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Onderzoek heeft aangetoond wat veel 
musici en bezoekers al jaren weten: 
het Salviuskerkje heeft een prachti-
ge akoestiek en is uitermate geschikt 
voor kamermuziek en orgelmuziek. 
Metingen bevestigen de ervaringen van 
bezoekers en uitvoerenden.

In opdracht van de Stichting Klinkend 
Erfgoed Nederland (SKEN) heeft expert 
Jan Bril akoestische metingen gedaan in 
100 historische kerken in Nederland. In het 
boek ‘akoestiek in 100 monumentale kerken’ 
wordt verslag gedaan van deze metingen. Het 
boek werd onlangs gepresenteerd tijdens een 

Oude Salviuskerkje Limbricht 
geeft één van zijn geheimen prijs

In de zomervakantie is het heerlijk voor kinde-
ren om lekker buiten te spelen. In de eigen tuin, 
op het vakantieadres of in de vele speeltuinen 
in de gemeente Sittard-Geleen. Een daarvan is 
speeltuin Miranaburg gelegen in de wijk Linden-
heuvel. Een fraaie plek midden in de wijk met 
een variatie aan toestellen. Daarnaast organise-
ren de vrijwilligers van Miranaburg regelmatig 
leuke activiteiten. Kijk voor meer informatie 
daarover op www.speeltuinmiranaburg.nl

Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Heerlijk buiten 
spelen!

Foto’s gezocht voor 
MIJNGazet kalender
MIJNGazet zoekt (amateur)fotografen 
uit de Gemeente Sittard-Geleen die 
hun beste foto willen inzenden voor 
de MIJNGazet maandkalender 2022. 
Met de kalender willen wij een beeld 
geven van onze Gemeente op zijn 
mooist. Hoe dat eruit ziet weet u als 
beeldkunstenaar als geen ander, 
maar we prefereren bijzondere of 
herkenbare locaties van natuur of 
cultureel erfgoed. Op de kalender is 
ruimte voor 12 plus 1 foto’s. 
Kijk voor de aanlevervoorwaarden en 
andere informatie op: 
www.mijngazet.nl

Voor al uw 
schoonmaakwerkzaamheden

Zakelijk & Particulier

Europastraat 10, 
6151 EG Munstergeleen

06-39320400
goedgepoetst@gmail.com

Voor al uw schoonmaakwerkzaamheden
Zakelijk & Particulier

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

symposium in Amsterdam. De 100 kerken 
bevinden zich in Nederland en de kerken uit 
de ‘Top 100 van de Nederlandse rijksmonu-
menten’ zijn in ieder geval in het onderzoek 
betrokken.

Gebouw en inrichting bepalen samen de 
akoestiek van een ruimte en die wordt in het 
Salviuskerkje enorm gewaardeerd.Daarom 
zijn de meetresultaten geen verrassing voor 

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

Voor een passend 
grafmonument

REIJNEN
MONUMENTEN

musici en bezoekers van het kerkje. De erva-
ringen van de musici zijn door de jaren heen 
opgetekend in de vele gastenboeken. Veel 
opmerkingen gaan over de ‘bijzondere akoes-
tiek’ in het kerkje. ‘Het zingt zo licht, mooie 
akoestiek’, ‘wat een akoestiek in deze prachti-
ge kleine kathedraal’, ‘akoestisch schitterende 
kerkje’ en ‘akoestisch welluidend’.

Bijzonder is ook dat het kerkje, als een van de 
weinige kerken in Nederland, voldoet aan de 
streefwaarden die voor klassieke concertzalen 
worden gehanteerd. Hierdoor is het kerkje 
zeer geschikt voor kamermuziek en orgelcon-
certen. 

Binnenkort wordt het Salvius concertpro-
gramma voor het seizoen 2021-2022 bekend 
gemaakt. Begonnen wordt op zondag 22 
augustus met een kamermuziekconcert, 
uitgevoerd door een ensemble uit de interna-
tionale masterclass van het Orlando Kamer-
muziekfestival. Ook deze organisatie maakt 
zo gebruik van de nu aangetoonde prachtige 
en geschikte akoestiek. Op 11 september orga-
niseren men een orgelroute langs drie kerken 
in Sittard-Geleen; Genieten van Klankrijk 
Erfgoed in Sittard-Geleen. 
 Zie www.salviuskerkje.nl

Rijksweg Zuid 78  |  Geleen  |  hydrosfeer.nl

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

nieuw waterbed.

