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Politieke groepering gob kiest ‘Top 3’
voor gemeenteraadsverkiezingen 2022
De leden van de politieke groepering
gob hebben tijdens de algemene ledenvergadering unaniem gekozen voor de
Top 3 die de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gaan leiden.

Voorbeelden hiervan zijn onder meer, krachtig bestuur, inhoudelijk zeer sterk, binden en
verbinden, empathie, sterk communicatief,
dicht bij de inwoners en verenigingen. Kortom geloofwaardig, open en betrouwbaar!

De Top 3 is:
1. Yvonne Salvino
2. Leon Geilen
3. Marcel Claessens

De politieke groepering gob heeft 4 jaar geleden het proces van verjonging en vernieuwing
ingezet. Aspecten die uitstekend aansluiten
bij het ondernemend leiderschap van Yvonne
Salvino. gob gaat de verkiezingen in met een
vrouwelijke lijsttrekker.

Dit drietal bevat een aantal eigenschappen,
die ieder voor zich, maar vooral in gezamenlijkheid staan voor een voortzetting van
het succes van de politieke groepering gob.

del heeft staan en daar ook inhoud aan geeft.
Marcel Claessens die als volksvertegenwoordiger voor iedereen altijd klaar staat en een
brede politieke betrokkenheid heeft.
“Hiermee borgen wij politiek, bestuurlijk en
ondernemend leiderschap voor de politieke groepering gob, en daarmee voor alle
inwoners van onze mooie gemeente”, besluit
Yvonne Salvino.

Leon Geilen is een ervaren en vernieuwende
bestuurder, die participatie hoog in het vaan-
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Roger Daemen van tennisvereniging GTR
een van de weinige sportverenigingen in de
omgeving heeft GTR professionele exploitanten voor het clubhuis. Het clubhuis is de hele
dag geopend van 09:00 uur ’s ochtends tot ’s
avonds laat. Dat onderscheidt GTR van anderen en draagt uiteraard bij aan het sociale
aspect dat zo belangrijk wordt gevonden.

Roger Daemen woont in Puth en is
sinds 2019 voorzitter van GTR een van
de grootste tennisverenigingen van
Zuid-Limburg. Deze Geleense Tennisvereniging Ready is vóór de Tweede
Wereldoorlog opgericht in 1928, vanaf
het begin als gemengde vereniging.
Jullie tennispark ligt op Spaubeeks
grondgebied maar de uitspraak is dat
GTR een Geleense vereniging is en zal
blijven. Leg eens uit?
GTR is op 1-7-1928 opgericht en was een
strikt besloten club van de Staatsmijn
Maurits. De baan en het clubgebouw waren
een onderdeel van het casino in het Mauritspark. Op 3 mei 1951 verhuisde GTR naar het
burgemeester Damenpark. Van de gemeente
Geleen mocht GTR maar maximaal 25 jaar
in het burgemeester Damenpark spelen. Een
nieuwe locatie kon maar moeizaam gevonden
worden. In 1969 werd besloten dat GTR zich
ging vestigen aan de Sint Jansmolen. Dit
terrein was eigendom van de Staatsmijnen,
maar lag op het grondgebied van Spaubeek.
Zo is de Geleense tennissportvereniging
terecht gekomen op het grondgebied van een
aangrenzende gemeente. GTR onderhoudt
uitstekende relaties met zowel de gemeente
Sittard-Geleen als met de gemeente Beek. En
onze leden komen uit beide gemeenten en
zelfs daarbuiten.
Afgelopen maand openden jullie twee
padelbanen. Een nieuwe tak van sport
gerelateerd aan tennis. Wordt dit net
zo’n hype als squash indertijd?
Padel is momenteel de snelst groeiende sport
ter wereld. GTR is er trots op dat de eerste 2
padelbanen in de Westelijke Mijnstreek bij
GTR gerealiseerd zijn. De verwachting is dat
padel nog een enorme vlucht gaat nemen.
De realisatie van 2 padelbanen gaat naar
verwachting een flinke boost geven aan de
ledengroei bij GTR. De gemeenten vinden
de realisatie van padelbanen ook een goede
ontwikkeling. Op het park van GTR is nog voldoende ruimte aanwezig om extra padelbanen
aan te leggen, als blijkt dat dit nodig is. Bij de
aanleg van de twee padelbanen hebben we
qua infrastructuur al rekening gehouden met
een mogelijke uitbreiding van nog eens twee
padelbanen.
En die padelbanen zijn niet alleen voor
leden van GTR heb ik begrepen?
Klopt. De padelbanen zijn ook door niet-leden
van GTR te gebruiken. Dat is een ontwikkeling die je ook steeds vaker ziet. Mensen
willen soms ook een uurtje kunnen padellen zonder dat ze vast willen zitten aan een
lidmaatschap. Of omdat ze in de buurt op
vakantie zijn bijvoorbeeld. Via de website van
GTR en de landelijke website padelboeker.nl
zijn de banen te reserveren. Dat geldt overigens sinds dit jaar óók voor onze tennisbanen.
We hebben trouwens wel hele interessante
kennismakingspakketten padel en tennis waar

Jullie Nieuwsbrieven verschijnen in
een behoorlijk hoge frequentie. Een
actieve redactie en een bewuste keuze?
Dat is zeker een bewuste keuze van onze
communicatiecommissie. Wij willen onze
leden goed ‘aangesloten’ houden bij GTR.
Een voorwaarde hiervoor is dat iedereen goed
geïnformeerd is over alles wat er rondom de
club speelt. Niet alleen het aankondigen van
activiteiten is van belang, maar ook openheid
en transparantie zijn belangrijk. Bovendien
zijn ook de sociale media ontzettend belangrijk om te vertellen over je activiteiten en het
onderscheidend vermogen van GTR. Dus ook
daar zijn we steeds actiever mee. Volg ons
vooral ook op Facebook en Instagram zou ik
zeggen of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Wethouder Ralph Diederen (gemeente Beek) met voorzitter Roger Daemen van GTR tijdens
de opening van de twee padelbanen bij tennisvereniging GTR. 
Foto GTR
mensen voor een relatief laag bedrag drie
maanden kunnen padellen en tennissen en
dan ook nog eens vier kennismakingslessen
krijgen aangeboden. Dat is de zogenaamde
summer challenge, meer informatie hierover
staat ook op onze website.
Jullie zijn er erg trots op dat àlle banen LED-verlichting hebben is. Is dat
bijzonder in de tenniswereld?
Ja, dat is zeker bijzonder. Ten eerste heeft
GTR maar liefst 10 tennisbanen en 2 padelbanen. Dat is al bovengemiddeld veel,
vergeleken met andere tennisverenigingen.
Dat alle tennis- en padelbanen ook nog eens
met LED verlicht zijn is natuurlijk fantastisch.
Hierdoor kan er met name ’s avonds veel en
lang gespeeld worden en heb je vrijwel altijd
een baan ter beschikking om op te kunnen
spelen. Bij andere tennisverenigingen is dat
nogal eens anders en mag je blij zijn als je na
drie kwartier niet van de baan moet omdat
de volgende spelers alweer klaar staan. Door
de ligging van het park, ver van ‘de bewoonde
wereld’ heeft niemand last van de verlichting
van de banen en hoeft het licht niet om 22:00
uur uit, zoals bij veel andere verenigingen die
midden in een woonwijk liggen.
Een andere bijzonderheid is het feit
dat er geen kantinediensten gedraaid
worden, dat bij veel tennisverenigingen standaard is. Hoe lossen jullie dat
op en is dat naar tevredenheid?
GTR heeft vele jaren geleden al gekozen voor
professionele exploitatie van haar clubhuis.
Dit is een geweldig succes! ’s Ochtends om
09:00 uur gaat het clubhuis open en blijft
vervolgens de hele dag geopend. De leden
worden op het terras bediend en ook wandelaars weten het clubhuis goed te vinden voor

een hapje en een drankje. Vanaf het begin van
dit seizoen heeft GTR nieuwe exploitanten,
waar iedereen erg tevreden over is. Professionele exploitatie zorgt ervoor dat er geen
kantinecommissie is en dat de leden geen
bardienst hoeven te draaien. Sterker nog: je
wordt goed verzorgd bij GTR! De exploitanten
fungeren ook als beheerder van het park. Ze
sproeien de banen, zorgen voor de verhuur
van materialen, openen en sluiten het park en
houden het park netjes. Dat is een geweldig
voordeel t.o.v. andere tennisverenigingen. De
exploitanten wonen op het park, in een bungalow die aan het clubhuis grenst, waardoor
er altijd bezetting is op het park.
Het is niet alleen tennissen bij GTR,
maar jullie vinden het sociale aspect
ook erg belangrijk. Kun je daar wat
meer over vertellen?
Eind 2019 heeft GTR een groot onderzoek
onder haar leden uitgevoerd. Hieruit bleek
dat het overgrote deel van de leden van GTR
vooral voor de gezelligheid komt en daarnaast
dan ook nog wil sporten en presteren. Gezelligheid en sporten gaan dus hand in hand bij
GTR. Er wordt heel veel aandacht geschonken
aan het sociale aspect. GTR heeft een actieve
commissie die allerlei activiteiten organiseert
en ook tijdens de sportieve activiteiten wordt
de gezelligheid niet uit het oog verloren. Als
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–
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–
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–
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* gehele collectie
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Tel. 046-4759883
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Heeft corona jullie vereniging veel
parten gespeeld?
Zoals bij vrijwel alle verenigingen heeft corona een belangrijke rol gespeeld in 2020. In
januari 2020 is tijdens de ALV unaniem een
nieuw beleidsplan aangenomen. Het bestuur
was in het eerste jaar echter meer tijd kwijt
met alle coronaperikelen, dan met het uitvoeren van het beleidsplan. Tennis is gelukkig
een van de buitensporten geweest die als een
van de eerste sporten weer toegestaan was.
We merkten daardoor dat mensen nog meer
uitzagen naar het tennissen dan voorheen.
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!
Sinds 2020 wordt bij GTR de laddercompetitie gespeeld. Dat is een interne competitie
waar veel leden van GTR aan meedoen. De
laddercompetitie is een doorslaand succes
geworden. Via een app worden de deelnemers
aan ongeveer gelijkwaardige tegenstanders
gekoppeld. Iedereen kan daardoor op zijn
eigen niveau spelen van beginner tot zeer
gevorderd. Vooral voor nieuwe leden is dit
heel leuk, want je hebt altijd tegenstanders
om tegen te spelen en je leert snel mensen
kennen binnen de club. Er zijn 4 laddercompetities: Een dubbelladder en enkelladder een
jeugdladder en nu ook een padelladder.


