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Corio Glana

Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg werken onder de
noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat
in Sittard. De werkzaamheden zijn inmiddels
een tijd aan de gang en volgen gestaag. De eerste
fase, met als sluitstuk de herinrichting van het
Geleenbeekdal, is afgerond in september van dit
jaar.
Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Domijnen gaat weer (met) zonder
jas naar buiten
‘Wij gaan weer naar buiten! Met of zonder jas, die keuze is aan jou, maar naar
buiten gaan we!’ De Domijnen organiseert dit jaar opnieuw Buitencabaret
en Buitencinema. Ditmaal bij Kasteel
Limbricht en diverse andere locaties in
de gemeente Sittard - Geleen. Heerlijk
in de buitenlucht lachen, gieren en
brullen om de allerbeste Nederlandse
cabaretiers óf heerlijk wegdromen bij
verrassende arthouse ﬁlms. Het mag
weer. ‘Wij kunnen niet wachten!’
‘Ook dit jaar hebben we voor Buitencabaret
een, al zeggen we het zelf, bijzonder amusant

programma samengesteld.’ De cabaretiers die
op 28 juli en 4 augustus ons doen schuddebuiken van het lachen zijn; Karin Bloemen en
Guido Weijers. ‘We kunnen ons gaan opmaken voor twee avonden topcabaret.’

schijnlijke gelegenheidstrio zorgt voor een
comedy-cocktail vol humor. Deze keer niet te
zien op Oudejaarsavond, in De Slimste Mens
of bij De Vooravond, maar gewoon live in de
buitenlucht in Sittard-Geleen.

Solo
Karin Bloemen is de ‘Queen of cabaret.’ In
haar nieuwe voorstelling Solo gaat ze volledig
doen waar ze zin in heeft! Met ruim drie
decennia theater-ervaring heeft ze zoveel
repertoire opgebouwd, dat ze zonder problemen een hele week zou kunnen vullen. In deze
voorstelling graaft ze in haar eigen grabbelton
vol herinneringen naar de leukste verhalen
en de mooiste liedjes. Welke dat zijn is nog
een verrassing, niets staat nog vast. Maar één
ding is wel al zeker; het wordt een avond vol
top-entertainment, met daaronder de uitbundige handtekening van Karin Bloemen.

Buitencinema
Ook het ﬁlmhuis treedt naar buiten met het
witte doek. Vanaf 23 juli zijn er op diverse
locaties in Sittard-Geleen ﬁlms te zien. ‘We
trappen af in Huize Holtum. Daarna zijn er
op 20 en 25 augustus en 1 en 5 september nog
ﬁlms in de buitenlucht te zien.’

Buiten spelen zonder jas
Er mag eindelijk weer gelachen worden. En
hard ook. Deze zomer touren Guido Weijers,
Ruud Smulders en Andries Tunru langs
zonovergoten buitentheaters en brengen ze
messcherpe stand-up, pijlsnelle improvisatie
en hilarische grappen. Maar bovenal; een onvergetelijke zwoele zomeravond. Dit onwaar-

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

Let op; er zijn maar een gering aantal plaatsen
beschikbaar. Daarnaast zijn wij afhankelijk
van de weersomstandigheden. Mocht het weer
te slecht zijn, op de dag dat jij kaartjes hebt
voor Buitencabaret of Buitencinema, hou dan
onze website en sociale media in de gaten.
De Domijnen communiceert voor 13.00 uur
diezelfde dag of het evenement doorgaat.
Woensdag 28 juli om 21.00 uur: Karin Bloemen - Solo . € 27,50 en woensdag 4 augustus
vanaf 21.oo uur: Guido Weijers - Buiten
spelen zonder jas. € 27,50 incl.
Kaarten koop je via:
www.dedomijnen.nl/podium

REIJNEN
MONUMENTEN

Rijksweg Zuid 78 | Geleen | hydrosfeer.nl

Voor een passend
grafmonument

Voor al uw schoonmaakwerkzaamheden
Voor al uw
Zakelijk & Particulier
schoonmaakwerkzaamheden

Mortel 10 Born 046 - 48 18 178
www.reijnenmonumenten.nl

Europastraat
10, 6151
EG Munstergeleen
Zakelijk
& Particulier
T. 06-39320400 goedgepoetst@gmail.com
Europastraat 10,
6151 EG Munstergeleen
06-39320400
goedgepoetst@gmail.com

Aanleg glasvezel in
Land van Swentibold
start na de zomer
DELTA Fiber Netwerk ziet voldoende
animo voor glasvezel in de dorpen
van het Land van Swentibold,
waardoor is besloten om over te gaan
tot aanleg. Ruim 9.000 woningen
krijgen de beschikking over glasvezel.
In de kernen worden alle woningen
aangesloten. De aanleg start direct na
de zomer van 2021. De kernen Born,
Buchten, Einighausen, Graetheide,
Grevenbicht, Guttecoven, Holtum,
Limbricht, Nieuwstadt, Obbicht,
Papenhoven en Schipperskerk
zijn medio 2022 voorzien van een
glasvezelaansluiting. DELTA Fiber
Netwerk kan deze toezegging nu
doen omdat alle voorbereidingen
zijn afgerond en men kan voldoen
aan de voorwaarden en condities
die van toepassing zijn. Gezien het
animo voor glasvezel in het Land van
Swentibold willen wil DELTA Fiber
zowel de woningen van bewoners met
als zonder een glasvezelabonnement
aansluiten op het glasvezelnetwerk.
Zo zijn alle woningen direct klaar voor
de toekomst.

MIJNGazet | pagina 2

WEG MET DIE KILO’S!

Ontspannen afslanken en spieren trainen met succes
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Maak
direct een
afspraak

Zij gingen je voor... met veel succes!
na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

Hoe het werkt
1 keer per week kom je bij ons voor een behandeling van
ongeveer 40 minuten. We sluiten je aan op ons apparaat en
jij ligt rustig onder een dekentje, terwijl
ons apparaat middels ultrasound vet
weghaalt. Tegelijkertijd worden door
elektrostimulatie je spieren
getraind. De behandeling is 100%
veilig en de meeste mensen ervaren
het als zeer aangenaam.
SIMPEL, SNEL, SLANK!

Al 6 jaar de succesformule
voor afslanken
De Almeerse oprichter Karin Hut vertelt enthousiast hoe zij
zelf in een klein kamertje, in Almere, begon. Inmiddels
draaien er 6 apparaten, die dagelijks mensen slanker maken.
‘Zelf was ik al jaren met mijn gewicht bezig. Dan weer zoveel kilo eraf
die er vervolgens zo weer bij kwamen. Er was geen dieet of shake of
ik had het geprobeerd, totdat ik 6 jaar geleden op dit apparaat stuitte.
Ik was na 1 behandeling zichtbaar slanker en gedurende de reeks
behandelingen vlogen de kilo’s eraf. Ik besloot het apparaat te kopen
en ontwikkelde een afslankformule waarbij we, naast de behandelingen
met ons apparaat, ook voedingsadviezen geven. Mijn concept sloeg enorm aan.
Het bedrijf werd een franchiseformule met inmiddels meer dan 45 vestigingen
door het land.’