JOUW LOKALE
ELEKTRONICA- EN

WITGOEDSPECIALIST

WWW.EPTUMMERS.NL • T: 085-1054444

ALTIJD
DE BESTE

SERVICE

’Wat een akoestiek in deze prachtige kleine 
kathedraal’, is een gehoorde opmerking.
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alzheimer oratorium 
20 jaar Alzheimer Centrum 
Limburg (ACL)

do 16 sep | 20.00 uur   
het laagland
Een ruimtereis 4+

za 25, zo 26 sep  
jandino asporaat 
Opgefokt

wo 6 okt | 20.00 uur   
club lam 
Lolita 

vr 15, za 16, zo 17 okt 

tisjeboyjay
Van het net naar het doek 

za 16 okt | 20.00 uur   
opera zuid 
Romeo et Juliette - Charles Gounod

za 20 nov | 20.00 uur   
kees van amstel
Een bang jongetjes dat hele 
enge dingen doet (reprise) 

do 25 nov | 20.15 uur   
ali B
Koorts 

do 2 dec | 20.00 uur

We gaan weer
beginnen!
Bekijk ons nieuwe theaterseizoen

Tickets & meer voorstellingen: dedomijnen.nl/theater

FAMILIETIP
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de olijke puntmutsen. De kabouterhuisjes zijn 
echter nooit ver weg en met wat fantasie maak 
je er samen met het gezin een onwijs leuke 
middag van.

Scan hieronder de QR-code of ga naar in uw 
https://endanseuse.nl/mijngazet-4-wandel-
route/ in uw internetbrowser.

 Tekst en foto’s Niels Smits

Wandelroute van 2.49 kilometer met 
een hoogteverschil van 20 meter
Het Slimme Schaap, Elsloo (Terhagen)

Deze korte, maar vindingrijke wandeling is 
het ideale uitstapje voor een ieder gezin dat 
ook deze zomervakantie viert in eigen land of 
rondom huis. Zoek de talloze kabouterhuis-
jes, tuur vanuit het iconische theehuisje de 
verte in of speel een spelletje op één van de 
picknicktafels. Ontdek de natuur op een kind-
vriendelijke manier en maak spelenderwijs 
kennis met dit prachtige stukje Limburg.

Het is een mysterie dat de inwoners én bezoe-
kers van Maasdorp Elsloo al tijden in de greep 
houdt; de kabouterhuisjes in bomen gelegen 
op en rondom het domein van Kasteel Elsloo. 
De beheerder van dit terrein, het Limburgs 
Landschap, tast eveneens in het duister en 
deed zelfs al een oproep aan de anonieme 
aannemer. Hoe leuk ook zij de huisjes vinden, 
het plaatsen ervan kan onherstelbare schade 
aan de eeuwenoude bomen aanrichten. De 
massale aandacht voor de pittoreske bui-
tenhuizen van de geliefde roodmutsen, die 
gesitueerd bovenop de Maasberg in Auwt-Ael-
se genieten van het bourgondische en voor 
hen onbezorgde Limburgse leven, maakt het 

gehele landgoed echter ontzettend populair 
onder gezinnen met kinderen.

En route
Om alvast de grootste drukte te vermijden 
start deze wandelroute niet bij het eeuwen-
oude kasteel Elsloo maar in de naastgelegen 
buurtschap Terhagen, waar in de omgeving 
van Het Slimme Schaap, tegenover het spoor, 
voldoende parkeergelegenheid is. Vlak voor 
de eerste bebouwing wordt de bewoonde 
mensenwereld al verlaten. Na een afdaling 
tussen de fruitweides volgt met het Terhagen-
pötje, waar vrouwen uit de omgeving vroeger 
hun was deden, een eerste bezienswaardig-
heid. Al zullen de kinderen het nabijgelegen, 
eerste kabouterhuisje onder deze noemer 
plaatsen. Het grootste gedeelte van de wande-
ling voert door de met bronnetjes en beek-
jes doorspekte Elslooër- en Bunderbossen 
(waar het kasteelpark onder valt). Her en der 
schieten kleine stroompjes water uit de grond, 
allen gelinkt aan de kasteelvijver onderaan 
de helling. Kortstondig wordt het domein 
verlaten voor een bezoek aan het beschermde 
dorpsgezicht van Elsloo, bol van de monu-
mentale panden en rijksmonumenten. Dit 
gedeelte ademt nostalgie en zorgt ervoor dat 
niet de gehele wandeling in teken staan van 

Mysterieuze kabouterhuisjes

Vol aandacht worden de huisjes door de kinderen 
onderzocht.