Tekst Bert Wassenberg
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De Specialist
van Sittard

NU SPECIALE PRIJS:

PHILIPS OLED

OP=OP

55OLED805
Android TV
OLED 138cm beeld

AANBIEDING:

SAMSUNG TABLET
A7 • 32 gb

€175,-

€1199,OP=OP

LG UHD TV

ACTIE:

BOSCH STOFZUIGER

BOSCH WASMACHINE

55UP78006

OP=OP

BGN2A111

OP=OP

WAJ28001NL
7KG • 1400 toeren

BOSCH DROGER
CONDENS
WTN83292NL

€389,€79,-

€429,-

€549,-

Beste product februari 2021

BRAUN
STOOMSTRIJKIJZER

BLACK & DECKER
NVC115WAQW

PHILIPS
SCHEERAPPARAAT

TEFAL BLENDER
BL4201

SI133341

SI3030

€34,95

€29,95

€34,95
€47,95

ETNA VAATWASSER

PRINCESS FRITEUSE

VWV242WIT • besteklade

182727

PHILIPS DAB+ /
INTERNETRADIO

€69,-

€32,95

OP=OP

PHILIPS TAM6805
OP=OP

CD / DAB+ /
intenetradio

€199,-

€429,-

PHILIPS TAT2236BK

Inbouw apparaat defect

Wij komen het vrijblijvend bij u opmeten en adviseren u persoonlijk voor
iets nieuws. Zodat u zeker bent dat het past en geïnstalleerd kan worden bij u thuis.

Tv montage ?

Geen probleem maak een afspraak of kom langs.
Wij kunnen uw tv ophangen vlak aan de muur zodat u niets meer ziet van kabels enz. Of op een mooie
draaibeugel van b.v. Vogels Montage beugel vogels al vanaf 99 euro incl. montage en materialen.

full wireless

OP=OP

€34,95

Service en Kwaliteit is waar Balter al jaren voor Staat.
Wij gaan net iets verder in persoonlijkheid / advies / service.
Met eigen buitendienst monteurs en reparatie werkplaats.

Alle prijzen zijn excl bezorging tenzij anders vermeld.
Aanbieding 2 weken geldig of OP=OP.
Voor meer acties kijk op de site of kom naar de winkel.

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

www.baltersittard.nl
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Kunststukjes
Een verse koeienvlaai
Vroeger speelde je als kind op straat en in het
veld. Ik had geluk: een bos lag dichtbij. De
weg ernaartoe was een belevenis. Het asfalt
hield op, een kiezelweg begon. De zoom van
het bos had een grote aantrekkingskracht. In
het bos rook het naar dennenbomen, wilde
knoﬂook, naar het kadaver van een dier. We
maakten lawaai, sloegen met stokken tegen
bomen en struiken. De boswachter was een
hinderlijke sta-in-de-weg die de pret bedierf
en je het bos uitstuurde als hij de bokkenpruik
op had. Hij hield niet van kinderen.
In het dorp kon je bij iedereen op het erf
kijken. Het woord privacy moest nog geboren
worden. Iedereen had wel een koe, paard, of
varken. Dieren waren voor de arbeid, of het
levensonderhoud. Groenten kocht je niet,
die kwam uit je eigen tuin. Eieren kocht je
niet, die haalde je ’s morgens onder de kont
van een kakelende kip vandaan. Je legde een
warm ei in het mandje en vervolgde je ronde.
De haan moest je in de gaten houden, die
wilde je nog weleens aanvliegen. Het verse
ei smaakte bij het ontbijt opperbest. Laten
we het niet hebben over het halve scharrelei
van nu. De thuisslager zag je geregeld op zijn
bromﬁets rijden, op weg naar een volgende
klus. Zijn leren slagersschort had hij om.
De werkkoﬀer vol scherpe messen had hij
achterop. Zo reed hij ﬂuitend door het dorp.
We noemden hem Fluite-Pol, een man die eer
legde in zijn werk. Hij had altijd goede zin.
Pol zag het varken al als een malse rollade. De
boerderijpoort naar de buitenwereld ging discreet dicht. Het varken werd uit de stal geleid.
Ik stond er als jongen bij te kijken. Pol sleep
zijn messen nog eens goed. De slachtladder
werd rechtop gezet. Het varken blies zijn laatste adem uit. Het was de realiteit, niet mooier,
niet lelijker. Zoals de bosrand fascineerde, zo
hypnotiseerde de brander na het kelen van
het varken. De borstelige huid moest wor-

den weggebrand. Het stonk verschrikkelijk.
Tegenwoordig heb je natuurspeelplaatsen,
waar de kids kunnen rondscharrelen. Mooi
aangelegd ruig terrein zoals bij de roeivijver
in Stadspeelbos Sjabolleke. Na twee of drie
jaar gaat het speelbos op in de omringende
natuur. Als een plataan omwaait, dan krijgt de
gevelde reus hier een verlenging aangeboden.
De boom verliest zijn kruin. De zijtakken worden geamputeerde stompen op een bomenromp. Kruip door, sluip door: een belangrijk
onderdeel van het spelgedrag van kinderen.
Je kunt je achter een boom verstoppen. Een
zwaardgevecht met de boom aangaan, want
jongens willen nog altijd met stokken slaan.
Mag je in een speelbos hutten bouwen? Mag
je vuurtje stoken, een eitje bakken in een
koekenpan? Laat een kind de rijkdom van
de natuur vooral ten volle ervaren, anders
krijgen virtuele spelletjes de overhand. Via
bezoekjes aan moestuinen leren de kinderen
van de Kindante scholen spelenderwijs over
lieveheersbeestjes en nuttige bijen. Meewerken in een voedselbos op zaterdag is eveneens
leerzaam. Je bent ze een paar uur kwijt! Fruitbomen en bijenhotels zijn populair. Kijk eens
op de website van Plök of het CNME.
Ik denk dat krioelende beestjes, maar ook
modder en andere ‘viezigheid’ nooit hun aantrekkingskracht zullen verliezen. Al is een val
in een verse koeienvlaai af te raden. Tja, die
bosrand, de brander van de slager. De smaak
van dat ei. Met een beetje geluk staan er over
een paar jaar nog koeien in de wei.
Tekst en foto Wim Kallen

COLUMN
Slechte rapportcijfers

Vlaggen met lege schooltassen zag je de afgelopen weken feestelijk aan de voorgevels van
tal van huizen wapperen en bungelen. Vaak
met eronder een laken, waarop in grote letters
GESLAAGD staat geschreven. Geen vlag en lege
tas aan het gemeentehuis dit jaar. En ook geen
knalfuif na aﬂoop van een gemeenteraadsvergadering. De gemeente Sittard-Geleen moet in de
herkansing. Want de cijfers van de Burgerpeiling
2020, die begin juli bekend werden gemaakt,
waren bedroevend.

Afgang

Voor slechts ‘één vak’-‘digitale faciliteiten’- haalde de gemeente in de ogen van de deelnemers
aan de Burgerpeiling 2020 een voldoende: 6.2.
Voor de andere ‘vakken’ was het resultaat erbarmelijk. De waardering van de burgers voor ‘de
zorg van de gemeente voor de leefomgeving’ was
het laagst: 5,2. Diezelfde score was er voor de
‘waardering voor het betrekken van de inwoners
bij het beleid’. Dat is een afgang, net zoals je voor
de belangrijkste vakken van je eindexamenpakket een onvoldoende hebt gehaald. Erg laag waren ook de cijfers voor ‘de inspanningen van de
gemeente om burgers volledig te laten deelnemen
aan de maatschappij’ en ‘gemeentelijke dienstverlening: beiden 5,8. Dit hakt er zeker zo hard
in omdat het landelijk gemiddelde 6,8 is. Met een
gemiddelde van 5,6 scoort Sittard-Geleen ruim
1,1 punt lager dan het landelijk gemiddelde.
Geen rapport om de vlag voor uit te steken of een
lege schooltas aan de voorgevel te laten bungelen. De schooltas van de gemeente Sittard-Geleen
zit nog boordevol met onaf huiswerk en opdrachten, die onvoldoende of slecht gemaakt zijn.

Excuses

Net als elke leerling, die gezakt is, een tas vol
excuses heeft waarom hij of zij het niet heeft
gehaald, put de gemeente zich uit in uitvluchten en verklaringen waarom de cijfers van de

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

Op zoek naar uw
droombadkamer?

