, en 
waar nu Café de Buren is, daar woonde ik. Het 
klonk bijna verwijtend. Daarom wilde ik op-
staan.  ‘Blijf nog even,’ zei ze, ‘ik wil je wat la-
ten zien.’ Ze bladerde in een boekje. ‘Dit heeft 
Charles mij geschonken. Heb je al eens van 
hem gehoord? Hij was een dichter.’‘Charles? 
Natuurlijk, Charles Beltjens,’ antwoordde ik.
Met een schok herinnerde ik mij het lief-
desdrama tussen Isabelle en Charles. Hij 

Kunststukjes

 Foto Liana Graat-Scheibe 

Ontmoeting in de 
Jardin d‘Isabelle

ontmoette zijn Isabelle in huize De Borman. 
Ze konden elkaars ogen niet ontwijken en 
daarom was het niet verwonderlijk dat zij 
het object van zijn dichterlijke verliefdheid 
werd. In deze tuin, op dit bankje, heeft hij 
bijna zeker zijn mooiste gedicht ‘Aurore’ 
voorgelezen. Helaas, haar vader maakte een 
einde aan de relatie. In latere brieven van 
Charles aan Isabelle viel op te maken dat het 
standsverschil tussen beide families een rol 
speelde, en wellicht was de manier van leven, 
die Charles erop nahield, ook een doorn in 
het oog van De Borman. In ieder geval is hij, 
verteerd van verdriet, gaan zwerven. Hij heeft 
nog in Parijs gewoond en overleed op 20 juni 
1890. ‘Ik heb gelezen dat je veel verdriet hebt 
gehad,’ merkte ik op. Ze zuchtte. ‘Charles had 
iets moois, en vooral iets bijzonders. Daarom 
werd zijn manier van leven niet begrepen. De 
mensen zeiden dat hij iedere dag in het café 
van “Vatter Schiffelers” kwam. Misschien 
is dat waar, maar hij was een dichter, en 
dichters zijn anders.’ ‘Ik weet het,’ zei ik. Ze 
pakte een zakdoek en depte haar ogen. ‘Op 
een avond verraste hij me met dit schriftje vol 
verzen. Zijn woorden boden troost voor die 
ogenblikken, waarin ik mijn eigen leven, mijn 
lot, onder ogen moest zien.’  Ze stond op. ‘Nu 
moet ik gaan.’ ‘Ga niet weg,’ riep ik.  Vergeefs, 
ze liet me alleen in die stille tuin. Met mijn 
gedachten nog bij het gesprek. Toen ik wilde 
opstappen zag ik dat ze het schriftje met de 
verzen op het bankje had laten liggen. Een 
dun boekje, met potloodkrabbeltjes. Op de 
kaft las ik de titel: ‘Cahier de Poésie, première 
édition’. Dit was dus de eerste uitgave van de 
onsterfelijke Charles Beltjens, met gedichten, 
bevroren in de tijd. 
 Tekst Niek Bremen Ontdek tijdens deze heerlijke zomerperiode 

al het moois dat de binnenstad van Sittard 
te bieden heeft! Wist je dat er bijvoorbeeld 
een hele coole (gratis!) speurtocht voor 
kinderen te lopen is waarbij je gekke details 
en bijzondere figuren van de stad ontdekt? 
Ook kun je aan de hand van leuke shopping 
routes de mooiste speciaalzaken ontdekken. 
De echte avonturiers kunnen in de binnenstad 
terecht voor de spannendste escape rooms en 
VR-games bij Escape Centrum Limburg. Nog 
een hele goede tip is de historische stads-
wandeling van Sittard. Ook al ben je inwoner 
van deze gemeente, je zult zeker weten veel 

Ontdek de Sittardse binnenstad
nieuwe verhalen en unieke parels van de 
binnenstad ontdekken! Een dagje Sittard 
maak je natuurlijk helemaal af op het histori-
sche marktplein bij een van de vele gezellige 
restaurants en cafeetjes. Laat je verrassen en 
verbazen en ga nog meer liefde voelen voor 
deze bijzondere binnenstad! 