                                                           

Jij kunt dit ook!Jij kunt dit ook!Jij kunt dit ookJij kunt dit ook
     Kom naar ons lokaal

Wanneer ?   Dinsdag en Donderdag

Waar ?   Albrecht Rodenbachstraat

                 37 in Sittard

Training is van 19 uur tot 21 uur.

Ben jij tussen de 10 en 100 jaar, kom dan Ben jij tussen de 10 en 100 jaar, kom dan 
binnen en probeer het.

                    De Koffie staat klaar.De Koffie staat klaar.

SWENTIBOLD
Gespecialiseerd in Toyota

Onderhoud 
uitsluitend aan 

Toyota met
fabrieksgarantie!

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

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

Onderhoud
uitsluitend aan Toyota 
met fabrieksgarantie!

50Occasions
Toyota Auris 1.8 Hybrid Aspiration VERKOCHT 2011 
Toyota Auris 1.6 Asp.   2010
Toyota Aygo 1.0 Navigator 5 drs. airco   2012 
Toyota Corolla H.B. 1.3 Terra VERKOCHT 1999 
Toyota Corolla  Verso 1.6 Dynamic   2007 
Toyota Yaris 1.3 Asp.  2013
Toyota Yaris 1.3 Exec. Panoramadak VERKOCHT  2015
Toyota Yaris 1.3 Dynamic   2013
Toyota Yaris  1.0 Terra 3 drs. VERKOCHT 2004
Toyota Yaris 1.3 Terra Comfort airco  2010
Toyota Verso-S  1.3 Asp.  2012

In- en verkoop gebruikte 
top-occasions

AutoMeis Vestiging Heerlen

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

info@automeis.nl | www.automeis.nl

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

Direct contant geld of per bank en rdw vrijwaring

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

Wij zijn Auto Meis  

www.automeis.nl

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

Tel.: 046 - 452 23 61 of 06 - 537 57 977 www.autodemontage-zelissen.nl

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

ZELISSEN
autodemontage v.o.f.

Milieuparkweg 14
Sittard

Gelaense Klatsj 
Podcast #3
Belofte maakt schuld. Het streven van de 
werkgroep om één afl evering per kwartaal 
samen te stellen is gelukt. Gelaense Klatsj 
#3 staat online.  De podcast is te beluisteren 
vanaf onze website www.heemkunde-geleen.
nl en Facebookpagina Heemkundevereniging 
Geleen. Ook op Spotify en ITunes is ‘Gelaen-
se Klatsj’ vindbaar met bijbehorend logo en 
naam. In deze afl evering komt Zef Lemmens, 
(deel 2) aan het woord over zijn belevenissen 
na de bevrijding in 1944. Belevenissen van de 
jeugd op de wielerbaan Geleen. Tot slot een 
interview uit 1990 van Ben Dols met Fortu-
na ’54 voetballer Bram Appel. Luck Brouns, 
bestuurslid HVG: “We zoeken nog jeugdige 
medewerkers. Dat kan in de vorm van een 
gedicht, verhaal over hobby of je vereniging 
of bijvoorbeeld een rap. Interesse? Reageer 
via ons e-mailadres info@heemkunde-geleen.
nl en laat je reactie achter. Dan nemen wij 
contact met je op.”

Sint Rosa kirmes
Als gevolg van de coronamaatregelen is er dit 
jaar geen Sint Rosa festival, maar een Sint 
Rosa kirmes. Bijzondere, nostalgische attrac-
ties strijken van 27 tot en met 29 augustus 
neer op de schootsvelden in de buurt van 
de binnenstad. Bezoekers kunnen hier ook 
genieten van een drietal circus- en theater-
voorstellingen. Een kaartje kun je kopen via 
de website van Sint Rosa.