* Resultaten ter inzage in de studio

Inmiddels heeft Easyslim.nu duizenden klanten geholpen aan een slanker
en strakker lijf. De klanten zijn zowel mannen als vrouwen die vaak al van alles
gedaan hebben om af te vallen, maar zonder langdurig resultaat.
Bij Easyslim.nu is er geen sprake van het zogenaamde ‘jojo-effect’. ‘Dit komt
doordat ons apparaat de spieren traint, waardoor de vetverbranding, ook in rust,
stijgt. Ook wordt middels ultrasound vet uit de cel gehaald, dat op natuurlijke
wijze het lichaam verlaat. Dit, in combinatie met een gezond voedingspatroon,
geeft zeer snelle en blijvende resultaten. Het is heel mooi om te zien hoe blij we
de mensen maken. Zij krijgen meer zelfvertrouwen, wat op alle fronten in hun
leven doorwerkt. Mijn bedrijf verandert vele levens op een positieve manier.
En juist dat is het succes, al 6 jaar lang’, aldus Karin.

Kennismakingsaanbieding
Intake incl. behandeling
van € 89,- voor slechts € 49,geldig t/m 24 juli 2021

6 redenen om voor
Easyslim.nu te kiezen...
1) Verlies direct ca. 15 cm*
2) Vet deﬁnitief weg
3) Verstrakking van je huid
4) Spieropbouw
5) Gratis recepten & voedingsschema
6) ...en bovenal lekker & ontspannend

arstdiging
Easyslim.nSiuttve
Jouw Ea

Easyslim.nu
• info@easyslim.nu
Kerkstraat
69 – Sittard
| Tel: 06-39131142
Bel 06 - 1563 2873 of boek online via www.easyslim.nu
Email: sittard@easyslim.nu
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Geleen liep uit voor zijn legendarische
wielerheld Jan Nolten

In 1952 werd de Nederlandse Tourequipe gehuldigd in het
Burgemeester Damenpark. Voor Jan Nolten (derde van
rechts) was een er speciale bloemenkrans.

Nu de wielerkaravaan over het asfalt in
Frankrijk dendert en de Tour de France als vanouds weer bewijst ’s werelds
belangrijkste ronde te zijn, staan wij
in dit verhaal stil bij een renner die het
lang geleden heeft klaargespeeld om in
één adem genoemd te worden met de
crème de la crème van het profpeloton.
Jan Nolten (1930-2014) is misschien wel de
beste klimmer die Nederland heeft voortgebracht. Velen zagen in hem een renner die de
Tour de France kon winnen. De talentrijke
Gelener startte vijf keer in de Ronde van
Frankrijk. Ondanks zijn grote talent zou hij
toch niet verder dan een 14e plaats (1954) in
het eindklassement reiken. Na zijn overstap
naar de beroepsrenners in 1952 oogstte Jan
Nolten bij zijn spraakmakend debuut in de

Tour grote bewondering bij alle insiders. Hij
was de enige Nederlander die in het hooggebergte gevechten kon leveren met de vedetten
Fausto Coppi, Gino Bartali, Raphaël Géminiani en Jean Robic. Nolten ﬁnishte op l’Alpe
d’Huez als achtste in de etappe die Coppi won.
Twee dagen later reed de Limburger in de rit
van Sestrières naar Monaco vele kilometers
alleen op kop en won de etappe over de Col de
la Turbie met een voorsprong van 1 minuut
en 27 seconden op de Fransman Jean Dotto.
Voor eens en altijd onvergetelijk blijft het
roemruchte tête-à-tête duel met Fausto Coppi
in deze Tour. Na zijn verrassende winst in
Monaco waagde Jan Nolten het in de zware
rit van Limoges naar Clermont Ferrand om
de Italiaanse campionissimo uit dagen. De
kopman van de Nederlandse ploeg onder
leiding van Kees Pellenaars leek op weg naar

CV-KETEL
HUREN v.a.

€ 29,- p/mnd
incl. installatie,
service & onderhoud

• 360 Wattpiek
• SMA omvormer
• u betaalt ons
vooraf geen BTW*

Bel ons voor een gratis en vrijblijvend
advies bij u thuis: 046 - 474 89 28

hesi.eu

* Informeer naar de voorwaarden.

ZONNEPANELEN

etappewinst nummer 2. Niets leek een historische etappezege in de weg te staan. Tot Coppi
woest aan de achtervolging begon. Slechts een
paar honderd meter voor de ﬁnish op de Puy
de Dôme haalde de ontketende gele truidrager de uitgeputte waaghals in. Nederland
stond van enthousiasme op zijn kop. In het
eindklassement werd Nolten vijftiende. Terug
in het Geleense thuisfront ging de renner op
de schouders. Het onthalen van de ‘jóng van
Gelaen’ groeide uit tot een indrukwekkende
gebeurtenis. Duizenden mensen stonden
opgesteld aan de Rijksweg Centrum en Kummenaedestraat, langs de route naar het Burgemeester Damenpark. In een open auto en
onder begeleiding van politieagenten juichten
de supporters hun idool toe. De Nederlandse
ploeg was even trots en compleet aanwezig bij
de huldiging in het sportpark met Jan Nolten
als het stralende middelpunt. Van vandaag op
morgen was hij een ware volksheld.
“Een jaar later was ik helemaal niet in vorm
toen de Tour begon”, keek Jan Nolten jaren
later in een interview terug naar 1953. “Kort
voor de start was ik zwaar gevallen in de
Dauphiné Libéré, een goede voorbereiding
viel daardoor in het water. In het begin deed
ik knechtenwerk voor Van Est en Wagtmans.
Mijn ploegmakkers hadden snel in de gaten
dat mijn conditie iedere dag groeide. Ik reed
me in vorm tot aan de bergen.” Nolten won in
1953 opnieuw een etappe. Met een voorsprong
van anderhalve minuut was hij na een solo de
snelste in de 345 kilometer lange etappe van
Nantes naar Bordeaux. Door de successen in
deze Tour met vier etappezeges, het algemeen
ploegenklassement en de eervolle vijfde plaats
van Wout Wagtmans in het eindklassement
stond “driekwart van Nederland” in vuur en
vlam. Het was de beste oranje gekleurde Tour
aller tijden; de populariteit van de wielersport
steeg met stip. De prestaties van de nationale
ploeg waren dagelijks te volgen via de radio,
de dagbladen en het polygoonjournaal in de