Kijk voor meer informatie over alle activitei-
ten op www.sittardgenietenvoorop.nl of loop 
binnen bij de Visit Zuid-Limburg Shop op de 
Rosmolenstraat. Er is genoeg te doen in de 
stad om van jouw zomer een onvergetelijke te 
maken. In Sittard staat genieten voorop!

Met een nieuw seizoen in aantocht wor-
den de geluiden rondom een stadion-
bezoek steeds positiever. Het uitgangs-
punt van de KNVB en het kabinet is om 
vanaf de start van de competitie weer in 
volle stadions te spelen. Dat klinkt voet-
balminnend Nederland ongetwijfeld als 
muziek in de oren, zo ook in Sittard. 

Fortuna Sittard nam onlangs afscheid van de 
traditionele seizoenkaart en introduceerde het 
nieuwe membership. Een concept met nog 
meer voordelen voor de supporters, die naast 
de zeventien Eredivisiewestrijden tevens 
kunnen terugvallen op diverse extra’s. Het 
principe is komen overwaaien uit onder meer 
Amerika, waar in de MLS al ruimschoots 
gebruik werd gemaakt van het principe. 

In het geval van Fortuna Sittard ontvangt een 
supporters met een membership onder meer 
structurele kortingen op catering in het stadi-
on en merchandise, terwijl ook diverse part-
ners zich met (structurele) kortingen aan de 
Eredivisionist verbonden. De intentie is om de 
voordelen in de komende jaren nog verder uit 

Membership Fortuna Sittard 
biedt interessante voordelen

te breiden. Los van alle voordelen biedt For-
tuna Sittard komend seizoen de goedkoopste 
toegangsbewijzen van de Eredivisie aan. De 
club onderstreept het belang van de komende 
generaties en heeft de prijzen voor de jeugd 
zodoende drastisch verlaagd. Kinderen tot 
13 jaar zijn voor het symbolische bedrag van 
€19,68 al verzekerd van een volledig seizoen 
Eredivisievoetbal. 

Het membership staat bol van interessante 
voordelen. “We hebben enkele prachtige deals 
kunnen sluiten met partners en bedrijven 
uit de regio,” licht marketingmanager Nick 
Verheijen toe. “Dit varieert van procentuele 
kortingen tot structureel voordeel gedurende 
het seizoen. Het is komend seizoen bijvoor-
beeld mogelijk om op wedstrijddagen met 
50% korting te reizen met vervoerdienst 
Arriva. Zo maken we het niet alleen leuker, 
maar ook nog eens een stuk gemakkelijker en 
voordeliger voor onze supporters.”   

Benieuwd naar alle voordelen en/of prij-
zen: www.fortunamembership.nl 
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 toneelgroep maastricht
Vrijdag 

vr 8 okt | 20.00 uur

frans pollux
Pollux duit Amerika 

vr 15 okt | 20.00 uur

QUEEN the music 
za 6 nov | 20.00 uur

brandweerman sam live
De verloren piratenschat 

zo 14 nov | 14.30 uur 

rocky horror picture show
Sven Ratzke, Ellen Pieters, 
Esmée Dekker, Samir Hassan 
en Yoran de Bont e.v.a. 

 di 7 dec | 20.00 uur 

javier guzman 
Oudejaarsconference 2021: 
In vertwijfeling blijven

wo 8 dec | 20.00 uur

rowwen hèze
Het was een kwestie van geduld 

zo 19 dec | 20.00 uur

pink floyd project 
The wall 40 years (1979-2009)

vr 14 jan 2022 | 20.00 uur

Tickets & meer voorstellingen: dedomijnen.nl

Eindelijk 
weer genieten!
Dit seizoen bij Schouwburg De Domijnen:
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OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m vrijdag 
van 9.30 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur
Zondag 12.00 - 17.00 uurhuis, tuin en dier

      ALLES
VOOR
Intratuin Geleen Egelantier 19, Geleen | Intratuin Dierenwereld Egelantier 70, Geleen

48114.Intratuin Geleen adv 185-133mm tbv Magazine Marcant Wonen v2.indd   148114.Intratuin Geleen adv 185-133mm tbv Magazine Marcant Wonen v2.indd   1 17-06-21   15:1917-06-21   15:19

Op stap in eigen stad of regio: kom genieten bij De Domijnen
De zomervakantie staat voor de deur. 
Blijf je dit jaar thuis? Dan hoef jij je 
niet te vervelen. Of je nu kiest voor een 
museumbezoek, een filmpje pakt in het 
filmhuis, een bezoek brengt aan het 
museum, stapels leesvoer verslindt in 
de bibliotheek, lekker gaat genieten van 
goede muziek in Poppodium Volt of een 
voorstelling bekijkt in onze schouw-
burg. Bij De Domijnen zit je goed deze 
zomer!