Onderzoek naar 
vliegenoverlast
De gemeente Sittard-Geleen heeft in overleg 
met de gemeente Beek een plaagdierbestrijder 
ingeschakeld om onderzoek te doen naar de 
overlast van vliegen in delen van Neerbeek 
en Beek. De plaagdierbestrijder probeert te 
achterhalen waar de vliegen vandaan komen 
en zal op basis daarvan vervolgstappen voor-
stellen. Omwonenden van het meest zuidelijk 
gedeelte van Chemelot Industrial Park klagen 
al enkele jaren over vliegenoverlast. In dat 
industriegebied, De Asselen Kuil, is onder an-
dere een plasticrecyclingbedrijf gevestigd. De 
opslag van het plastic zou de vliegenoverlast 
kunnen veroorzaken. De adressen zijn gese-
lecteerd op basis van de ingediende klachten. 
Als alles volgens planning verloopt dan is het 
onderzoek in het najaar afgerond. De resul-
taten worden meegenomen in de afhandeling 
van het handhavingsverzoek dat Beek onlangs 
bij de provincie heeft ingediend.
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De PVV zoekt inwoners die 
politiek actief willen worden in 
de eigen woongemeente
Wil jij:

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

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

Bijdragen aan onze standpunten, programma’s en vergaderingen?

Voorstellen bedenken om de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren?

Uithelpen met de campagne, vrijwilligerscoördinatie en social media?

Meepraten over actualiteiten en ontwikkelingen binnen de gemeente?

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

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

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

Namens het bestuur van PVV Limburg

In een wereld waar lokale onderne-
mers concurrentie hebben van de 
internetwinkels is het belangrijk je te 
onderscheiden. Iets unieks, bijzonders 
aan te bieden, waardoor klanten een 
‘plus’ krijgen als ze het product bij jouw 
zaak kopen. Electro World Balter aan 
de Paardestraat 57 in Sittard biedt niet 
alleen concurrerende prijzen, vaak 
zelfs goedkoper dan online, maar gaat 
daarnaast net iets verder in persoonlij-
ke benadering, advies en service.

Robin Tegelbeckers, eigenaar van Electro 
World Balter: “We willen onze klanten niet 
alleen een product verkopen, maar ook de 
zaken eromheen fatsoenlijk voor ze regelen. 
Als mensen bij ons bijvoorbeeld een televisie 
kopen, brengen we deze thuis, hangen hem 
op en installeren het zenderpakket. Zo kun 
je er direct van genieten. Ook als Ziggo het 
zenderpakket weer eens veranderd kun je ons 
bellen. Een van onze monteurs komt langs en 
maakt het in orde. Voor onze eigen buiten-
dienst een kleine moeite die een hoop ergernis 
kan besparen.” 

Witgoed
Om het segment aan witgoed binnen de 
winkel meer ruimt te geven werd het win-
keloppervlak flink uitgebreid door ook het 
naastgelegen pand te betrekken. Zo ontstond 
een mooie ruime en lichte showroom. “We 
hebben eigenlijk altijd wel witgoed verkocht, 
maar dat was in de marge. Nu kunnen we 
meer laten zien. Daarnaast komen we bij 
defecte inbouw-apparaten op afspraak ook bij 
de mensen thuis. We meten de ruimte op en 
geven een persoonlijk advies voor een nieuwe 
vaatwasser, oven of bijvoorbeeld koelkast. Zo 
bent u er zeker van dat het apparaat van uw 

De service van Electro World Balter 
gaat verder waar veel anderen stoppen

keuze ook op zijn plek past. Daarnaast komen 
we het uiteraard ook bij u installeren, zodat u 
het direct kunt gebruiken. Mocht het uitein-
delijk toch niet werken zoals u wilt of heeft 
u verdere uitleg nodig, dan is een telefoontje 
naar ons genoeg en komt er, vaak dezelfde dag 
nog, iemand bij u langs. Dat is een voorbeeld 
van wat wij onder service verstaan bij Electro 
World Balter.”

Eigen teams
Electro World Balter heeft een eigen team van 
monteurs die overal in de regio actief zijn, 
daarnaast heeft men de beschikking over een 
eigen reparatiewerkplaats voor als herstel op 
locatie niet mogelijk is. “Daardoor kunnen we 
snel schakelen als dat nodig is en hebben we 
eigenlijk ook alles in eigen hand. Van advies 
tot verkoop en van installatie tot reparatie. 
Daarnaast proberen we dit allemaal zo goed 
en, waar nodig, zo snel mogelijk te doen. Ik 
denk dat daar onze kracht ligt en dat we daar-
mee ook echt het verschil weten te maken”, 
besluit Robin.