Kom langs bij

Sani-Dump SITTARD

Openingstijden:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

09:30-17:30
09:30-17:30
09:30-17:30
09:30-17:30
09:30-17:30
10:00-17:00
Winkel gesloten

Telefoonnummer:
046 240 00 10
E-mail: sittard-geleen@sanidump.nl
Koopavond: Uitsluitend op afspraak

Kijk voor alle mogelijkheden op www.sanidump.nl

SANI-DUMP SITTARD - NUSTERWEG 88D

B�J O�S
S�O� J�

C�R�N�
P�O�F
Eindhoven
A2

A2

A2

A73

Burgerpeiling 2020 zo laag waren. Het kwam
door corona, het lag aan de lockdown. Allebei
hadden ze de gemeente op een ongunstig tijdstip
overvallen.
Door de beperkingen, die door corona en de
(tweede) lockdown aan de burgers waren opgelegd, waren velen prikkelbaarder en ontevredener over de gemeente geworden. En ja, geen
wonder dat de burgers, door corona gedwongen
om in de eigen omgeving te blijven en af te zien
van buitenlandse uitstapjes, niet blij worden
van een wandeling door de eigen stad, waar de
gemeentelijke bezuinigingen het mes in het onderhoud van de openbare ruimtes hebben gezet.
Aardig gevonden die excuses. En, hoewel niet
helemaal uit de lucht gegrepen, omzeilen ze het
kernpunt van kritiek. Burgers in deze gemeente
menen dat ze niet voor vol worden aangezien.
Te onvolledig en te laat worden ze geïnformeerd,
zodat van echte burgerparticipatie amper sprake
is. Daarbij wordt de rol van de gemeente ook
vaak als erg dwingend ervaren, zelfs als venijnig
wanneer er weerstand tegen gemeentelijke
plannen wordt gesignaleerd. Om nog maar te
zwijgen van de ambtelijke molens, die hun eigen
tempo willen blijven draaien en geen boodschap
hebben aan de roep van bijv. ondernemers om
‘eens een extra tandje bij te zetten’.
Burgers voelen zich weggezet als ‘’brugpiepers’
op een middelbare school, die moeten luisteren
wat de schooldirectie beslist voor hen. ‘Braaf zijn,
je mond houden, en zonder morren doen wat de
alwetende directie van je vraagt, dan komt alles
prima in orde’: dat soort praatjes. Niet alleen
de lage beoordelingen moeten de gemeente te
denken geven maar ook het feit dat aan deze
Burgerpeiling ruim 2700 mensen meer hebben
deelgenomen dan aan de vorige van 2018.
De onvrede en ontevredenheid is geen gemompel
van enkelingen maar van duizenden betrokken
burgers. Stevig pakket huiswerk voor de gemeente en de politieke partijen in Sittard-Geleen dus.
Aan het werk en zorg dat je in de herkansing
meer voldoende en voldoening te scoort.

Door Ray Simoen
Reageren: redactie@mijngazet.nl
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Showtime!
Bekijk ons nieuwe theaterseizoen

het laagland &

philharmonie zuidnederland

george baker

TSJAIKOVSKI De Notenkraakster

50 jaar live!

di 21 dec | 19.00 uur

za 27 nov | 20.00 uur

club lam
Lolita

rocky horror
picture show

vr 15, za 16 & zo 17 okt

di 7 dec | 20.00 uur

ad mosam

rowwen hèze

Remember me

Het was een kwestie van geduld

vr 29 okt | 20.00 uur

zo 19 dec | 20.00 uur

dolfje weerwolfje

metropole orkest

The Musical

Toon! De mooiste liedjes van Toon

zo 7 nov | 14.30 uur

za 5 feb | 20.00 uur

Tickets & meer voorstellingen:

dedomijnen.nl/theater
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Fruitige dorstlesser uit Ophoven
ning die het eens was geweest toen die nog de
Funf Heringe heette. Na maanden van bikkelen en zwoegen opende hij de fraai verbouwde
molen, vredig gelegen in het stadspark naast
de Geleenbeek, die zich de afgelopen week van
zijn meest wilde kant liet zien. Het lommerrijke terras aan de voorzijde en het imposante
molenrad trokken al snel de aandacht. Wie
de deur opendoet stapt een bruin café met
huiskamergevoel binnen. En achter de tapkast
wachten nog meer surprises: een met warm
hout aangekleed restaurant, waar de ‘ sjmaak
van Limburg’ kunt proeven en nog een terras
met uitzicht op het stadspark en het molenrad.

Pompen of verzuipen. Dat geldt niet
alleen voor veel Limburgers, die vorige
week hun vredige kabbelende beekjes
voor hun deur ineens zagen veranderen
in modder brakende en alles meesleurende monsters. Maar zeker ook voor
allen, die hun brood willen verdienen
in de horeca. Roeien tegen de stroom
in, met riemen, waarvan de overheid
bepaalt hoe lang ze mogen zijn en
wanneer je ze mag gebruiken. Zware
dobber.
Imposant
Er is vaak geen andere keus, de liefde voor
het vak is te groot, de rekeningen drijven
niet weg met een wilde modderstroom en de
concullega’s zitten niet stil. Dus ‘aon de geng’,
niet sippen maar tappen en steeds een mooie,
verse worst verzinnen die je de gasten kunt
voorhouden zodat ze de gang naar je etablissement niet vergeten en je vondsten blijver
waarderen en vooral ook bestellen.
Ruim vijf jaar geleden besloot Arthur Rooden
de in de versukkeling geraakte Ophovener
molen te veranderen in de gezellige uitspan-

Geluksmomentjes
Maar Rooden wist dat gasten niet alleen voor
nostalgisch hout en steen komen. Daarom
zorgde hij ervoor dat hij de aandacht wist
te trekken van gasten, die graag getrakteerd
willen worden op een verrassing. Daarbij
charmant geholpen door Patty Kosters,
serveerster van bier en geluksmomentjes en
daarom in 2019 door krant de Limburger uitgeroepen tot ‘ beste gastvrouw van Limburg’.
Samen organiseerden ze‘ sjtepkes mit hepkes’
, wandelingen met hapjes. Om de heropening
na de corona lockdown te vieren kwamen
ze met een Menu Journal, een eigen krantje
met gerechten en het dagelijkse menu. En
op 17 juli jl streek de Tour de Limburg’ van
L1 neer op het terras van de Vief Heringe en
mocht Gert Jacobs een hele avond klepperen
over Tour wetenswaardigheden. Sinds een
tijdje is er ook het eigen Vief Heringe bier, De
Zèsde Hering genaamd. Het is zoals het etiket
aangeeft ‘ het kruidige huisbier van de Vief
Heringe’.
Vrolijk
Hoog en droog gezeten in de kamer van het
bierkennersechtpaar Guillaume en Myriam
Vroemen in Genhout zien we een etiket dat
met zijn lichtblauwe kleur en een van de
`Vief Heringe ( in Sittard wordt een lange,
magere slungel ook wel ‘ eine sjmaale hering’

genoemd) meteen vrolijk stemt. De verwachtingen worden opgeklopt doordat de ‘ sjmaale
hering’ een bierton achter zich aansleept en
een bokaal schuimend bier voor zich uithoudt.
Mooi wit schuim, dat echter nogal aan de
dunne kant is en we graag iets langer hadden
willen zien staan. ,, Maar de geur is heerlijk en fruitig, mooie vleugjes banaan erin”,
looft Myriam de Hering. Fruitig smaakt het
bier ook. ,,Vooral de smaak van banaan is
prominent aanwezig. Naderhand komt ook
het licht bittere van grapefruit naar voren”,
voegt ze eraan toe. ,,De zèsde Hering heeft
het droge karakter van een. Saison bier en
het licht bittere van een IPA. In de nadronk
is hij een echte Saison. ,,Mooi gemaakt dit
bier, in de traditie van brouwer Ambrass, ook
uit Sittard”, meent Guillaume. Ook na het
tweede ﬂesje kunnen de bierexperts niet het
kruidige accent in het bier vinden dat door het
etiket was beloofd. Evenmin proeven we het
eﬀect van het dry hopping. ,,De zèsde Hering
is een leuke dorstlesser, die niet vergeet om
ook de trek in lekkere hapjes te prikkelen.
Want een slimme gastheer als Arthur Rooden
wil ook laten zien en proeven wat zijn kok in
huis heeft”, meent Guillaume. ,,Als je dit bier
goed gekoeld drinkt dan ga je misschien net
zo dansen met een glas in je hand als de jolige
Hering op het etiket,’ besluit Myriam.

Garage-sale in
het Europapark
Zoals het er nu naar uitziet mag in het
Europapark dit jaar een garage-sale worden
gehouden. Een ideale dag om van niet meer
gebruikte spullen af te komen en voor snuﬀelaars een mooie gelegenheid om leuke spullen
te scoren. De garage-sale op 12 september
duurt van 9.00 tot 16.00 uur. Wijkbewoners
die willen deelnemen kunnen zich hiervoor
aanmelden (t/m 31 aug) door een mail te
sturen naar garagesaleeuropapark@gmail.
com. Deelname € 4,50. De garagesale gaat
alleen door mits de dan geldende COVID-19
maatregelen het natuurlijk toelaten.

Nieuwe single
Nomi Stern
Zangeres Nomi Stern 18 jaar , vertegenwoordigt een gevarieerd repertoire van Duitse,
Engelse en Nederlandse liederen, waarvan de
Duitse variant haar favoriete is. De charmante, spontane en altijd goedlachse jonge
dame komt uit een familie van muzikanten,
waaronder Guido Dieteren van The Maestro
& The European Pop Orchestra. “De laatste
maanden heb ik hard gewerkt om drie eigen
nummers op te nemen waarvan ‘Ich leb wie es
mir gefällt’, deze maand uitkomt.”