Zien én leren in het museum
In het Erfgoedcentrum kun je de expositie ‘Ri-
vivere’ bezoeken. Hier zie je beelden van kun-
stenares Theresie Tholen en lees je gedichten 
van Simon van der Geest. Ze hebben zich la-
ten inspireren door elkaar, maar ook door de 
afgeschreven spullen uit het museumdepot. 
Alles komt samen in de expositie ‘Rivivere’. 
Ook te zien: de expositie Kunst & Kunststof 
in museum Hedendaagse Kunst. Hier tonen 
kunstenaars en ontwerpers aan dat we plastic 
helemaal niet moeten weggooien als nutteloos 
materiaal, maar het juist kunnen gebruiken 
voor andere doeleinden. Naast experimentele 
projecten laat Kunst & Kunststof voorbeelden 
zien van concrete, duurzame producten van 
de Nederlandse kunststofindustrie.

Workshops 
Onder de noemer ‘Summer of Sports & Arts 
2021’ organiseert Ecsplore, samen met o.a. De 
Domijnen, vijf vrijdagen in de zomervakantie 
leuke, creatieve workshops op het gebied van 
dans en muziek.

Lekker naar buiten 
Liever buiten genieten van een film of een 
sterk staaltje cabaret? Dat kan. Ook dit jaar 
organiseren het filmhuis en schouwburg De 
Domijnen weer buitencinema en buitenca-
baret. Op diverse locaties in de regio kunnen 
films worden bekeken. Het buitencabaret 
vindt dit jaar plaats bij Kasteel Limbricht. 
Ontspannen achteroverleunen

Podiumkunsten hoef je in de zomermaanden 
ook niet te missen. In poppodium Volt zijn in 
juli nog genoeg concerten. En wat dacht je van 
onze schouwburg? Het nieuwe theaterpro-
gramma van 2021/2022 is bekend. Koop van-
af 24 juni online je kaarten en kom genieten! 
Liever een film kijken? In het filmhuis kun je 

 Foto De Domijnen

elke week terecht voor de nieuwste (arthouse) 
films. Ook aan onze jongste filmliefhebbers is 
gedacht. 
Vakantie betekent ook; een lekker zonnetje, 
een drankje en een goed boek op schoot. 
Hoe mooi kan het zijn? In onze bibliotheken 
en leeswinkels vind je ongetwijfeld genoeg 

leesvoer dat past bij jouw interesses. Onder de 
noemer ‘Zomerlezen’ voorzien wij je wekelijks 
van nieuwe tips.

Kies jouw leukste uitje bij De Domijnen. 
Kijk voor meer informatie op: 
 www.dedomijnen.nl
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GELEEN - GRAVENSTRAAT 1GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
26 juni t/m 12 juli 2021. 