Info:
Electro World Balter
Paardestraat 57 in Sittard
T. 046-4513301
E. info@balter.nl
W. www.baltersittard.nl
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VACATURE

CHAUFFEUR
Ben jij die enthousiaste chauffeur waar 
wij naar op zoek zijn?
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van korte bulk-pendelritten van en naar onze standplaats in 
regio Sittard-Geleen.
Ben jij in het bezit van een rijbewijs B, C en E en CCVB/
Code 95 én heb je ook nog een digitale bestuurderskaart?

Kijk dan snel op onze website www.salari.nl voor de 
uitgebreide vacature en meer informatie over ons bedrijf.
Reageren kan door je motivatie te sturen naar 
P&O@salari.nl.

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op! 
Dit kan door te bellen naar 046 411 33 33 
of een e-mail te sturen naar P&O@salari.nl

W.G. Salari Transport B.V.
Millenerweg 12  |  6136 KW Sittard
www.salari.nl  |  046 411 33 33

* gehele collectie

Mode voor alle mannen

Premium dealer van Geleen 
en omstreken

Lenders 
Mannenmode

Mode voor alle mannen

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

Opruiming 
––––––

Op alle Polo’s 
korte mouw 

–
Hemden
korte mouw –
T-shirts 

–
Zomerjacks 

 
tot 40%

   
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen 

 
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN 

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

 
 

   
Miele en AEG wasmachines 

 
AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,  

van € 629,00 voor €549,00 
 

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

 

   
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen 

 
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN 

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

 
 

   
Miele en AEG wasmachines 

 
AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,  

van € 629,00 voor €549,00 
 

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

 

Voor al Uw apparatuur:
- Wassen, droger, koelen en vriezen
- Audio en TV, elektromaterialen
Unieke service en garantie:
- Géén voorrijkosten en géén arbeidsloon
- Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd*

* exclusief inbouw apparatuur  

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

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

Miele en AEG wasmachines

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

Op de bres voor Oud-Geleen
Ruim 10 jaar heeft het geduurd maar nu ligt het 
er, goedgekeurd en vastgesteld door burge-
meester en wethouders van deze gemeente: 
‘Het Masterplan Openbare Ruimte beschermd 
dorpsgezicht Oud-Geleen’. Eindelijk, in 2010 al 
werd een onderzoek gestart om vast te kunnen 
stellen welke waardevolle monumenten, panden 
en straten Oud-Geleen heeft. Dat onderzoek 
toonde overduidelijk aan wat voor een rijke 
historie dit door het stroomgebied van Kötelbeek 
en Geleenbeek bepaalde dorp al achter de rug 
heeft: Al in de Romeins tijd was Oud-Geleen een 
logistiek knooppunt dat in de negende eeuw een 
welvarend dorp werd. Lang voordat Europa’s 
modernste mijn Maurits en de chemische fakke-
laars van een Gelee een industriële metropool 
maakten stond Oud-Geleen al op de kaart als 
belangrijk knooppunt van water- en landwegen. 
De Merovingische zaalkerk  was de eerste van 
een reeks mooie monumentale panden, die het 
aanzien van oud-Geleen verfraaiden en bepaal-
den. De lay-out van de straten bleef eeuwenlang 
hetzelfde als in de tijd van Karel de Grote. Door 
de eeuwen heen bleef oud-Geleen welvarend, 
de vele grote hoeven en later de mooi versierde 
huizen getuigen ervan. Een patrimonium om 
te koesteren en te behouden.Acht jaar later pas 
mochten de bewoners van Oud-Geleen ook mee-
denken en meepraten. Enthousiast deden zij mee 
aan het opstellen van wat een Masterplan voor 
‘de bescherming van het karakteristieke dorps-
gezicht van Oud-Geleen’ moest worden. Geen 
schets of een blauwdruk, want daar heb je niet 
zoveel aan, en klinkt zo vrijblijvend. Masterplan, 
ja, daar kun je wat mee, daar kun je mee uit de 
voeten om aan de slag te gaan. Een Masterplan 
wekt bovendien de indruk dat  over alles  goed en 
heel erg lang is nagedacht. En dat lijkt ook wel zo 
te zijn. Niet de auto heeft het voortaan voor het 
zeggen in Oud-Geleen, maar de voetgangers, de 
flaneurs en de fietsers, die van het oude dorpsge-
zicht willen genieten, op terrassen willen zitten 
of willen (fun)shoppen. Om de sfeer en veiligheid 
te verbeteren is ervoor gekozen in het centrum 