Door Ray Simoen
Naam: De zèsde Hering, het kruidige
huisbier van De Vief Heringe
Brouwer: Ambrass, Sittard
Type: blond bier van hoge gisting
Alcohol: 7 %
Inhoud:water, gerstemout, tarwebouw,
gist en hop
Inhoud: 33 cl
Prijs: 4,50 euro
Informatie en verkrijgbaar bij:
De Vief Heringe
Molenweg 56
Www.deviefheringe.nl

Dit hebben wij o.a. voor u bereikt in de eerste
helft van dit jaar:
Aandacht voor behoud loonhal Staatsmijn Maurits en
mijnverleden Geleen
Invoering van jeugdlintje
Dit hebben
wij o.a.
voor
u vrachtwagenproblematiek
bereikt
in de eerste
aandacht
voor
aanvan dit jaar:
Dit hebben wij
o.a.Blijvende
voor
u bereikt
in de eerste
helft
Kampstraat
Lindenheuvel
helft
van dit jaar:
• Aandacht voor behoud loonhal
Staatsmijn Maurits
en mijnverleden Geleen
Vernieuwbouw
Glanerbrook
• Invoering van jeugdlintje
van loonhal
nieuw participatiebedrijf
Vidar
AandachtOprichting
voor behoud
Staatsmijn Maurits
en
• Blijvende aandacht voor
vrachtwagenproblematiek
aan
Kampstraat
Lindenheuvel
Verwijderen
mijnverleden
Geleen graffiti stadswal, binnenkort water in de grachten
• Vernieuwbouw Glanerbrook en realiseren nieuwe invulling V&D-locatie Sittard
Invoering van jeugdlintje
• Oprichting van nieuw participatiebedrijf
Vidar
openbaar
toilet centrum Sittard aan
BlijvendeRealiseren
aandacht voor
vrachtwagenproblematiek
• Verwijderen graffiti stadswal, binnenkort water in de grachten en realiseren nieuwe invulling
Versterking
van lokale cultuur en muziekonderwijs
Kampstraat
Lindenheuvel
V&D-locatie Sittard
• Realiseren openbaar Vernieuwbouw
toilet centrum Glanerbrook
Sittard
Oprichting
van
nieuw participatiebedrijf Vidar
• Versterking van lokale
cultuur en
muziekonderwijs
Het
komende
half
jaar blijven
ons voor u
Verwijderen graffiti stadswal,
binnenkort
water inwij
de grachten
en realiserenhalf
nieuwe
invulling
V&D-locatie
Sittard
inzetten.
Het komende
jaar
blijven
wij ons
voor u inzetten.
Realiseren
openbaar
Sittard
Maar
voortoilet
nu centrum
een
vakantie.
Maar
voor
nufijne
een
fijne vakantie.
Versterking van lokaleBlijf
cultuur
en
muziekonderwijs
gezond!

Blijf gezond!

Het komendeinfo@cdasittardgeleen.nl
half jaar blijven wij ons voor u
inzetten.
Maar voor nu een fijne vakantie.
Blijf gezond!

MIJNGazet | pagina 8

W
U
IE

Mar k

N

E
L
A
K
O
JOUW L

N
E
A
C
I
N
O
R
T
ELEK SPECIALIST
D
E
O
G
!
N
E
WIT
E
L
E
G
DR
A
T
T
I
S
ARK
P
L
I
A
T
E
R
N NAAR

E
M
O
K
J
I
W

Onze nieuwste megastore opent
medio augustus de deuren!
Met een winkeloppervlakte van ruim 1400m2 is dit een van de
grootste EP winkels van Nederland. In dit bijzondere winkelconcept,
met verschillende belevingscorners én een uniek koffiehuis, laten wij
je nieuwse producten zien en beleven!

ALTIJD

DE BESTE

KEUZE

8 Winkels in Limburg

Roermond • Weert • Panningen • Tegelen • Echt • Heythuysen • Horst • Sittard-Geleen
1.600 m2

1.400 m2

1.000 m2

500 m2

600 m2

300 m2

350 m2

Shop 24/7 online | www.eptummers.nl | T: 085 - 105 4444

Medio augustus open
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De boeiende geschiedenis van
het clublied ‘Nao veure Fortuna’

Martin Pfeifer (links) en Hans Wijnands op bezoek in het
Fortuna Museum.
Foto Wil Beckers

Hans Wijnands en Martin Pfeifer zijn
samen met Wim Clerx de drie langst
zittende leden van de in 1974 opgerichte Sittardse Sjtadskapel ’t Trumke
en ’t Tröötje. Dit Zittesj hermenieke
trakteerde de Fortunasupporters in
het stadion gedurende vele seizoenen
op vrolijke klanken. Hans en Martin
brachten voor een interview over de
geschiedenis van het alom bekende
clublied “Nao veure Fortuna” een bezoek aan het Fortuna Museum.
Hans Wijnands is in 1976 en 1977 begonnen
met het schrijven van vastelaovesleidjes. In
1978 werd de 24-jarige lid van ’t Trumke en
’t Tröötje. Nog in hetzelfde jaar kwam hij op
het idee om een Fortunaliedje te schrijven. In
eerste instantie dacht hij aan “Hup Fortuna”

op basis van het destijds bekende melodietje
van de Duitse schlager Rucki Zucki”. Het
zou uiteindelijk iets heel anders worden. Om
precies te zijn op 20 oktober 1978 trok Hans
zich met zijn trompet terug op zijn kamer
om zich te concentreren op een apart liedje.
Dezelfde avond componeerde hij “Nao veure
Fortuna” en zette de noten en de tekst in klad
op papier.Kort daarop wendde de muzikant
zich met zijn creatie tot het toenmalig Fortunabestuur. Onder het motto: “We hebben
een eigen clublied nodig”. Trainer Castenmiller, manager Boekhorst en bestuurslid Ad
Pfennings bogen zich over het idee van de
componist en uiteraard de kwaliteit van het
nummer. Van het genoemde drietal wist zeker
Ad Pfennings van wanten, aangezien hij in het
Sittardse als een gerenommeerde liedjesschrijver gold. Nadat ook het bestuur van de

voetbalclub alle seinen op groen zette, was
het voor iedereen duidelijk dat “Nao veure
Fortuna” het in zich had om uit groeien tot
“dé stadionkraker”. De club was enthousiast
en zou de volledige medewerking verlenen.
Op 25 november 1978 vonden in de studio van
Jan Theelen te Munstergeleen twee opnamen
plaats. Eerst van “Nao veure Fortuna”, vervolgens van “Biet mèr in de paeperkouk” voor
de B-kant van het grammofoonplaatje. Voor
deze ongeveer 2 x 3 minuten muziek werd in
de studio van 10.00 tot 19.00 bijna onafgebroken gemusiceerd. Liefst negen uur! Voor
de zang werd de Marottezanger Chris Maas
aangetrokken, de muzikale begeleiding zou
worden verzorgd door het in 1977 opgerichte
huisorkest van Fortuna SC, bestaande uit
muzikanten van ‘t Trumke en ’t Tröötje” en de
Verkesblaoze. Slechts twee dagen na de muziekopnamen viel aan het selectie-elftal van
Fortuna SC de eer te beurt om als zangkoor in
de opnamestudio “Nao veure Fortuna” in te
zingen samen met de zangformatie Alouette”
als achtergrondkoor.
Op 17 december 1978 vond de “doopplechtigheid” van het nieuwe clublied plaats in
stadion De Baandert. Dat gebeurde voor de
aanvang van de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Het huisorkest begeleidde de meezingers van het clublied vanaf de overdekte
zittribune. Aan alle toeschouwers was de tekst
van het liedje uitgedeeld, zodat iedereen kon
meezingen. Chris Maas was opnieuw van de
partij en zong het lied voor. Het publiek aarzelde niet en zong “Nao veure Fortuna” direct
uit volle borst mee. De feestelijke stemming
vóór het wedstrijdbegin heeft ongetwijfeld
bijgedragen aan de 3-0 winst van Fortuna SC
op SC Heerenveen…
De vestigingen van V&D in Sittard en Geleen
hadden de verkooprechten van het 45-toeren
plaatje gekocht. Dit betekende dat V&D de op-

name- en productiekosten voor haar rekening
nam, de single liet produceren en á 6 gulden
ging verkopen. Op 30 december 1978 startte
de verkoop van de grammofoonplaat bij V&D
Geleen, V&D Sittard volgde even later. Bij de
drukbezochte presentatie gaf het huisorkest
van Fortuna acte de présence. De voetballers
Huub Pfennings, Hans Engbersen en Joop
Titaley kwamen handen te kort om handtekeningen te zetten op de platenhoezen. De
eerste twee oplagen van elk 500 stuks waren
binnen enkele dagen uitverkocht. Historisch
werd de uitwedstrijd van Fortuna SC tegen
Heerenveen 8 november 1998. Voorafgaand
aan dit duel speelde ‘t Trumke en ’t Tröötje
midden op de grasmat eerst het Fries volkslied, daarna klonken de geliefde klanken van
het “bronsgroen eikenhout” en tot slot “Nao
veure Fortuna”. Het enthousiasme en de
staande ovatie van het Friese publiek waren
hartverwarmend. Ook de voetballers bleven
die middag vriendelijk voor elkaar. Heerenveen had geen kind aan Fortuna en won met
2-0 en nam voor het eerst de koppositie in de
eredivisie over.
In 1980 werd “Nao veure Fortuna” opnieuw
uitgebracht, nu met een kleine correctie in de
tekst, omdat de naam Fortuna SC intussen
veranderd was in Fortuna Sittard. “Fortuna SC” werd omgezet in “Fortuna olé”. Jan
Theelen zorgde wederom voor vakwerk. Chris
Maas en het huisorkest van Fortuna zetten
weer hun beste beentje voor. Net als bij de
verkoop van het eerste lied in 1978 waren
de eerste twee persingen van de vernieuwde
versie in een mum van tijd uitverkocht. De
krachtige slogan “Nao veure Fortuna” blijkt
onsterfelijk te zijn.
Tekst Wil Beckers
(MijnGazet dankt supportersclub Fortuna SC voor de medewerking aan deze
publicatie)

Lekker zomeren in Roermond!
Een lekker Roermonds Christoﬀeltaartje of ijsje, op een terrasje zitten aan het water, de nieuwste sneakers of zomeroutﬁt scoren, al ﬁetsend of wandelend
nieuwe plekjes ontdekken, genieten van de bootjes op de Roer en Maas… samen gezellig een dagje uit naar Roermond? Ontdek onze tips!