bioscopen. Televisie was er nog niet. Met
onder meer Wim van Est, Wout Wagtmans,
Sjefke Janssen en Henk Steevens werd Jan
Nolten na aﬂoop van de buitengewone Tour
de France gehuldigd in een vol Olympisch
Stadion in Amsterdam.
In lente van 2014 interviewde ik Jan Nolten
thuis. De plakboeken inzien geldt voor mij
als een van mijn mooiste wielersportherinneringen. Zo indrukwekkend en spannend was
het om de zwartwit foto’s met een gouden
randje te bewonderen en dan ook nog naar
het commentaar van de hoofdpersoon alias
wielerlegende te mogen luisteren. Mijn interview voor de krant rondde de toen 84-jarige
als volgt af. “Indien ik een man aan mijn zijde
had gehad die mij eerlijk zou hebben geadviseerd en me zo nu en dan een schouderklop
en compliment had gegeven, dan denk ik dat
mijn carrière succesvoller was verlopen. Maar
ik had geen goede coach. Ik miste iemand
die mij stimuleerde, iemand op wie ik kon
vertrouwen. Met mijn onbetrouwbare ploegleider Kees Pellenaars kon ik niet opschieten.
Die man deugde niet, hij dacht alleen aan zijn
eigen beurs. Zijn renners waren slaven van de
weg.”
In het boek “De mooiste nederlaag” beschrijft
de auteur Lean Hodselmans het leven van
de geliefde wielerheld. Het boek verscheen
in juni 2014, een maand voor zijn dood. Bij
de presentatie nam Jan Nolten zelf trots het
eerste exemplaar in ontvangst. Dit jaar nog
voltooit ﬁlmmaker Hub Boyens een documentaire over de imposante carrière. De naam van
de opmerkelijke wielrenner leeft tot in lengte
van dagen voort, in binnen- en buitenland.
Zeker ook in Italië waar hij in 1956 een etappe
in de Giro won. Jan Nolten, over helden
gesproken.
Tekst Koos Snijders
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We starten direct
na de zomer met
de aanleg van
glasvezel in het
Land van Swentibold!
Gratis aanmelden
tot medio 2021

gavoorglasvezel.nl
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Kunststukjes

Een reiger of een
ooievaar?

Sinds kort heb ik een reiger in de tuin,
in de voortuin wel te verstaan. Ze staat
een beetje achterovergeleund alsof ze
meer met het dreigende gevaar van het
voorbijkomende verkeer bezig is dan
met vissen of kikkers in een vijver.
Dat is terecht want er is helemaal geen vijver
in mijn voor of achtertuin. Wat doet die reiger
daar dan? Ook de overbuurvrouw die regelmatig oplet of onze tuin er goed bijstaat was
verrast door de levensechte nepvogel. Toen
wij de deur uitstapten probeerde zij vanuit
haar bovenraam ons attent te maken op het
beest. Wij zwaaiden terug alsof de reiger
ons nieuwe huisdier was en reden weg op de
fiets. Bij thuiskomst lag er post op de mat. De
enveloppe was geadresseerd aan de gelukkige ouders van de nieuwe boorling. Ik moet
bekennen dat het al geruime tijd geleden is
dat de behoefte van gezinsuitbreiding bij mij
naar boven kwam. De post was vast verkeerd
bezorgd. Maar nieuwsgierigheid won het en
de inhoud gaf de uitslag op onze vragen. De
reiger had in de hoofden van enkele buurvrouwen een metamorfose ondergaan. Zij
hadden de reiger getransformeerd in een ooievaar, het symbool van de brenger van een vers
mensenkind. Een nieuw mensenkind wordt
tegenwoordig aangekondigd in de voortuin
met een groot naambord of zoals hier met een
levensechte reiger die wordt aangezien als
ooievaar. De moederharten waren in een klap
sneller gaan kloppen bij vier buurvrouwen.
Zij nodigden zichzelf met een toepasselijk
kaartje uit voor een geboorteborrel en boden
als tegenprestatie aan ook te willen oppassen bij de nieuwe boorling. Het kaartje met
het aangekondigde bezoek was een totale

verrassing. Een geboorteborrel is tegenwoordig gemeengoed om een feestje te bouwen en
bezoek te concentreren. Vroeger kwam Jan
en alleman in een ruim gespreide tijdspanne
aanbellen. Dat maakte dat de kraamhulp veel
tijd aan het bezoek moest besteden en nog
had ze genoeg tijd over voor moeder en kind.
Het eten klaarmaken kon je ook nog gerust
aan haar overlaten. De vader schipperde daar
als een wat onhandige derde tussendoor. In
ons geval was er geen kraamhulp en geen
kind. Wel was het geboortebezoek aangekleed
met een attentie van de bezoekers, beertjes
met geboortemuisjes. Zij kregen uiteraard
beschuit met muisjes bij de koffie. De ‘vader’
van de ‘baby’ had gezorgd voor blauwe muisjes. Hij liet daarmee fijntjes merken welke rol
hij bij de nieuweling speelde. De gebruikelijke gespreksonderwerpen, zoals gelijkenis
met de vader of de moeder en details over
de bevalling en de voorspoedige gezondheid
werden vermeden. In plaats daarvan rolden
de gebruikelijke buurtonderwerpen, zoals
vreemde vogels, roddels en algemene lusten
en lasten over de tafeltjes.
Bij de afsluiting klonk de wens dat we nog
lang en gelukkig van elkaar mogen genieten.
Buurtgenoten leven nu eenmaal zeer beleefd met elkaar mee, al is de aanleiding een
misverstand. Voordat het bezoek arriveerde
hadden wij ons al zorgen gemaakt over een
andere geboorte. Verschillende keren zag ik
namelijk dat ‘onze’ merel vanaf de dakrand
oplettend naar het gezelschap had gekeken,
dat luidruchtig en in diverse toonhoogten
haar territorium verstoorde. In de heg vol met
bloeiende klimhortensia’s lag haar merelnest
verscholen. Op deze gezegende dag had volgens de menselijke berekeningen het broedsel
moeten uitkomen. Al een paar dagen was in
de tuin geen merel te zien. Pas na het geboortebezoek met al het lawaai durfde ik bij de heg
naar het nest te gaan kijken. Ik vond slechts
één kapot groen gestipt ei. De natuur is grillig.
Of de merel op de dakrand dit ook besefte?
Toen ik opnieuw verscheen om de feestrestanten op te ruimen vloog ze schielijk weg.


Tekst Peter van Deursen

COLUMN
Mijnverleden verdient

meer zorg en aandacht
Met snoeischaren, harken en schoffels waren
zo’n 70 vrijwilligers vorige week naar het oude
Loongebouw van de legendarische mijn Maurits
in Geleen getrokken. Door het vele onkruid was
het Loongebouw bijna volledig aan het zicht
onttrokken. Daar moest de schoffel door, daar
moest de snoeischaar in. De mijngeschiedenis van Geleen, eens het kloppend hart van de
westelijke mijnstreek mocht niet overwoekerd
worden door onkruid en vergetelheid. Ontroerd
en ontzet togen de vrijwilligers, onder wie veel
oud-mijnwerkers, aan het werk. Gadegeslagen
door Richard Paes, de eigenaar van het voormalige Loongebouw. Omdat het gebied niet voor
het publiek toegankelijk is laat Paes het onkruid
maar een keer per jaar bijknippen. Een houding
die van weinig waardering voor dit erfgoed
getuigt maar tja vastgoedeigenaars hebben niks
met het verleden van een monument, zij hebben
uitsluitend oog voor wat een pand in de toekomst
kan opbrengen.
Dynamiet
Paes’ houding past in de traditie van verwaarlozing van het mijnverleden, die sinds de sluiting
van de mijnen als onkruid om zich heen greep.
Onder de slogan ‘ Van Zwart naar Groen’ waren
na de mijnsluitingen met bulldozers, dynamiet en
shovels rücksichtlos tal van tastbare herinneringen aan de tijd van het ‘ zwarte goud’ weggevaagd, opgeblazen en onder de grond gestopt.
Sommige mijngebouwen hadden het geluk dat ze
aan de opblaaswoede konden ontsnappen maar
gingen nadien teloor door grondige verwaarlozing. In de oostelijke mijnstreek wisten meer
mijnmonumenten aan de sloopkogel te ontsnappen dan in de westelijke mijnstreek. Uiteraard
waren daar meer mijnrelicten te vinden dan
in deze regio maar bij gemeentebesturen en
spraakmakende voormannen uit de wereld van