van Oud-Geleen eenrichtingsverkeer te introdu-
ceren en het parkeren in en bij het centrum aan 
banden te leggen. Ook aan de verrommeling van 
het straatbeeld door allerlei reclame-uitingen en 
verschillend types straatmeubilair wordt paal 
en perk gesteld. Meer bomen zullen er komen 
om voor verkoeling en verduurzaming van het 
leefmilieu te zorgen. En op het Wilhelminaplein 
moet een waterstrook uitgroeien tot een coole 
eyecatcher, die herinnert aan het water, dat hier 
van oudsher voor vermaak en verkoeling zorgde. 
Klinkt prachtig allemaal. Bewoners, winkeliers 
en gemeente, allemaal vinden ze wel iets in dit 
Masterplan waar ze blij van kunnen worden. 
Bewoners krijgen meer woongenot en minder 
auto’s door hun straten, middenstanders kunnen 
autorijdende bezoekers toch nog goed ontvangen 
en de gemeente kan goede sier maken met een 
Masterplan dat de gemeentekas niet erg belast.
Leuk al dat nieuwe strakke straatmeubilair, de 
zacht ruisende bomen, de opgewekte wandelaars 
en relaxte terraszitters in Oud-Geleen, maar het 
bejubelde Masterplan is iets belangrijks verge-
ten. Het karakter van oud-Geleen wordt vooral 
bepaald door de vele karakteristieke panden, 
gevels en gevelversieringen.  Dat is het usp- uni-
que selling point-  van oud-Geleen. Hoe denkt de 
gemeente dit waardevols te beschermen? Wordt 
dit overgelaten aan de bewoners en ondernemers 
van de winkels met de beeldbepalende panden? 
Hier een kunststoffen kozijn, daar eentje van 
hout en weer ergens anders van metaal? En 
voordeuren? Mogen die naar eigen voorkeur 
veranderd worden omdat de kleur en vorm niet 
zo mooi meer staan? Als het de gemeente ernst 
is met de bescherming van het zo toegejuichte, 
karakteristieke dorpsgezicht van Oud-Geleen 
dan dient ze duidelijk en scherp aan te geven wat 
wel en niet kan. En niet te vergeten, dan moet ze 
er ook op toezien dat het ook zo wordt uitgevoerd 
als afgesproken. Niet een opzichter langs sturen 
om te kijken of er ‘geen gekke dingen gebeuren’,  
de bomen er netjes bijstaan en de pannen nog 
recht op het dak liggen. Maar duidelijkheid geven 
aan de Oud-Geleners wat ze kunnen en moeten 
doen om hun dorp afdoende te beschermen. Geen 
masterplan met mooie plaatjes en sfeerrijke 
doorkijkjes maar een handboek met duidelijke 
voorschriften en richtlijnen. Dat hoeft echt niet 
nog eens 10 jaar te duren, Oud-Geleen is het 
wachten beu. 
 Door Ray Simoen

COLUMN
Laat in de middag zat ik op de bank en 
luisterde naar het suizende geluid van water. 
Misschien zijn het watersproeiers in andere 
tuinen, die ik hoor, dacht ik. Het was een 
zonnige dag geweest. ‘s Morgens had ik nog 
op een terras aan de Markt gezeten, en tegen 
mijn gewoonte in, enkele biertjes gedronken 
met een gezelschap uit Utrecht. Als stads-
gids van Sittard ben ik vaker onderweg met 
toeristen, die niet uitgepraat raken over de 
Geheime Tuinen, de kloosters, de kerken en 
Toon Hermans. 

Ik sloot mijn ogen en liet mijn gedachten de 
vrije loop. In de verte hoorde ik geluiden. Was 
het de bel?  Mijn voeten raakten nauwelijks 
de vloer toen ik naar de voordeur zweefde. 
Meteen voelde ik druppels op mijn armen en 
bijna onmiddellijk rook ik die typische aar-
dachtige geur van regen na droogte, die zich 
als een zoete nevel door het huis verspreidde.
‘Het gaat stormen,’ zei de bezorger terwijl hij 
tussen zijn tanden floot. Ik trok mijn jas aan 
en liep de straat op. De lucht boven de Kol-
lenberg zag zwart van ergernis. Regenwolken 
hielden het zonlicht tegen. Hagel naderde in 
dikke witte gordijnen. Een flinke wind waaide 
het laatste streepje licht aan de horizon weg.
Ik hoorde kinderstemmen. Ergens in de buurt 
ging een school uit. Ik zag ook een duif neer-
strijken op de dakgoot van het tegenoverlig-
gende huis. Zijn veren blonken van het vocht. 
Doordat mijn aandacht bij de duif was, zag ik 
pas op het laatste ogenblik het water, dat over 
de weg naar het lagergelegen stadscentrum 
stroomde. Het stroomde langs de huizen en 
nam de hele rijbaan in beslag. Water, dat 
daarstraks nog een bron van levenskracht 
was geweest, vormde nu een bedreiging, met 
gevolgen waar slechts naar te raden viel.
Misschien moest ik hulp bieden. Ik rende naar 
de garage, sprong in de auto en reed door het 
opspattende water in woeste vaart naar de 
stad. Geen mens te zien. Verbijsterd parkeer-