Terrasje pakken, onze favorieten!

Parkeren €4 per dag

Verspreid door de stad heb je genoeg keuze uit terrasjes:
• Aan de Roerkade geniet je van een schitterend uitzicht op de rivier
de Roer en Voorstad St. Jacob.
• Op zoek naar schaduw? Dan is het historische Munsterplein
(met de 800 jaar oude Munsterkerk) een aanrader.
• Een sfeervolle ambiance vind je op onze grote Markt.
• Ben je juist op zoek naar een meer bruisend terras? Dan biedt het
Stationsplein met haar oude kroegen en moderne charme meer vertier.

Vanuit Sittard-Geleen rijd je binnen 30 minuten naar
hartje stad Roermond.
Parkeer jouw auto een hele dag voor 4 euro in de
overdekte en bewaakte parkeergarages Stationspark
(Maria Theresialaan 12) en Kazerneplein (Maashaven
144). Vanuit hier loop je in 2 minuten naar het
centrum. Koop bij de oﬃciële verkooppunten een
uitrijkaart. Scan de QR code voor alle info!

Voor deze én meer tips, bezoek www.weareroermond.com

Scan Me
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ALLES

VOOR
huis, tuin en dier

OPENINGSTIJDEN:

Maandag t/m vrijdag
van 9.30 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur
Zondag 12.00 - 17.00 uur

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

48114.Intratuin Geleen adv 185-133mm tbv Magazine Marcant Wonen v2.indd 1

17-06-21 15:19

Woning leegmaken?
Het leegmaken van een woning is een zware klus. Vooral als het gaat om de woning van een dierbare,
dan is het niet alleen lichamelijk zwaar, maar ook een emotionele opgave.
Allbo is een betrouwbaar en professioneel bedrijf dat u heel wat zorgen uit de handen neemt.
U geeft aan welke spullen uw familie en u zelf wilt behouden, u haalt ze uit de woning of laat ze door Allbo
op locatie bezorgen. De rest doet Allbo, wij halen alles uit de woning zoals u dat aangeeft.
Meubels, vloerbedekking, gordijnen, huisraad 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.
Allbo heeft alles in eigen hand, vader en zoon doen alles zelf. Zo gebeurt alles discreet.
Wij hebben eigen containers en verhuiswagens, geen wachttijden en wij zijn kostenbesparend.
Afval wordt eigenhandig gesorteerd en milieubewust afgevoerd. Tijdelijke opslag van uw spullen is mogelijk.

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

BOKSLOOTWEG 1 | 6142 AB EINIGHAUSEN
TELEFOON 06 - 5754 7749 | E-MAIL INFO@ALLBO.NL | WWW.ALLBO.NL
WONINGONTRUIMING | VERHUIZINGEN | OPSLAG | ALLE SOORTEN AFVAL | DEMONTAGE
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Vernieuwing Sportpark
Glanerbrook krijgt nu echt vorm

Luistercursus
Luistervilla organiseert ook in het nieuwe
seizoen een luistercursus klassieke muziek.
Mocht u daarvoor interesse hebben, maar u
wil eerst proeven hoe dat in zijn werk gaat, is
er voorafgaand een introductie-bijeenkomst.
U heeft hierbij volop gelegenheid vragen te
stellen. Deelname is zonder verdere verplichting en geheel gratis. Docent is Maurice Wiche, recensent van De Limburger, en schrijver
van het onlangs uitgebrachte boek Nootzaak –
columns over klassieke muziek. De introductie-bijeenkomst is op dinsdag 14 september in
het Hubertushuis te Geleen, van 9.30-11.30
uur. Inschrijven via 046 4264136 of info@
luistervilla.nl. Meer info: www.luistervilla.nl

Taxusinzameling

Wethouder Leon Geilen (links) en Patrick Fransen van NOAHH | Network Oriented Architecture bij de officiële start van de ontwerpfase van
Sportpark Glanerbrook. 
Foto Rob Nijpels
De vernieuwbouw van Sportpark Glanerbrook in Geleen gaat een nieuwe,
belangrijke fase in.
Het ontwerpteam, bestaande uit architectenbureau NOAHH | Network Oriented
Architecture, ingenieursbureau Deerns, Buro
Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur
en Pieters Bouwtechniek, is officieel gestart
met het ontwerpen van de vernieuwbouw.
“Dit team scoorde inhoudelijk, op duurzaamheidsvisie en op prijs het beste. Ook de wijze
waarop de omgeving en gebruikers betrokken
worden bij het ontwerpproces, sprak ons
bijzonder aan,” licht wethouder Leon Geilen
de keuze voor het ontwerpteam toe. NOAHH
| Network Oriented Architecture ontwierp
onder meer de brandweerkazerne aan de Lissabonlaan in Sittard en zwembad De Ekkerman in Veldhoven.

Burgemeester Damenpark
Sportpark Glanerbook ligt in de parkachtige
omgeving van het Geleense Burgemeester Damenpark. Bij het ontwerp voor de vernieuwbouw is inpassing in de omgeving belangrijk.
Patrick Fransen, directeur en hoofdarchitect
NOAHH | Network Oriented Architecture:
“Wij staan voor architectuur die verbindt. Wij
kijken uit naar een mooi participatief traject
waarin park en sport nieuwe mogelijkheden
bieden voor de omgeving. Wij streven naar
het creëren van een betekenisvolle, toekomstbestendige ontmoetingsplek voor sporters,
talenten, begeleiders, bezoekers en omwonenden.”
De vernieuwbouw van Sportpark Glanerbrook
gaat vier jaar duren. Op 1 januari 2025 moet
het complex helemaal klaar zijn. Alles moet
dan zo duurzaam mogelijk gebouwd zijn, met

TWO
Barber & Whitening

BARBER & WHITENING
Bornermarkt 2D - Born
Tel. 046 785 1773 of 06 4565 5051

behoud van wat nog goed is. Ook wordt er afgekoppeld van het gas en gaan zonnepanelen
zorgen voor de elektriciteit.
MetSittardGeleen
Meer informatie over de vernieuwbouw van
Sportpark Glanerbrook is te vinden op het
gemeentelijk participatieplatform www.metsittardgeleen.nl.
Wethouder Leon Geilen: “Met dit online
platform willen we bewoners en belanghebbenden op een interactieve manier betrekken bij projecten. Zo krijgen inwoners meer
invloed en zeggenschap op wat er in hun eigen
buurt gebeurt. Per project of onderwerp gaan
wij op verschillende manieren de dialoog met
onze inwoners aan. Dat kan met dit platform
allemaal vanuit uw eigen huis, op een voor u
geschikt moment.”

Tot voor kort was het mogelijk voor inwoners
en bedrijven om taxussnoeisel in te leveren
bij de gemeente Sittard-Geleen. Het snoeisel
werd destijds door de Stichting Taxus voor
Hoop verzamelt in de strijd tegen kanker. Ook
werd deelgenomen aan de actie Vergroot de
Hoop. Nu is o.a. de organisatie Taxus Taxi
betrokken bij het inzamelen van taxussnoeisel. De chauffeurs van deze organisatie halen
door het hele land taxussnoeisel op. Met het
taxussnoeisel kan worden bijgedragen aan
de productie van chemotherapieën. Taxus
bevat namelijk de basisgrondstof voor chemotherapie. Elke m³ taxussnoeisel is goed
voor één chemokuur. Alleen in Nederland
zijn er genoeg taxushagen om ca. 1.2 miljoen kilo snoeisel te kunnen ophalen. Daar
kunnen rond de 10.000 chemokuren van
geproduceerd worden. Het inzamelen kan
tot 31 augustus a.s. Burgerraadslid Gabrielle
Essing-Demandt van de CDA-fractie heeft
n.a.v. het bovenstaande een aantal vragen en
een oproep aan het college: Kan het college
aangeven waarom het niet meer mogelijk
is om taxussnoeisel in te zamelen? Wil het
college het verzamelen van taxussnoeisel weer
faciliteren? Zo nee, waarom niet. Indien het
inzamelen dit jaar niet meer gefaciliteerd kan
worden, kan het college toezeggen dat dit
vanaf 2022 wordt opgepakt?