mijnwerkers en vakbonden ontstond eerder en
indringend het besef dat de mijnen van onschatbare waarde voor de regio zijn geweest en dat
de herinneringen aan deze tijd niet zomaar
uitgewist mochten worden.
Bezem
In deze regio was er dit besef er veel minder
en ontbrak het aan dwingende stemmen om
de mijngeschiedenis niet aan het onkruid prijs
te geven en de nog resterende mijngebouwen
te koesteren. De Heemkundevereniging van
Geleen doet wat in zijn vermogen ligt om de
herinnering aan de mijngeschiedenis van de
westelijke mijnstreek levend te houden. Maar af
en toe hoor je in Geleen de klacht: ,,als de mijn
Maurits tien kilometer noordelijker had gelegen
dan zou er nu waarschijnlijk veel meer aandacht
voor het mijnverleden van deze regio zijn en zou
de gemeente veel meer middelen beschikbaar
stellen om de mijnmonumenten te behoeden voor
verwaarlozing en verval”. De bezem, waarmee
wethouder Leon Geilen meehielp om het terrein
van het Loongebouw schoon te maken is dan ook
veelbetekenend. Met een bezempje gaat de oude
mijnhoofdstad van de Westelijke Mijnstreek,
Geleen, het niet redden om de herinnering aan
het mijnverleden levendig te houden. Wethouder
Geilens bezem steekt schril af tegen de 150 miljoen die in het andere Limburg werden gebruikt
om de oude mijnterrils van Eisden af te graven,
te saneren en te veranderen in een prachtig
vakantiepark met 250 bungalows, allen voorzien
van een steiger voor bootjes, waarmee je met een
e-boot via kanaaltjes kunt varen naar een aqua
garden, een stand of een groot restaurant. Daarbij zijn ook nog eens banen voor 170 personeelsleden gecreëerd. Vanuit dit park kun je uitstapjes
maken naar Genk, Beringen en Winterslag om te
zien hoe het mijnverleden niet opgeofferd is aan
het onkruid maar gerestaureerd en een levendige
actuele bestemming heeft gekregen als design
academie, theater, museum, duikcentrum en
bioscoop. Dat is pas echt doorpakken om zowel
het heden als het verleden van de mijnen een
volwaardige plek geven. Ga maar eens kijken bij
de buren over de grens. Daar hebben ze heel wat
krachtiger en succesvollere bezems gebruikt.




Door Ray Simoen
Reageren: redactie@mijngazet.nl

Luisterkring klassieke muziek

Gratis coronatest reizigers

De reeks luistermiddagen klassieke muziek wordt komend seizoen door Gilde De
Graven voortgezet. Pierre Rietrae legt op een
deskundige manier uit welke wetenswaardigheden en details van belang zijn. U gaat
vooral genieten van prachtige muziek, mede
dankzij de accommodatie met een uitstekende
akoestiek, de kleine concertzaal in de Hanenhof in Geleen. Pierre gaat op drie middagen
het volgende uitleggen: de ontwikkeling van

Gaat u op vakantie naar het buitenland?
Bekijk dan eerst het reisadvies. Voor een reis
binnen de Europese Unie heeft u een coronabewijs nodig. Dit coronabewijs krijgt u als u
volledig bent gevaccineerd of als u hersteld
bent van corona. Dat laatste gaat op basis van
een positieve test bij de GGD van niet langer
dan 180 dagen geleden. Als dit niet voor u
geldt, kunt u zich in juli en augustus 2021
gratis laten testen bij de GGD. Maak ongeveer

het strijkkwartet van barok tot de dag van
vandaag, hoe Dvorak op weg naar de nieuwe
wereld gaat en welk leven in angst Dmitri
Sjostakovitsj maakt tot de grootste componist
van de 20e eeuw. U bent van harte welkom
op de maandagen 20 en 27 september én
4 oktober a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in de
Hanenhof. De kosten bedragen €36,00 per
persoon. Inschrijven via de website van Gilde
De Graven onder ‘activiteiten’.

Wij zijn Auto Meis

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.

AutoMeis Vestiging Heerlen

Ganzeweide 181 | 6413 GE Heerlen
T +31 46 44 28 203
info@automeis.nl | www.automeis.nl

Hoe oud uw negatieve testbewijs mag zijn,
hangt af van uw bestemming. Controleer de
testeisen op de website van de Rijksoverheid.

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

ZELISSEN

In- en verkoop gebruikte
top-occasions

7 dagen voordat u zich wil laten testen een
afspraak bij de GGD via 0800-5005. Dit kan
7 dagen per week van 08.00 - 20.00 uur. U
heeft hiervoor uw DigiD nodig. Afspraken
kunnen uitsluitend via dit telefoonnummer
worden gemaakt.

autodemontage v.o.f.
Milieuparkweg 14
Sittard

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

Tel.: 046 - 452 23 61 of 06 - 537 57 977 www.autodemontage-zelissen.nl
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Buitencabaret
LOCATIE:
KASTEEL
T
H
C
I
R
B
M
I
L

Karin Bloemen
Solo

wo 28 jul | 21.00 uur
kasteel Limbricht | € 27,50

Guido Weijers
Buiten spelen zonder jas

wo 4 aug | 21.00 uur
kasteel Limbricht | € 27,50

Tickets & meer voorstellingen:

dedomijnen.nl/podium
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Bestemmingsplan nieuwe school- en
sportlocatie Grevenbicht-Obbicht vastgesteld
De gemeenteraad van Sittard-Geleen
heeft onlangs met een ruime meerderheid het bestemmingsplan ‘Unilocatie
Grevenbicht-Obbicht’ vastgesteld.
Dertig van de aanwezige 35 raadsleden
stemden vóór het nieuwe bestemmingsplan, waarmee het mogelijk wordt om
in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht een nieuwe school
(Kindcentrum) en sportaccommodaties
te realiseren.
,,Met de vaststelling van dit bestemmingsplan
zetten we een belangrijk stap op weg naar de
daadwerkelijk bouw van de nieuwe school en
de sportaccommodaties,” zei een verheugde
wethouder Pieter Meekels in een eerste reactie na het debat in de raad.
Sinds maart vorig jaar is gewerkt aan het
bestemmingsplan. Ook is verschillende malen
overleg geweest met betrokkenen en zijn
inspraakbijeenkomsten gehouden. Het be-

Dat dialek van ós (6)
Is dialect wel een taal?
In dagblad De Limburger stond onlangs een
interessant artikel van de hand van prof.
Cornips en dr. Van Loo. Daarin pleiten ze
voor een plaats voor ons dialect in het (basis-)
onderwijs. In dit Opinie-stuk geven zij in een
kort overzicht de belangrijkste argumenten
om hun voorstel te onderbouwen. De auteurs
maken daarbij een opvallende kanttekening.
Waarom, zo stellen zij, is het mogelijk in
andere regio’s in Europa en daarbuiten dat

stemmingsplan Unilocatie heet overigens niet
alleen betrekking op het middengebied tussen
Grevenbicht en Obbicht, maar ook op de
huidige sportlocaties, die straks niet meer gebruikt worden. Inwoners hebben in het najaar
van 2020 tijdens covid-veilige bijeenkomsten kunnen aangeven wat zij daar het liefst
zouden zien terugkomen, als de verenigingen
verhuisd zijn. Groen en natuur, waren destijds
de meest gehoorde wensen. En daarom zijn
in het nieuwe bestemmingsplan die nieuwe
bestemmingen alvast vastgelegd.

eenkomst getekend. Daarin geven ze onder
andere aan gezamenlijk gebruik te zullen
maken van faciliteiten op de Unilocatie. Ook

zullen activiteiten, zoals trainingen, aansluitend aan schooltijden plaatsvinden om
verkeersbewegingen te verminderen.