Kunststukjes
De laatste dag

de ik op het lege Tempelplein en stapte uit. De 
winkels in de Rosmolenstraat waren gesloten, 
de lichten gedoofd. Vreemd, inderdaad veel 
vreemder dan dat de straat leeg was. Mijn 
stap liet de stilte zoals hij was. Ik voelde me 
ineens een zonderling in mijn eigen stad.
Bij de kruising naar de Plakstraat werd mijn 
angstige vermoeden bevestigd: het Marktplein 
was ondergelopen. Het water verzamelde zich 
in grote plassen, die met elkaar in verbinding 
stonden en een meer vormden. De terrassen 
waren verlaten, de deuren waren gesloten, 
maar plat tegen de ramen zag ik gezichten. 
Elk raam werd zodoende een oog. Hijgend 
haalde ik adem. Zag ik nu mijn eigen ontred-
derd beeld?  Op de grijze muur van het V&D 
gebouw was een lichtreclame zichtbaar. Ik 
probeerde de vluchtig verschijnende woor-
den te ontcijferen. Ik las: De laatste dag is 
aangebroken. Ineens hield het letterspel op, 
waarschijnlijk was het zich bewust van zijn 
vergeefsheid. Ik deed enkele stappen terug 
en struikelde over een putdeksel, maar er 
kwamen geen letters meer. De letters waren 
uitgedoofd. Plotseling schrok ik wakker.  
Waar was ik? Was ik thuis? Ik voelde het 
doorgezweten hemd vochtig en lauw tegen 
me aangekleefd zitten. Ik zag dat mijn rode 
handen bedekt waren met dikke aderen.  
Waarom zag Elise zo bleek? ‘De rivieren en de 
beken hebben Limburg onder water gezet,’ zei 
ze. Ze liep de trap op, zo zacht dat geen trede 
kraakte. En terwijl ik het nieuws probeerde te 
verwerken, schoot mij die droom te binnen. 
Als een spiegelende zeepbel steeg ze in mij op 
en spatte uit elkaar. 

Tekst Niek Bremen | Foto Roel Simons
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Zondag 8 augustus (tussen 13.00-17.00 uur) schitt eren ongeveer 
40 oldti mers en klassieke auto’s op het Munsterplein, Klooster-
wandplein en de Markt met o.a.:
• Restaurati e van een raceauto uit de jaren ’40.
•  Lezing “Cars & Faces” door de bekende garagist en oldti mer-

wliefh ebber Joep Busti n uit Posterholt (zie foto). 
•  Stradale Vintage Cars uit Herten presenteert 2 exclusieve 

Alfa Romeo Spiders. 
• De rode dubbeldekker “We Are Roermond” bus.

Voor informati e en achtergrond over de aanwezige auto’s, 
variërend van de mooiste bolides uit bouwjaar 1930 tot tachti ger 
jaren, kun je met alle plezier de trotse eigenaren raadplegen. 
Scan de QR code voor alle info!

Dagje uit
Uiteraard kun je er een compleet dagje uit van maken: een lekker 
Roermonds Christoff eltaartje of ijsje, op een terrasje zitt en aan het 
water, een zomeroutfi t scoren, al fi etsend of wandelend nieuwe 
plekjes ontdekken, genieten van de bootjes op de Roer of Maas… 
dat kan allemaal in Roermond!

Parkeren €4 per dag
Vanuit Sitt ard-Geleen rijd je binnen 30 minuten naar hartje stad 
Roermond. Parkeer jouw auto een hele dag voor 4 euro in de over-
dekte en bewaakte parkeergarages Stati onspark (Maria Theresia-
laan 12) en Kazerneplein (Maashaven 144). Vanuit hier loop je in 
2 minuten naar het centrum. Koop bij de offi  ciële verkooppunten 
een uitrijkaart. Check op onze site stap voor stap hoe het werkt!