@medikamentediegrenze

Handzeep original of dermo oil 500ml

Life women edt 40ml

Deo men manchester city 150ml

Baquette 2x125gr 
Per 2-pack € 0,29

Pepermunt 7 rollen

Diarreeremmer*

Medixan*

Dr. Original*

Toblerone

Glade airSun Pringles

DettolAlways

Klene
Zoete mix 400gr

Losimed duo 10 tab

Citroen/honing smaak
24 zuigtabletten

Oordruppels 5,5ml

Honey and almond 100gr

Refresh berries & flowers of 
waterfall splash 
275ml

Vaatwas zout classic 1kg Hot & spicy 40gr
Per stuk € 0,49

Ontsmettingsmiddel 500ml

Sanicur

Esprit

Rexona

Delifrance

Discreet pants 9st 
maat L

King

-66% -56%

-81%

-37% -63%-52%

elders   € 2,29 elders   € 2,28

elders   € 15,79

elders   € 1,09 elders   € 2,71elders   € 2,09

€ 0,49

€ 1,00

€ 1,00

€ 0,79 € 1,00

€ 2,99

€ 0,69 € 1,00€ 1,00

-64%

elders   € 8,24
€ 2,99

9 stuks

-74%-35%

elders   € 3,85elders   € 1,55
€ 1,00€ 1,00

275ml1kg 40gr

24 tab

5,5ml

100gr

500ml

40ml

7 rollen

150ml

2-pack

10 tab

-50%

elders   € 11,99
€ 5,99

500ml

400gr

-90%

-75%

elders   € 9,75

elders   € 11,68

5x2-pack
€ 1,00

12 voor
€ 2,99

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

Werkzame stof:
7g glycerol, 0,5% oplossing van 
lidocaïnehydrochloride in glycerol 
(watervrij)

Werkzame stof:
Loperiamidehydrochloride 
en simeticon

Te gebruiken bij:
Verzachtend voor de keel 

Te gebruiken bij:
* Pijn en jeuk van het buitenoor 

kanaal
* Ondersteunt genezing van 
ontstekingen van het oor

Te gebruiken bij:
* Diarree, krampen, 

winderigheid of 
opgeblazen gevoel

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

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

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

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

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

SWENTIBOLD
Gespecialiseerd in Toyota

Onderhoud 
uitsluitend aan 

Toyota met
fabrieksgarantie!

Occasions
Toyota R.A.V. 4   2.0 AWD Exec. Business 2015
Toyota Yaris  1.3 Exec. Panoramadak 2015
Toyota Yaris 1.3 Dynamic 2013
Toyota Yaris 1.3 Terra 2010
Toyota Yaris 1.8 T-Sport 2009
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Asp. 2015
Toyota Aygo  1.0 X-Play 2018
Toyota Verso-S  1.3 Asp. 2012
Toyota Carina E 1.6 GTSI 1997
Opel Zafira 1.8 Aut. 7 seater 2001

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

OnderhoudOnderhoud
uitsluitend aan Toyota uitsluitend aan Toyota 
met fabrieksgarantie!met fabrieksgarantie!

50Occasions
Toyota Auris 1.8 Hybrid Aspiration  2011 
Toyota Corolla H.B. 1.3 Terra  1999 
Toyota Corolla  Verso 1.6 Dynamic   2007 
Toyota Yaris 1.3 Asp.  2013
Toyota Yaris 1.3 Exec. Panoramadak   2015
Toyota Yaris 1.3 Dynamic   2013
Toyota Yaris  1.8 T-Sport  VERKOCHT 2009
Toyota Yaris  1.5 Hybrid Dynamic VERKOCHT  2014
Toyota Yaris  1.0 Terra 3 drs.  2004
Toyota Verso-S  1.3 Asp.  2012
Toyota Verso-S  1.3 Automaat VERKOCHT 2012

‘Weinig geld voor je kind? Vraag hulp!’

Wethouder Kim Schmitz.  Foto Gemeente Sittard-Geleen

Kinderen die een muziekinstrument 
willen leren bespelen, kunnen daarvoor 
een vergoeding krijgen als hun ouders 
de lessen niet kunnen betalen. Net als 
voor het lidmaatschap van een sport-
club. Of voor een goede, gebruikte fiets 
en laptop voor school, voor leuke uitjes 
of een verjaardagsfeestje! Aanvragen 
kan via samenvoorallekinderen.nl

Door corona was het afgelopen jaar veel 
niet mogelijk. “Maar nu is het zomer en kan 
weer veel meer”, zegt wethouder Schmitz 
(jongeren, armoedebestrijding) “Ouders met 
geldzorgen moeten écht een aanvraag doen 
voor hun kinderen. Neem lekker een zomera-
bonnement voor het zwembad of om samen 
naar Kasteelpark Born te gaan!” 