Ondertussen wordt er in het gemeentehuis
al gewerkt aan de concrete invulling van het
middengebied, tegenover de supermarkt aan
de Frankenstraat. Er komen een basisschool,
een peuterspeelzaal, een gymzaal, twee voetbalvelden, enkele tennisvelden en uiteraard
kleedlokalen en een sportkantine.
Het schoolbestuur en de sportverenigingen
hebben ondertussen een samenwerkingsover-

Wethouder Pieter Meekels.

er een verstandig meertaligheidsbeleid wordt
gevoerd? Waarom is dat tot nu toe in Limburg
niet mogelijk gebleken? Er bestaat toch al
heel wat jaren een uitgewerkte methode voor
zowel het basis- als voortgezet onderwijs!
Naar mijn mening heeft dat vaak te maken
met de lankmoedige, soms zelfs negatieve
houding t.a.v. dialect en dialectgebruik. In gesprekken wordt toch geregeld de vraag gesteld
of dialect wel een echte taal is! Akkoord, voor
het Nederlands o.a. is dat duidelijk: dat is een
echte taal. Maar een dialect? En als het al een
soort taal te noemen is, dan is het toch zeker
niet iets van een normaal, hoger gehalte. Eigenlijk dus min of meer een taal van een lager
niveau. Nogal simplistisch van structuur, niet
iets waar je je nou zo nodig voor in moet zetten. Laat staan trots op moet zijn!! Uitstekend
geschikt voor carnavalsteksten of gebruik in

familiekring of voor simpele liedjes en sinterklaasgedichten. Algemeen wordt dus een lager
taalniveau verondersteld. En dat zou je ook
nog eens moeten in stand houden en bevorderen?? Laten we toch alles gewoon zoals het is
en doe er geen extra moeite voor…..
Interessant is nu dat men doorgaans zowel
van het Nederlands als het dialect in feite
weinig of nauwelijks iets af weet. Ja, enkele
algemeenheden, wat dooddoeners. Is dat erg?
In wezen niet, waarom ook? Maar ondanks
het ontbreken van een redelijke basiskennis,
worden er toch geregeld duidelijke uitspraken
gedaan over het dialecttaaleigen. Goed, Nederlands, Duits, Engels, enz. zijn talen, zoveel
is wel duidelijk. Je let dus wel op om daarover
uitspraken te doen. En, zoals gezegd, dat is
ook niet nodig. Maar waarom permitteert
men zich dat wel als het dialect betreft? Vaker

Foto Gemeente Sittard-Geleen
hoor je absurde uitspraken over dialectkwesties. Dat moet kunnen? Toch? En doorgaans
“onderbouwd” met het “argument”: ja/nee,
dat is zo!
Neem ons eigen dialect: het Sittards. Talen zijn verwant aan elkaar, maar daarvoor
hoeven ze nog niet dezelfde eigenschappen
te bezitten. Het Nederlands en het Limburgs
– dus ook het Sittards – horen tot de Germaanse talengroep. Er zijn dus logischerwijs
overeenkomsten, maar de verschillen zijn
duidelijk aantoonbaar. Zo is het Sittards een
eigen taal; meer dan de moeite waard om
in ere te houden. Maar daarover graag een
volgende keer…
Tekst Frans Walraven
Reacties:
voorzitter@willydolsstichting.nl
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Voor onze basisscholen in Sittard-Geleen zijn wij op zoek naar

ENTHOUSIASTE LEERKRACHTEN
voor alle groepen.

Wat bieden wij jou?
• Volledige baan (minimaal 0,6 fte)
• Een mentor vanuit het team

Wil je meer weten of solliciteren?
Meer informatie over onze scholen vind je op
www.stichtingtriade.nl.

Wat vragen wij van jou?
• Je bent in het bezit van een PABO diploma;
• Je beschikt over relevante werkervaring, opgedaan in
de praktijk of tijdens stage;

Wil jij bij ons werken....... Omdat Elk Kind Telt?
Ben jij op zoek naar een mooie uitdaging bij een
betrouwbare, meedenkende, ﬂexibele werkgever.

Daarnaast herken je in jezelf de volgende
competenties en talenten
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
• Je bent ﬂexibel met een hart voor kinderen
• Je bent op de hoogte van de verschillende lesmethodes
• Je bent didactisch, organisatorisch en pedagogisch sterk
Onze scholen:

Ook als je leerkracht bent geweest en overweeg je
na een andere carrière opnieuw het mooiste beroep
uit te oefenen, kun je contact opnemen en/of
reageren.
Stuur z.s.m. een korte brief met daarin je motivatie
en je CV naar bestuur@stichtingtriade.nl
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KRINGLOOP GROOTHANDEL

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

BOKSLOOTWEG 1, 6142 AB EINIGHAUSEN
TELEFOON +31 6 4702 8006
INFO@KRINGLOOPGROOTHANDELLENTJHEUVEL.NL
OPENINGS/-AFHAALTIJDEN
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG: 9:00 - 14:00 UUR

ENGELENKAMPSTRAAT

GOUD VERKOPEN IN
SITTARD

45

DAT IS
GOUD
WAARD.

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

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

Sittard

nog eens een reële prijs.

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 E G G E N
www.goudwisselkantoor.nl • sittard@goudwisselkantoor.nl

• 046 - 30 20 000

KLUISVERHUUR • GELD WISSELEN
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Dorstlessers voor koempels,
koolputters en andere droge kelen