OPENINGSTIJDEN
Alleen na telefonische afspraak:
Maandag:
12.00 - 18.00 uur
Met en zonder afspraak:
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00 - 18.00 uur
Donderdag:
09.00 - 19.00 uur
Zaterdag:
08.30 - 15.30 uur

Boek uw afspraak online 24/7 op:
www.two2020.nl
Whitening alleen op afspraak

WIJ ZIJN
GEOPEND
TIJDENS DE
BOUWVAKVAKANTIE
Raamdecoratie en vloeren, alles onder 1 dak!
• Gordijnen • Raamdecoraties • Insectenwering • PVC vloeren

kijk op
www.gecolux.nl
voor onze
aangepaste tijden

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

Like ons op
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‘Dank aan Heilige Rosa: op weg
naar hoop, vrijheid & vreugde’
De Heilige Rosa is al in lengte van dagen als Stadspatronesse van Sittard dé
Heilige die wordt aangeroepen in tijden
van nood en zorgen.

Sittard wordt gehandhaafd. Het wordt een
eenvoudige, sobere bidprocessie zonder
Bisschop Mgr. H. Smeets die wegens ernstige
ziekte is verhinderd.

Tijdens de nog altijd durende corona pandemie is er al vele malen hulp en troost aan haar
gevraagd. Dat blijkt wel uit de vele bloemen
en kaarsen die bij de kapel worden neergelegd en aangestoken en aan de hoeveelheid
noveenkaarsen dat wordt verkocht. We
hadden gehoopt op een Pontiﬁcale Hoogmis
en dankprocessie omdat Covid-19 snel zou
uitdoven maar helaas is niets minder waar.

Stadsschutterij St. Rosa opent de processie
en neemt daarna hun plaatsen in naast de
voetvallen en de muziekkorpsen krijgen een
vaste plaats op de route. Uiteraard vragen wij
uitdrukkelijk om niet langs de route te gaan
staan. Deelname wordt uiteraard op prijs
gesteld. De route zal op verschillende punten
worden afgezet om de 1,5 meter te kunnen
handhaven.

Derhalve hebben wij een sober programma op
moeten stellen waarin de nog altijd geldende
1,5 meter maatregel gehandhaafd kan worden.
Dat betekent wederom een jaar waarin de
H. Missen op dinsdagavonden in augustus
aan de kapel niet voor publiek toegankelijk
zijn maar te volgen zijn via de livestream op
sintrosasittard.nl.

Nogmaals zal de persconferentie op 13 augustus bepalen wat er in de tweede helft van
augustus daadwerkelijk mogelijk zal zijn.
Daarover wordt U te zijner tijd geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
St.-Rosacomité Sittard

Mocht de persconferentie van 13/8 versoepelingen toelaten dan bestaat de mogelijkheid
dat we publiek toelaten op de laatste twee
dinsdagen in augustus. Dan wordt echter
alleen toegang verleend middels het overleggen van een geldig ID & een geldig vaccinatiebewijs (GGD/RIVM), bewijs van herstel of
negatieve snel-test.

“Dank aan
H. Rosa;
op weg
naar hoop,
vrijheid &
vreugde ”

di. 3-10-17-24/8

S I N D S

1669

St. Rosa

STADSPAT RO N E S
VA N S I T TA R D

19.00 u Stille mis, zonder publiek
livestream via sintrosasittard.nl
m.m.v. René Haustermans, de Hofzèngesj en het Schiffler sextet

ma. 23/8
za. 28/8

Kerkelijke feestdag H. Rosa van Lima H. Mis: 19.00u in de St.-Michielskerk
Begin van het jaarlijks St.-Rosafeest Pelgrimsmis: 18.00u in de St.-Michielskerk

zondag 29/8 Hoogfeest van St. Rosa

Middels vier centrale ingangen die met
hekken worden afgesloten wordt dit gecontroleerd. De St.-Rosaprocessie wordt per
deﬁnitie dit jaar een ‘doorstroom’ processie.
We staan dus niet stil aan de kapel, er is geen
lof maar wel de gelegenheid tot eer brengen
aan het Aller-heiligste, waarnaar er wordt
doorgelopen om de kapel heen en daarna
de weg terug naar beneden wordt vervolgd.
Uiteraard met in acht nemen van de 1,5 meter
afstand welke door het Processie Comité

ma. 30, di. 31/8
Eenvoudige bidprocessie*

* Eenvoudige bidprocessie als volgt:

9.30 u vanuit de St.-Michielskerk naar de
St.-Rosakapel waar aansluitend om 10.00 u
de H. Mis plaatsvindt.

- behoudt van 1,5 meter afstand
- pelgrims lopen in 1 rij i.p.v. 2 rijen
- bij de St.-Rosakapel mogelijkheid tot eer
brengen aan het Allerheiligste / geen lof
bij de kapel
- doorloop om de St.-Rosakapel heen en weg
terug vervolgen
- advies om niet langs de route te staan

Let op: H. Missen ter ere van St. Rosa:
VOL = VOL

meer info:
sintrosasittard.nl

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

ontwerp: studiomarq.nl

H. Mis: 9.30 u in de St.-Michielskerk door Deken R. Merkx ter ere van de H. Rosa.
Aansluitend eenvoudige bidprocessie* naar de St.-Rosakapel.
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Zomaar op een zondag naar Waterval
Fietsen: De Dikke Daniker, Geleen
Type: Ronde - 43.6 KM (320 meter)

terval. Via Schimmert en de buitenomgeving
boven Nuth gaat het vervolgens over de nieuw
aangelegde Leisure Lane naar het Alfa-domein in Thull.

Zondagochtend - 07.00
Buiten is het akelig stil op straat. Vogels
fluiten her en der een vrolijk wijsje. De opkomende zon prikkelt je zintuigen, maar wat
werkelijk regeert is een haast serene rust.

De voormalige Bokkerijders-bolwerken Hoeve
Krekelberg en Wolfhagen (het Fabritiushuis
en de Scholtisen-Holenweg) brengen je nog
voor even terug in de tijd, vooraleer je over de
wirwar aan smalle landwegen rondom Puth
terug naar de Dikke Daniker fietst.

Als vanzelf sta je zonder moeite en bruisend
van de energie vast op. Je loopt naar beneden
en zet koffie. Ondertussen sprenkel je wat
water in het gezicht, eet iets, vult de bidons
en prepareert jezelf voor de dag. Keurig
opgepoetst lonkt je fiets, de avond tevoren al
grondig gecheckt. Je stapt op en vertrekt.



Tekst Niels Smits©

Heimelijk verstopt tussen de Wijngaardsberg,
het Vliekerbosch en Ulestraten vind je Waterval. Een buurtschap dat oogt en voelt als een
schilderij. Een piepklein plaatsje ook dat er
naar alle waarschijnlijkheid tweehonderd jaar
geleden exact hetzelfde bij lag.
Hemelsbreed nog geen drie kilometer
verwijderd van de drukte rondom Maastricht-Aachen Airport brengt Waterval je naar
andere sferen, alsof dat schilderij werkelijkheid wordt.
Bij een nieuwbakken bosbrasserie in Geleen,
de Dikke Daniker, wordt er gestart in de richting van bergdorp Sweikhuizen, waar dwars
door het dorp met de Bergstraat een eerste
noemenswaardige hindernis lonkt. Hoewel dit
stevige begin er best even in hakt, zet het niet
de toon voor een hele zware ochtend.
Via de Slakweg daal je naar Gasterij Terborgh
en passeer je hierna achtereenvolgens Heisterbrug, Spaubeek en Genhout. Bovenop de
Adsteeg, waar de welbekende Sint-Hubertusmolen triomfantelijk het plateau overheerst,
glooit het landschap voor onbepaalde tijd
onregelmatig op en neer. De hoogtemeters,
kenmerkend voor Zuid-Limburg, zijn nimmer
ver Philips,
weg.
Nieuwste
Sony en LG toestellen

In de lintvormige buurtschap Oensel wordt
afgeslagen naar het lager gelegen Ulestraten,
wat resulteert in een vliegensvlugge aanloop
naar de werkelijke bestemming van deze rit.
Hoewel het Vliekerbosch reeds aan je linkerzijde waar te nemen valt, wordt er allereerst
gekoerst op de Biesenberg, onderdeel van
Schietecoven en gezegend met een prachtig
hellingbos. De afdaling geeft je een panoramazicht op het gehucht Raar en diens Lange
Raarberg, een zwaarwegend onderdeel in de
beklijvende wielergeschiedenis (Eddy Merckx,
Amstel Gold Race 1973 bijvoorbeeld).

hoeve, die omringd door wijnranken de trotse
blikvanger in deze omgeving is.