Samen voor alle Kinderen bundelt regelingen 
voor kinderen en jongeren (van 0 tot en met 
18 jaar, soms zelfs tot 21 jaar) op het gebied 
van school, sport, cultuur, vrije tijd en ver-
jaardagen. “Soms ook speciale dingen die niet 
onder deze categorieën vallen.” 
Het gaat dan om het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur, maar ook Leergeld Westelijke Mijn-
streek (voor o.a. zwemlessen), Stichting Jarige 
Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Ook 
lokale initiatieven als We4Kids, Speelgoed-

bank De Grabbelton en Bloempje voor het 
goede doel werken samen met de gemeente 
om gezinnen en kinderen te ondersteunen. 

Met die regelingen krijgen kinderen van 
ouders met een laag inkomen tóch de kans 
om lid te worden van een sportclub of een 
andere vereniging, maar ook om af en toe iets 
leuks te kunnen doen in de vrije tijd. Op de 
website www.samenvoorallekinderen.nl kun-
nen ouders een aanvraag indienen. Ouders 
kunnen meerdere regelingen op verschillende 
gebieden tegelijk aanvragen.
“Wees er op tijd bij”, raadt Schmitz ouders 
aan. “Een aanvraag is zo gedaan, maar de 
afhandeling kan zes weken duren”. Voor 
kinderen die na de zomervakantie starten met 
zwemlessen of een fiets nodig hebben bij de 
overstap naar het middelbaar onderwijs, moet 
de aanvraag het liefst vóór de zomervakantie 
worden gedaan.”

Ouders die hulp willen bij de aanvraag 
kunnen daarvoor contact opnemen met het 
Sociaal Plein van Partners in Welzijn (PIW). 
In elk stadsdeel is een Sociaal Plein. Voor een 
bezoek moet een afspraak worden gemaakt. 
Kijk op de website van PIW (partners-in-wel-
zijn.nl/sociaal-plein) voor contactgegevens en 
de adressen van de sociale pleinen.
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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

Amsterdam Hobbyverf

Vanaf

815

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

Vanaf

545

Sikkens
Alpha Topcoat

Binnen/Buiten • Mat 
Elastisch • Weersbestendig

10L | €387,49

24218

Sikkens
Alphatex IQ Mat
Binnen/Buiten • Mat 

Elastisch • Hoge dekking

10L | €274,99

17187

EinzA
Solitaire

Binnen • Mat • Gemakkelijk 
verwerkbaar • Goede hechting

10L | €136,45

9995

Histor 
Monodek Revolution

Binnen • Mat
Strak & streeploos • Dekkend

10L | €79,99

4795

Sikkens 
Alpha Projecttex

Binnen • Mat 
Afwasbaar • Dekkend

10L | €135,49

8468

Drost
Latex

Binnen • Mat
Allround muurverf

10L | €79,50

3495

Muurverf

Sigma Buitenlakken
Sigma 

S2U Gloss
Buiten • Hoogglans

Terpentinebasis • Aflak

1L | €80,50

4995

Sigma 
S2U Semi-Gloss
Buiten • Halfglans

Terpentinebasis • Aflak

1L | €80,50

4995

Sigma 
S2U Satin

Buiten • Zijdeglans
Terpentinebasis • Aflak

1L | €80,50

4995

Sigma 
S2U Primer

Buiten • Dekkend
Terpentinebasis • Grondlak

1L | €64,50

3995

Sigma 
Schakelverf Semi-Gloss

Buiten • Halfglans
Terpentinebasis • Grond- en aflak

1L | €65,50

4195

Sigma 
Amarol Primer
Buiten • Dekkend

Terpentinebasis • Grondlak

1L | €57,50

3695

750ML | €26,50

1950

Maak je schutting, tuin of terras zomerklaar en bescherm het tegen verkleuring Maak je schutting, tuin of terras zomerklaar en bescherm het tegen verkleuring 
en vocht met deze dekkende of transparante tuinbeits van Wijzonol. en vocht met deze dekkende of transparante tuinbeits van Wijzonol. 

Wijzonol Tuinbeits

Verkrijgbaar in
18 kleuren

1L | €93,95

5475

Sigma S2U Allure Gloss

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 24-6 t/m
 7-7-2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Aanbiedingen geldig van 24-6 t/m
 7-7-2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.
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