Onkruid overwoekert de tastbare
herinneringen aan de eens modernste
mijn van Europa, ‘Maurits’ in Geleen.
Wie zich wil verdiepen in de roerige
mijngeschiedenis van de westelijke
mijnstreek moet dat eerst ontdoen
van struikgewas en keert dan meestal
teleurgesteld over zoveel verwaarlozing
huiswaarts. Zelfs de krant van Limburg
vergat in zijn herdenking van 50 jaar
na de pijnlijke mijnsluiting aandacht te
besteden aan de schachten en torens,
die zo lang het aanzien van deze regio
hebben gedomineerd.
Ook in dat andere bekken van de Nederlandse
mijnen, de oostelijke mijnstreek hebben ze
meteen nadat de laatste kolen naar boven
waren gehaald, de herinnering aan het zwarte
goud met dynamiet en bulldozers opgeblazen
en onder de grond geveegd. Zwart moest weg,

groen moest alles worden.Hoe anders ging
het eraan toe bij de buren aan de overzijde van de grens. Oude mijngebouwen en
koolputterswijken werden beschermd tegen
sloopkogels, ze werden opgeknapt en kregen
een nieuwe bestemming als hotel, bioscoop,
design academy, museum en theater. Mooi
allemaal maar toch ontbrak er iets essentieels,
vonden drie kleinzonen van koolputters, zoals
ze in België mijnwerkers of koempels noemen.
Geen plaquette of een standbeeld van een als
mijnwerker vermomd klerkje zoals ‘der Jup’
op de markt van Kerkrade wilden ze maar een
eerbetoon, dat dichtbij de koolputter staat.
In 2015 kwamen Frederic Fabry en Sandro
en Alessio di Pietro uit mijndorp Eisden met
een passende hommage: Kompel Bovengronds, een goudblonde dorstlesser, die ze bij
brouwerij Anders hadden laten brouwen. Het
Kompelbier viel goed in de smaak in de oude
Belgische mijndorpen als Zolder, Houthalen-Helchteren, Winterslag, Beringen, Waterschei, Beringen en Eisden. ‘Ondergronds’
volgde snel ‘Bovengronds’, en erna kwamen
rap Bellefleur, Prion des Fleurs. Kompel L’Or
Noir, Kompel Kriek en Kompel Pils. Sinds
2019 laat het trio koolputterskleinzonen zijn
bieren brouwen bij de grote Proefbrouwerij
in Lochristi. Daar zijn ook de twee nieuwelingen uit de Nostalgia serie gebrouwen:
Schachtknoop en Kolenwasserij. Nostalgisch
zijn ze zeker qua uitstraling. Op het etiket zijn
geplastificeerde foto’s aangebracht van groepjes koolputters, die een vervlogen tijd van
kameraadschap, zwaar labeur en gevaarlijk
werk ondergronds oproepen.
Klap
Beide bieren zijn genietbieren, geen bieren
die je meteen in een teug naar binnen slaat.
,,Beslist geen slok-klokbieren, zeker de
Schachtknoop vraagt om met zorg gedronken te worden, en bij de Kolenwasserij is het
niet verstandig om dit bier van 8 % te snel te

drinken. Dan krijg je meteen een klap van de
Er kunnen weer evenementen plaatsvinden.
kolenputter met de pikhouweel”, waarschuwt
Dat betekent dat de gemeentelijke evenemenbierexpert Guillaume Vroemen. De Schachtten Sint Rosa festival en Oktoberfeest Sittard
knoop is prachtig goudblond vankleur, met
in 2021 doorgaan. Deze moeten wel passen
een stralend witte, dikke schuimkraag. Geurt
binnen de maatregelen die op dat moment
zachtjes naar vanille en hop. ,,Zoet domiactueel zijn. Ook geldt het voorbehoud dat de
neert”, ,zegt Myriam Vroemen. Het bier is
benodigde vergunningen worden afgegeven.
‘whiskey oaked infused’ meldt het etiket. ,,De
De evenementen zullen gaan werken met ‘Teswat zoete, vanille Bourbon whiskey, waarmee
ten voor Toegang’ waarbij bezoekers moeten
dit bier is ‘verrijkt’ proef je ook goed. ‘Beer
aantonen dat zij gevaccineerd of negatief gemeets whiskey’ staat er op het etiket, en dat
test zijn. Door de inzet van deze toegangsconis juist. In de afdronk valt dat ‘zoetje’ snel
trole hoeven bezoekers in de paviljoens geen
weg, het bier krijgt dan een wat droge, licht
1,5 meter afstand te houden of een mondkapje
‘houtige’ afdronk,” voegt Myriam eraan toe.
te dragen.
,,Dit bier is op zijn lekkerst als hij erg goed
gekoeld gedronken wordt”, zegt Guillaume
terwijl hij het zweet van zijn gezicht veegt als
een echte koolputter.De ‘Kolenwasserij’ is
een donkerblonde, licht troebele IPA met Nieuwste
een
Philips, Sony en LG toestellen
vaste schuimkraag in gebroken wit. Fruitig
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen
en met dat typische IPA bittertje kietelt hij je
neus. Zo smaakt hij ook. ,,Volmondig, fruitig
en een aangenaam bitter, dat in de nadronk
Zondag 5 september strijken acts uit alle
droog ‘wegvalt’”, meent Myriam. ,,Goed bier
windstreken neer op het groene grond en
voor bij zomerse temperaturen. Een IPA, die
Struinen in de Tuinen nodigt menig tuinje het liefst zo jong mogelijk moet drinken.
terras- en cultuurliefhebber uit op het gras.
En het IPA hop erin zorgt ervoor dat je trek
Honderden tuinen verspreid in gemeenten
krijgt in een hapje of een knabbeltje”, vindt
door voor
heel Nederland
worden
Guillaume.
Geschikt
o.a. Ziggo en
KPN omgetoverd
tot openluchtpodium voor een dag. Veilig in

Door Ray Simoen
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN
Voor al Uwde
apparatuur:
frisse lucht Struinen kan tussen 12:00 en
Wassen,
droger,
koelen
en vriezen
17:00aluur.
Naam: Schachtknoop, ‘whiskey oaked infused’
Voor
Uw
apparatuur:

Struinen in de
Tuinen

- Audio en- TV,
elektromaterialen
Brouwerij: Kompel, Maasmechelen. IngrediWassen,
droger, koelen en vriezen
ënten: water, gerstemout, hop, gist, suiker,
Podiumkunstenaars
van alle disciplines staan
- Audio en TV, elektromaterialen
Unieke service en garantie:
whiskeycubes ‘Bourbon’. Type: blond. Alcohol:
te trappelen om weer te spelen en de oren en
- Géén voorrijkosten
en
géén
arbeidsloon
Unieke
service
en garantie:
7,5 % Prijs: 2,97 euro.
ogen van
onze bezoekers
snakken naar live
- Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd*
- Géén voorrijkosten
en apparatuur
géén
arbeidsloon
Naam: Kolenwasserij Brouwerij: Kompel,
optredens.
Bij
Struinen
de Tuinen
krijgen
* exclusief inbouw in
- Gratis
thuisbezorgd
geïnstalleerd*
Maasmechelen’. Ingrediënten: water, gerstzowel
groene
blaadjes* en
als
ervaren
rotten
een
exclusief inbouw apparatuur
mout, IPA hop, gist. Type: IPA. Alcohol: 8%
toneel toebedeeld.4,Het
publiek flaneert van
Burg.v.Boxtelstraat
Limbricht
Prijs: 2,30 euro. Informatie: Brouwerij Komverkwikkende tunes naar (hart)verwarmende
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Tel: 046-4515502
www.vleeshouwers.nl
pel, Industrielaan 31, Maasmechelen, www.
theaterspektakels.
Tel:
046-4515502
www.vleeshouwers.nl
kompel-bier.be Leverancier: Prik en Tik JMC
Drinks, Rijksweg 626 C, Maasmechelen, tel:
Aanmelden als act of locatie is vanaf nu moge0032.89.76.40.13.
lijk via www.struinenindetuinen.nl