Waterval
Een gestaag oplopende weg brengt je vervolgens richting de eerste boerderijen van de
buurtschap Waterval. Hier ontwaar je al vlug
het schilderachtige decor. Grote boerderijen, veelal gehuld in vakwerk, ogen fraai in
de groenkleurige én rustgevende omgeving.
Links op de Wijngaardsberg de gelijknamige



Doorheen Waterval blijft de weg gevoelsmatig wat stijgen in een prachtig kleuren-decor
van blauwe lucht en groene weilanden, waar
bruine koeien je wat schaapachtig aankijken.
Hier ben je één met je fiets.
Koeien drijven als schaduwen in de flarden
ochtendmist
En daar doorheen, het zoete zoemen van
jouw fiets, en jij.
Rick de Leeuw (Als eerste)

Eenmaal boven tekenen fruitgaarden het
einde van deze roes.
Niet dat het resterende gedeelte van deze rit
saai of vervelend is, integendeel zelfs, maar
het absolute hoogte- én middelpunt blijft Wa-

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

STA mediators, omdat je vooruit wilt

Mediation vinden wij de mooiste manier om
een conflict op te lossen. Het maakt daarbij
niet uit of je in een scheiding, een arbeids- of
een teamconflict zit. Je wilt graag vooruit,
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN
maar samen in gesprek gaan om dat te bevoor o.a.
Ziggo
enniet
KPNmeer
reiken
isGeschikt
vaak moeilijk
of lijkt
zelfs
Voor al Uw
apparatuur:
mogelijk.
Als
onpartijdige
mediator staan wij
- Wassen,
droger,
koelen
en vriezen
Voor
al Uw
apparatuur:
beide
partijen;
we zijn er voor jullie
- Audioachter
en- TV,
elektromaterialen
Wassen,
droger, koelen en vriezen
allebei
evenveel.
beide standpunten goed
- Audio
en TV,Om
elektromaterialen
Unieke service
en garantie:
te kunnen
begrijpen, is het belangrijk dat wij
- Géén inzicht
voorrijkosten
eningéén
arbeidsloon
degarantie:
gevoelens
en het verhaal
Uniekekrijgen
service
en
- Gratisvan
thuisbezorgd
en
geïnstalleerd*
partij
afzonderlijk.
Betrokken
bij de
-elke
Géén
voorrijkosten
en géén
arbeidsloon
* exclusief inbouw apparatuur
Gratisook
thuisbezorgd
en geïnstalleerd*
één,- maar
bij de ander,
waarbij wij geen
* exclusief inbouw apparatuur
partij kiezen. Jullie4,
bepalen
als deelnemers
Burg.v.Boxtelstraat
Limbricht
zelf de inhoud en kiezen uiteindelijk ook
Burg.v.Boxtelstraat
4,voor
Limbricht
Tel: 046-4515502
www.vleeshouwers.nl
zelf
welke oplossing
de juiste is
jullie
Tel: 046-4515502
probleem.
Dit alles opwww.vleeshouwers.nl
basis van vrijwilligheid
en vertrouwelijkheid. In onze gezamenlijke
gesprekken komen de emotionele, praktische,

juridische, financiële en fiscale kanten van jullie situatie aan bod. Door deze open gesprekken groeit het begrip voor elkaar en daarmee
ook het draagvlak voor een voor jullie beiden
bevredigende oplossing.
Het eerste gesprek is gratis en leidt tot geen
enkele verplichting. In dit oriënterende gesprek leggen wij uit wat mediation inhoudt en
kijken wij samen of onze aanpak geschikt is
voor jullie situatie. Daarna bespreken we hoe
we te werk gaan om alles zo vlot mogelijk te
laten verlopen, zodat jullie zelf weer tevreden
vooruit kunnen.



Foto Irene van Wel Fotografie Weert

Is je interesse gewekt, neem dan vrijblijvend
contact met ons op via 046-4230204 voor
een kennismaking. Meer informatie via www.
stamediators

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

ZELISSEN

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

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

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
- Audio en
TV,
elektromaterialen
van
€ 629,00
voor €549,00
Voor al Uw apparatuur:
Unieke
service
envriezen
garantie:
- Wassen,
droger,
koelen
en
Voor
al Uw
apparatuur:
- Géén
voorrijkosten
en géén arbeidsloon
- 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

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
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

Wij zijn Auto Meis

www.automeis.nl
In- en verkoop gebruikte
top-occasions
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
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE
Kleenex

DIE GRENZE
Lenor

Zakdoekjes everyday 8 pack

8 pack

Roxasect

Wasverzachter
sensitive 990ml
33 wasbeurten

Spuitbus tegen muggen 300ml

300ml

33 wasbeurten

-64%

-51%

€ 0,79

€ 1,79

elders € 2,20

Omo pods

Wasmiddel 2 in 1
lavendel en patchouli
24 pods

€ 1,99

elders € 5,13

elders € 3,64

Wilkinson

24 pods

-61%
Anti muggenspray

Quattro titanium 7 scheermesjes

7 mesjes

Jungle formula strong
bevat 20% deet
original 75ml

75ml
Vanaf 13 jaar
Beschermt 6u tegen muggen

-62%

-64%

-89%

€ 2,99

€ 4,99

€ 1,99

elders € 7,96

Maagzuurremmer*
Zantac mint
72 kauwtabletten

elders € 13,95

Esprit

Joop!

Life edt woman 20ml

72 tab

elders € 18,29

Go edt man 100ml

20ml

100ml

-87%

-66%

€ 1,99

€ 19,99

Werkzame stof:
680mg calciumcarbonaat en
80mg magnesiumcarbonaat
Te gebruiken bij:
brandend maagzuur en zure
oprispingen

€ 2,99

elders € 14,99

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

Pringles

Knorr

Noodles chicken of beef 75gr
Per stuk € 0,29

75gr

3 voor

€ 1,00
elders € 5,22

3 voor

€ 1,00

€ 1,00

elders € 2,85

elders € 2,19

elders € 5,04

-81%

Monster

Espresso and milk triple shot 250ml
Per stuk € 0,49

250ml

Royal Club

Ginger beer of ginger ale 330ml
Per stuk € 0,39

-85%

12 voor

€ 2,99
elders € 19,81

GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
@medikamentediegrenze

60gr

-65%

-54%

€ 1,00
58/40gr

Crisp 60gr
Per stuk € 0,39

175/165gr

6 voor

Dental+ mint 58gr of
twist strawberry 40gr
Per stuk € 0,39

Snickers

Sour cream 175gr of
paprika 165gr

-80%

Trident kauwgom

elders € 59,13

330ml

-52%

24 voor

€ 5,99
elders € 12,50

Druk- en zetfouten voorbehouden,
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
24 juli t/m 9 augustus 2021.
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Piet Gardeniers jarenlang ‘warme
bakker aan huis’ in Geleen

De straat op, de
deuren langs!
De melkboer, de bakker en de
groenteboer kwamen vroeger aan
huis. Net zoals de kolenhandelaar,
de ijsverkoper, de huurophaler en
de meteropnemer. Allemaal beroepen die nog geen halve eeuw geleden
deel uitmaakten van het straatbeeld,
maar die door de jaren heen sterk
van karakter gewijzigd zijn. Sommige zijn verdwenen door de veranderende samenleving, andere zijn
recent door de coronacrisis juist
opgekomen.

Piet Gardeniers. 
Busjes rijden nu door de straten met
pakjes, dozen en boodschappen, besteld via internet. Niet zo lang geleden
waren het niet DHL, Thuisbezorgd of
AH, die aanbelden maar de bakker, slager, kolenboer, meteropnemer, groenteboer of messenslijper. Jarenlang
trokken Piet Gardeniers (71) en zijn
familie eerst met een bakfiets, daarna
met paard en wagen een T-Fordje en
een stoet busjes door Geleen om aan
huis broden, koekjes en vlaaien te bezorgen. Zwaar werk maar ,,alle broodbezorgers waren vrienden van elkaar,
we hielpen elkaar te overleven.”
Een rebels kereltje was Piet Gardeniers toen
hij zo’n 12 jaar oud was. Op een dwarsliggertje
zaten ze bij hem thuis echter niet te wachten.
Zijn familie had wel wat anders aan het hoofd.
Aanpoten en doorwerken was het parool. De
bakkerij moest op poten worden gezet, en bij
een uitdijend aantal klanten was er geen tijd
om een lastpostje tevreden te houden. ,,Oma
Mienke was een bezige bij. Ze had op Daniken
tegenover steenfabriek Plinthos een klein café
dat niet best liep. Ze zag meer brood in een
bakkerij, vooral omdat de toen twee in Geleen
actieve bakkers er niet veel van bakten. Oma
kocht de bakkerij op, die toen in het huidige
pand van wijnwinkel Wien en Woosj zat”, zegt
de nu 72 jarige Gardeniers in zijn woonkamer.
In een hoek van de keuken ligt de imposante
rieten mand, waarmee hij jarenlang langs
de deuren ging met brood, gebak en koekjes.
,,Oma was een doortastende vrouw. Opa Peer
moest eerst zijn baan als materiaalman op
de mijn eraan geven. Mijn vader moest het
bakkerszaak leren van de twee knechten die
oma had overgenomen van de bakker, wiens
zaak ze rond 1937 had overgenomen,” zegt
Mienke’s kleinzoon glimlachend.
Vliegtuig
Maar een bakkerij was niet alleen brood
bakken maar ook brood aan huis bezorgen, te
voet en met een mand voor verse broden. ,,Al
gauw werd de bakfiets te klein en kwam een
paard met wagen ervoor in de plaats. En toen
mijn vader in 1951 de bakkerij met de bezorging overnam, schafte hij in 1954 een T-Ford
aan.” Hij pakt een van de drie foto albums
van tafel en laat een fotootje zien van hem en
zijn zusje, bovenop een van de koplampen van
de T-Ford, zijn vader staat er trots bij. Zijn
oma vond die auto maar niks. ,,Een auto?, zei
ze spottend en wanneer kom je met een vliegtuig?” Zijn vader zette door en schafte in 1955
zelfs een fonkelnieuw Volkswagenbusje aan.
Prachtig vond zoon Piet het maar vertederd
vertelt hij hoe goed het paard Voes zijn werk
deed in Geleen. ,,Als klein kind ging ik met
pa mee langs de deuren. Voes wist precies de

Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken
weg naar de klanten van ons.” Als tiener was
Piet minder gezeglijk en daarom stuurden zijn
ouders hem op advies van een leraar naar een
bakker in Neerkant. ,,Eerst met de trein naar
Roermond, dan met de bus naar Meijel en tot
slot met de fiets naar Neerkant.” Daar was hij
drie jaar in de leer bij Harrie Broekmans, een
excellente bakker, die meer lastige gastjes had
getemd. ,,Harrie heeft me gedresseerd. In drie
maanden tijd werd ik van een lastig jongetje
een volwassen vent. De eerste maanden moest
ik op de meelzolder slapen. Ik verdiende 35
gulden per week maar moest 37,50 gulden
per week kostgeld betalen” , zegt hij besmuikt
lachend. ,,Maar ik heb er ontzettend veel geleerd, samen met nog een andere jongen: Piet
Hendriks, de judokampioen van Nijmegen.
Harrie kon brood lezen, hij maakte ‘s morgens
een brood open en kon precies aangeven wat
er mis was met een brood. Het was een harde
maar erg goede leerschool.”
Zwaar
Terug thuis in Geleen kon hij meteen stevig
aan de bak. In 1962 had zijn vader een groter
pand aan de Pastoor Vonckenstraat gekocht
en opnieuw ingericht. Naast de winkel en
bakkerij kwam er een poort voor de broodbezorging. Geleen was toen ‘ booming’, het
waren de hoogtijdagen van de mijn en de
stad breidde uit, dus meer monden te vullen.
Zware dagen voor de bakkers. ,,We begonnen
om drie uur ‘s nachts te bakken tot 10 uur
‘s morgens. Daarna snel eten en omkleden
en tot vijf uur bezorgen. Brood, broodjes,
koekjes en vlaaien, waarvan we doordeweeks
zo’n vier bij ons hadden want we hadden toen
geen koeling in de busjes. In het weekeinde
hadden we vaak meer dan 50 vlaaien bij ons.
In het weekeinde hadden veel bakkers wel een
hulpje bij zich. Maar het was wel zwaar, ja,
een brood weegt circa 1 kilo en je had er vaak
8 tot 10 in je mand. Je werd op den duur een
meester in het stapelen van brood. Daarbij
had je ook nog een zware tas met klein geld bij
je. Met de kermis of feestdagen als kerstmis
zag je soms maar een uur per dag je bed.
Tot je vijftigste ging het nog maar daarna
kregen velen klachten, veel bezorgers moesten
noodgedwongen ophouden of doorgaan tot
de laatste snik omdat vele nooit iets anders
hadden gedaan of geleerd”, zegt hij zacht.
Krentenbrood
Het was in de jaren na de oorlog erg druk in
de staten van Geleen, geeft hij aan. ,,In Geleen
had je toen 27 bakkers, waarvan er zo’n 12
aan huis bezorgden Onze grote concurrent
was de coöperatie ODB, Ons Dagelijks Brood,
die ook veel thuisbezorgers had. De concurrentie was niet moordend, in de zin dat we
elkaar het brood uit de mond probeerden te
stoten, we hielpen elkaar. Om in bakkerstaal

te zeggen, het was een sfeer van ‘ ouwe- jongens-krentenbrood’ .We wilden allemaal
een goede boterham verdienen en we wisten
ook dat we allen een sociale functie hadden,
we kwamen overal en kenden de goede en
zwakke kanten van onze klanten.” Wanneer
hij in 1977 de zaak overneemt van zijn vader
gaat hij zich meer en meer toeleggen op het
leiden van de bakkerij en het scholen van
zijn personeel en stagiaires. ,,Mijn broer Jos
nam de bezorging vooral voor zijn rekening.
We gingen ons assortiment verder in aantal
en kwaliteit uitbreiden, evenals onze auto’s,
waarvan we er drie hadden rondrijden.” Het
toenemend aantal werknemers was een teken
dat het bakkerij Gardeniers goed ging. ,,Ook
de klanten wisten de weg goed te vinden naar
onze winkel, vooral ons roggebrood, bereid
met het nu zo populaire zuurdesem, was erg
in trek. Vaak stonden de klanten al voor acht
uur ‘s morgens in de rij voor de winkel te
wachten.” Er waren echter ook zorgen. ,,Zeker
als de vakantie eraan kwam en we de vakantiegelden voor onze elf werknemers moesten
betalen, tot diep in september voelden we dat
financieel. Vandaar dat ik steeds riep; ‘ omzet,
omzet, omzet’. Zonder mijn vrouw hadden we
het niet gered. Die zorgde er altijd voor dat de
gulden van klant bij ons in de kassa belandde.
‘Nee’ verkopen bestond bij ons niet.”
Supers
Toch valt in de jaren 1990 het doek voor
bakkerij Gardeniers. ,,Tot 1990 hebben we
aan huis bezorgd. Maar vrouwen gingen
steeds meer buitenshuis werken, de tijd van
de grote gezinnen was voorbij en funest was
de opkomst van de supers, die ook brood en
gebak gingen verkopen.” Ook de sluiting van
de mijnen leidde tot een crisis in de middenstand van de oude mijnstreken. Dat alles
samen zorgde ervoor dat de thuisbezorging
stopte en veel bakkers ermee ophielden. Ook
trokken veel jongeren er niet meer aan om
bakker te worden. ,,Mijn zoon, die wel een opleiding tot bakker had gevolgd, wilde niet ons
leven van veel en keihard werken. Hij koos
voor een ander bestaan, buiten de bakkerij.”
Piet deed zijn zaak van de hand maar kon het
bakkersbestaan niet volledig loslaten. Hij gaat
bij bevriende bakkers werken. ,,Maar als je
eigen baas bent geweest, lukt dat niet meer.”
Nadat hij nog tien jaar taxi heeft gereden
(,,altijd de mooiste Mercedes onder je kont
en gezellig contact met de mensen in de taxi”)
geniet hij nu van zijn rust en de herinneringen aan de zware maar mooie jaren van het
brood bezorgen huis aan huis in Geleen. En
hij beziet lachend hoe velen zo zwaar gefocust
zijn op hun stappenteller. ,,Mijn stappenteller
zou op tilt zijn geslagen als hij al mijn stappen
vroeger had moeten tellen.”

Door Ray Simoen

Het Limburgs Geschiedkundig
en Oudheidkundig Genootschap
(LGOG) en het Sociaal Historisch
Centrum van Limburg zijn op
zoek naar mensen, die vroeger als
bakker, groenteboer, kolenboer en
andere ambulante beroepsbeoefenanrwn door de straten trokken en
de deuren langs gingen. Uw verhaal
willen ze horen. Hoe was het om een
dergelijk beroep te beoefenen? Wat
kwam daarbij kijken? Welke herinneringen heeft u aan deze periode?
Als u bent opgegroeid in een gezin
waarvan het hoofd een ambulant
beroep uitoefende, hoe heeft dat uw
kijk op de wereld beïnvloed? En zijn
er beroepen die weer terugkomen,
of die nooit verdwenen zijn? Ook
foto’s of video’s zijn welkom.
Heeft u een mooi verhaal dat u
graag wil delen? Of wilt u een voorwerp of foto laten zien? Neem dan
contact op met:
Justine Camps (info@lgog.nl)
Barbara Beckers (barbara.beckers@
maastrichtuniversity.nl)
of Frank Hovens (frank.hovens@
maastrichtuniversity.nl).
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06 - 3971 7715
maurice@mijngazet.nl
Redactie
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Bas van Heel
06 - 2786 0582
bas@mijngazet.nl
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Bee in Media
Website
BasSta-Web
Druk
Janssenpers Gennep
Bezorging
Spotta
Bezorgklachten
weekbladen@spotta.nl
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Sigma S2U Allure Gloss

Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglans

Drost Supreme Hoogglans

Voor buiten

Voor buiten

Voor buiten

Goed dekkend

Buitenduurzaam

Extreem duurzaam

Kras- en slijtvast

Lang glansbehoud

Goed dekkend

Tot 10 jaar
bescherming
1L | €93,95

Zeer hoge
aanvangsglans
1L | €96,30
96,30

5470
Sigma
Amarol Primer

Sigma
Schakelverf Semi-Gloss

5475
Wijzonol
LBH Grondlak HV

Wijzonol
Drost
Silicon Alkyd Systeemverf Multiprimer Express
Buiten • Halfglans
Terpentinebasis • Aflak

1L | €67,25

1L | €65,50

3662

4995

Buitenlak

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

1L | €57,50

Verwerkbaar in
1L | €76,74
76,74 alle seizoenen

Buiten • Sneldrogend
Buiten • Hoogglans
Terpentinebasis • Grondlak Terpentinebasis • Grond- en aflak

1L | €66,85

3995

4090

Drost
Drostal SV SB

1L | €47,58

3995

1L | €49,97

2995

3495

Muurverf
Histor
Monodek

Binnen • Mat
Makkelijk verwerkbaar

Histor
Monodek Revolution

Sigma
Sigmatin DGL Matt

Binnen • Mat
Binnen • Mat
Strak & Streeploos • Dekkend Snel verwerkbaar • Dekkend

12,5L | €99,95

3495

Sigma
Sigmatex Superlatex Matt
Binnen/Buiten • Mat
Schrobvast • Hoogwaardig

10L | €121,95

10L | €79,99

Binnen/Buiten • Mat
Schrobvast • Dekkend

10L | €198,95

6485

4995

Drost
Alaska+

Drost
Alaska Premium

Binnen • Mat
Reinigbaar • Topkwaliteit

10L | €130,14

10995

7995

10L | €191,21

9995

Beits
Einza Holz-Color

Wijzonol Tuinbeits

Weerbestendige, vochtregulerende zijdeglans beits
voor buiten. Voorkomt vuilaanhechting en het groen
uitslaan van houtwerk.

1L | €47,20

2995

Rambo Pantserbeits

Maak je houtwerk zomerklaar en bescherm het
tegen verkleuring en vocht met Wijzonol dekkende
of transparante tuinbeits. 750ML | €26,50

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

750ML | €16,49

1950

1095

750ML | €24,99

995

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