SALE

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

vanaf 3 artikelen -/- 20%

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

* gehele collectie

Lenders Mannenmode

Premium dealer van Geleen
en omstreken

Mode voor alle mannen

Lenders

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

Mode voor alle mannen

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

Sint Rosa festival
en Oktoberfeest
gaan in 2021 door

aanmeten • vervaardigen
repareren • opvullen

OOk aan huis en
reparatie in de avOnd

AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,
Voor al Uw apparatuur:
van- Wassen,
€AEG
629,00
voor €549,00
droger,
koelen
entoeren,
vriezen 7 kg,
wasmachine
1400
75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.
- Audio en
TV,
elektromaterialen
van
Bel voor welke vergoeding u in Voor al Uw apparatuur: € 629,00 voor €549,00
Unieke
service
envriezen
garantie:
aanmerking komt 046-4745050
- Wassen,
droger,
koelen
en
Voor
al Uw
apparatuur:
- Géén
voorrijkosten
en géén arbeidsloon
Ook voor uw klikgebit
- Audio en TV,
elektromaterialen
thuisbezorgd
en geïnstalleerd*
- Gratis
Wassen,
droger, koelen
en vriezen
* exclusief inbouw apparatuur
- Audio en TV, elektromaterialen
Unieke service en garantie:
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
- Géén voorrijkosten
en géén
arbeidsloon
Unieke service
en garantie:
- Gratis thuisbezorgd
en geïnstalleerd*
Tel:
046-4515502
www.vleeshouwers.nl
- Géén
voorrijkosten
en géén arbeidsloon
* exclusief inbouw apparatuur

- Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd*

* exclusief inbouw apparatuur

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

AAFSJIED NUMME IS NEET LOSLAOTE

Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl

MER ‘T IS EEN ANGERE
MANEER VAN VASHAUWE.

Uitvaartcentrum Ubachs
www.ubachs.nl
Vouershof 1
6161 DB Geleen
046 - 4743293
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE
Cotton pads
Aloë vera 120st
Per stuk € 0,59

DIE GRENZE

Palmolive

120st

-62%

750ml

€ 1,00
250ml

€ 1,49

elders € 2,25

elders € 7,97

Zwitsal

250ml

-34%

€ 1,00

elders € 2,65

Pure trigger spray
beach escapes 250ml

Bodylotion marula & mango 250ml

-88%

2 voor

Air wick

Dove

Afwasmiddel original 750ml

Paracetamol*

Zonnebrand spray
spf50+ kids 200ml

Medixan 500mg 20 tab

20 tab

200ml

Werkzame stof:
500mg paracetamol

-11%

-89%

€ 1,99

€ 1,99

elders € 2,24

Diclofenac 1%*

Livsane gel 100gr

elders € 17,50

James Bond

Te gebruiken bij:
milde tot matige pijn
en koorts

€ 0,29

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

Van Gils

Cologne 50ml

For her edt woman 40ml

50ml

40ml

-64%

-60%

€ 5,99

€ 3,99

100gr
Werkzame stof:
10mg diclofenacnatrium
Te gebruiken bij:
lokale verlichting van milde tot
matige gewrichtspijn van knie
of vingers

€ 1,99

elders € 16,25

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

Toblerone

Mini yellow 35gr
Per stuk € 0,29

Lipton

€ 9,99
elders € 16,29

3 voor

€ 1,00

elders € 8,37

elders € 2,66

24 voor

-88%

€ 1,00

€ 1,00

-39%

400gr

1,5l

3 voor

4 voor

Frisdrank blikjes

Happy shopper diverse soorten 400gr
Per stuk € 0,39

-88%

-63%

Coca cola, coca cola zero, coca cola cherry,
sprite lemon lime, fanta lemon
330ml
of fanta exotic 330ml
Per stuk € 0,49

Honden-/kattenvoer

Herbal hibiscus of
ice tea rooibos 1,5l
Per stuk € 0,39

35gr

elders € 9,95

Nestlé

Calvé

Fritessaus 430ml
Per stuk € 0,39

elders € 8,55

430ml

Dolca milk 100gr

-84%

3 voor

€ 1,00
elders € 6,27

GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
@medikamentediegrenze

100gr

-57%

€ 0,69

elders € 1,59

Druk- en zetfouten voorbehouden,
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
10 juli t/m 26 juli 2021.
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Marian Hochstenbach van koor Feeling Young
Ook dat zorgt voor bekendheid maar ook voor
extra geld in het laatje.
Het repertoire is zeer gevarieerd en
overwegend modern, lees ik. Wie
maakt die keuze hiervoor?
Het koor heeft van oorsprong een gevarieerd,
modern en licht repertoire en eigenlijk is dat
nooit veranderd. Ik denk dat mensen die een
koor zoeken om te gaan zingen of om uit te
nodigen voor een optreden daar ook bewust
voor kiezen. De keuzes die gemaakt worden
betreffende het repertoire zijn sterk afhankelijk van het soort optreden en veelal een
samenspel tussen dirigent en leden. Voor
sommige uitvoeringen, zoals nu voor ons
jubileumconcert, wordt eerst door een paar
leden nagedacht over de vormgeving van dat
concert. Daarna kijkt de dirigent mee of de gekozen muziek haalbaar is voor ons koor.

Marian Hochstenbach is geboren en
getogen in Born en voorzitter van
het koor Feeling Young uit Born dat
al meer dan een halve eeuw bestaat.
Marian is in haar jonge meisjes jaren
al lid geworden van het koor en is met
tussenpauzes lid en penningmeester
geweest en sinds 2019 voor de tweede
keer voorzitter van Feeling Young.
Hoe zijn jullie aan de naam van het
koor gekomen?
Feeling Young is een voormalig jongerenkoor
dat is opgericht in 1970 onder de naam Jongerenkoor ’70 Born. Men mocht toen lid worden
op 12-jarige leeftijd en de oudste leden waren
in die tijd misschien net 25 jaar. Toen in de
loop der jaren meer oudere leden bijkwamen
is er in 1991 gekozen voor een naamsverandering. De naam Feeling Young staat voor het
idee dat iedereen die zich jong genoeg voelt
om bij dit koor te komen zingen, welkom is.
Momenteel is het jongste lid 35 jaar, waarna
leden van allerlei leeftijden volgen.
Hoe gaat het met de werving van bestuursleden en zangers?
Ik ben blij om te kunnen zeggen dat het
koor zich altijd weer vernieuwd en over het
algemeen gaat dit vanzelf. Omdat we op zeer
verschillende locaties optreden zijn we ook
voor allerlei verschillende mensen zichtbaar
en melden zich geregeld spontaan nieuwe
leden aan. Natuurlijk gebruiken we ook social
media en organiseren soms een open repetitie. Ook het invullen van bestuursfuncties lukt
uiteindelijk altijd.
Het gouden jubileum hebben jullie
vorig jaar mei vanwege corona niet
kunnen vieren. In mei dit jaar hebben
jullie huis aan huis een jubileumgids
uitgebracht. Dat is een bijzonder gebaar, vertel er eens wat meer over?
Een 50-jarig jubileum is ‘n bijzondere mijlpaal en daar hoort ook een jubileumgids bij
waarin de geschiedenis van deze vereniging
duidelijk wordt. De werkgroep, die is opgericht om het feest te organiseren, heeft veel
sponsoren bereid gevonden om dit plan te
ondersteunen. Mede dankzij hun konden we
de gids inderdaad huis aan huis verspreiden.
Daar zijn we trots op en ik mag wel zeggen

‘Het koor heeft van oorsprong een gevarieerd, modern en licht repertoire en eigenlijk is dat
nooit veranderd.’
dat we daar ook veel leuke reacties op hebben
gekregen.
Heeft corona jullie vereniging meer
parten gespeeld, buiten het afgelasten
van het jubileumfeest, en/of wat opgeleverd in positieve zin?
Natuurlijk was de coronatijd een heftige tijd.
Nadat in eerste instantie alles stil kwam te liggen en we niet mochten repeteren hebben we
in juni 2020 de repetities toch weer kunnen
oppakken. Als het weer goed was deden we
dat buiten en anders konden we terecht in de
parochiekerk. Dit met de leden die konden en
wilden meedoen. Later kwam weer alles stil
te liggen, maar nu mogen we gelukkig weer.
Corona heeft ons laten zien hoe kwetsbaar
we zijn maar we hebben in deze periode ook
gemerkt hoe belangrijk het maken van muziek
is en hoe flexibel we kunnen zijn. Natuurlijk
hadden en hebben we nog steeds ons jubileumfeest om naar toe te werken en dat is wel
een motiverende factor geweest om door te
gaan. Ik ben blij te kunnen zeggen dat maar

1 lid gestopt is, maar dat verder al onze leden
weer terug zijn en dat we zelfs alweer een
nieuw lid hebben mogen verwelkomen.
Vocal Group Feeling Young is al ruim
51 jaar een begrip in Born en omstreken. Kun je uitleggen hoe jullie tot die
stelling komen?
Het is waar dat de naam Feeling Young bij velen in Born en omstreken bekend is. Dat komt
deels omdat er nog veel oud leden en hun familie in deze regio wonen maar ook omdat wij
altijd op diverse plekken in Born en omgeving
optredens verzorgen. Wij zingen in kerken
tijdens H. Missen en huwelijken. Wij treden
op in winkelcentra, bij allerlei buitenactiviteiten zoals bijvoorbeeld in Kasteelpark Born of
bij Kasteel Limbricht. Verder organiseren we
alleen of met andere verenigingen uit de regio
concerten of andere evenementen op diverse
locaties. Ook organiseert Feeling Young al jaren haar Paaseierenactie. Elk jaar weer helpen
alle leden mee om bij alle woningen in Born
aan te bellen en onze Paaseieren te verkopen.

De leiding van het koor is al bijna 14
jaar in handen van dirigent Steven van
Kempen. Is dat bijzonder?
Ik weet niet zeker of het vaker gebeurt dat
dirigenten lange tijd bij een koor blijven.
Wat ik wel weet is dat de samenwerking met
Steven van Kempen nog steeds goed verloopt.
Wij zijn blij met deze dirigent en hij met ons,
zegt hij. Natuurlijk zijn er wel eens onenigheden en irritaties geweest maar er was altijd
van beide kanten de wil om die op te lossen
en weer verder te gaan. Ook vinden we samen
met Steven nog steeds nieuwe doelen om naar
toe te werken. Het is ook wel typerend voor
dit koor dat hij in de 50 jaar van ons bestaan
pas de negende dirigent is.
Een goed eindresultaat, maar geen
perfectie, is jullie streven, naast gezelligheid en plezier. Hoe uit zich dat
binnen en buiten het koor?
Plezier in muziek maken is van groot belang
om een goed resultaat te bereiken. Als je het
leuk vindt om te zingen kom je ook graag naar
de repetitie en streef je ernaar om tijdens een
uitvoering samen zo goed mogelijk voorde
dag komen. Het is echter wel zo dat lang niet
alle leden noten kunnen lezen. Het zijn geen
professionele zangers maar onze dirigent
slaagt er toch in om de leden telkens weer
iets nieuws te leren. Ook is het belangrijk dat
de sfeer binnen de groep goed is. Men helpt
en steunt elkaar waar nodig en nieuwe leden
worden in de groep opgenomen.

Door Bert Wassenberg

Lees meer op www.mijngazet.nl
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Sikkens Rubbol XD High Gloss

Sikkens Rubbol BL Ventura Satin

Hoogglanslak voor buiten

Zijdeglans grond- en aflak

Terpentinebasis

Waterbasis

Extreem weersbestendig

Zeer goed ademend

Maximaal onderhoudsvrij
Garantie voor succes!

Sikkens
Rubbol Primer

Buiten • Dekkend
Terpentinebasis • Grondlak

1L | €58,49

3656
Sikkens
Alpha Projecttex

Binnen • Mat
Afwasbaar • Dekkend

10L | €135,49

8468

1L | €93,99

1L | €65,99

5874

4124
Sikkens Buitenlakken

Sikkens
Rubbol Primer Extra

Sikkens
Rubbol EPS

Buiten • Dekkend
Buiten • Halfglans
Terpentinebasis • Grondlak Terpentinebasis • Grond- en aflak

Binnen • Extra mat
Streeploos & egaal • Plafond

Binnen • Mat
Schrobvast • Hoogwaardig

10L | €195,49

10L | €200,49

Dekkende binnenlak

Voor deuren, kozijnen, trappen en plinten
Verkrijgbaar in diverse kleuren
Zijdeglans | Hoogglans

1L | €66,99

1L | €69,99

1L | €82,49

750ML | €
€43,99

2995

4187

Sikkens
Alphacryl Pure Mat SF

Binnen • Renovatiemuurverf
Extra mat • Schrobvast

10L | €236,49

12531

12218

Sikkens
Rubbol SB

Buiten • Hoogglans
Terpentinebasis • Aflak

Sikkens Muurverf

Sikkens
Alphatex SF

Sikkens
Rubbol Satura

Buiten • Zijdeglans
Terpentinebasis • Aflak

3843

3937

Goed dekkend

Buiten • Zijdeglans
Terpentinebasis • Aflak

1L | €61,49

1L | €62,99

Sikkens
Alphacryl Plafond

Sikkens
Rubbol Finura Satin

Vochtregulerend

Sikkens Lakken

14781

Dekkende buitenlak

4374
Sikkens
Alphatex IQ Mat

Binnen/Buiten • Mat
Elastisch • Hoge dekking

5156
Sikkens
Alpha Topcoat

Binnen/Buiten • Mat
Elastisch • Weersbestendig

10L | €274,99

17187

10L | €387,49

24218

Transparante buitenlak

Voor deuren, kozijnen en gevelbetimmeringen
Voor deuren, kozijnen en gevelbetimmeringen
Verkrijgbaar in diverse kleuren
Verkrijgbaar in diverse kleuren
Zijdeglans | Hoogglans
Zijdeglans | Hoogglans
750ML | €
€45,99
45,99

2995

Dols Storms De Verfzaak Si�ard
Doctor Nolenslaan 149B
6136 GM Si�ard
046 - 452 7932
si�ard@deverfzaak.nl

Shop online

Openings�jden:

Ook ves�gingen in:

Ma - Vr 08.00 - 18.00 Cuijk | Baarle - Nassau | Eindhoven
09.00 - 17.00 Hoensbroek | Maastricht | Panningen
Za
Gesloten
Zo
Roermond | Valkenswaard | Venlo | Weert

www.deverfzaak.nl

750ML | €
€45,49

2995