Veer zeen ós: RoermondVol Oldti mers
Gezelligheid in Roermond met het evenement RoermondVol Oldti mers: 
leuk voor het hele gezin én autoliefh ebbers, perfect voor leuke foto’s én selfi es! 

;

Voor meer informati e en actueel nieuws (bijv. doorgang evenement bij slecht weer): bezoek www.weareroermond.com

Organisati e door Sti chti ng BIZ Binnenstad Roermond, Citymanagement Roermond i.s.m. Oldti mervrienden Berghoes en Oldti mer en Classis Car Club Heel. Scan Me

Online reservatie van je ticket is verplicht zolang 
de coronamaatregelen van toepassing zijn.

KOOP NU JE TICKET ≥1M VOOR PLOPSALAND DE 
PANNE, PLOPSAQUA DE PANNE, PLOPSA INDOOR 

HASSELT, PLOPSA STATION ANTWERP, PLOPSAQUA 
LANDEN-HANNUIT, PLOPSA COO OF PLOPSA INDOOR 
COEVORDEN MET €5 KORTING DANKZIJ DE ONLINE 

PROMOCODE ‘9772’ VIA WWW.PLOPSA.NL
Korting ook geldig aan de kassa bij afgifte van deze bon. 

Maximum 5 tickets per bon. Niet combineerbaar met andere 
acties en/of voordelen. Promocode actief t/m 15/07/2023.

€25
TOT

korting

HHOOTTEELL

BOEK NU JE VERBLIJF IN 
HET PLOPSA HOTEL MET 

5% KORTING DANKZIJ DE 
PROMOCODE ‘9772’ VIA 

WWW.PLOPSAHOTEL.COM
Niet combineerbaar met andere acties 
en/of voordelen. Promocode actief t/m 

15/07/2023.

5%korting

9
77

2

HASSELT

Voordelig
naar

HASSELT
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Het Burgemeester Damenpark dat op 
5 mei 1932 in gebruik werd genomen 
stond in mijn jeugd voornamelijk 
bekend als ‘het sportpark’. Wanneer 
dat was? In de late jaren ’50 tot pak-
weg 1964, 1965. Zeg maar tijdens mijn 
lagereschooltijd en de eerste klassen 
HBS. Ik ben opgegroeid in het centrum 
van Geleen, mijn ouders hadden er hun 
sigarenwinkel met slijterij en reisbu-
reau. Aan de Rijksweg Centrum, tussen 
zaken als Kapé, Stoffels Woninginrich-
ting en de schoenenzaak van Jo Schols. 
Tegenover Tummers, zaal en kienpara-
dijs Meijers, friture Eggels, “de Bico” 
die Hema werd en juwelier Van der 
Klei. Schuin tegenover het kantoor-
pand van Tempelman Wegenbouw en 
de bioscoop.

Zwembad en sportpark lagen op een steen-
worp afstand van waar ik woonde. Huis-
nummer 44, telefoon 2409. Nog slechts vier 
cijfers. Het kengetal van Geleen was 04494. 
Zwembad en sportpark, beide waren zo be-
langrijk voor mij en mijn vrienden. Wanneer 
de school uit was, sprintten we naar huis 
om zo snel als kon te gaan voetballen in het 
sportpark. Op het roodgekleurde ‘arode-veld’. 
Er waren twee grote grasvelden. Het hoofd-
terrein lag langs de sintelbaan tegenover de 
tribune, het ander veld waar nu het parkeer-
terrein van Glanerbrook is. De grasvelden 
waren verboden gebied. Je mocht er niet over-
heen lopen, laat staan voetballen of ravotten. 
Deed je het wel, dan kreeg je aan de stok met 
parkwachter Kusmic. Een klein mannetje in 
zijn boswachterachtig kostuum, met een grote 
pet op. “De Patsj”, werd hij genoemd. Kusmic 
fietste urenlang over de paden door het park. 
Zo gauw als de parkwachter dingen opmerkte 
die volgens hem niet door de beugel konden, 
blies hij op een fluit en racete in ijltempo naar 
de plaats des onheils. Wij doken in de strui-
ken, hielden ons stil en de Patsj fietste niets-
vermoedend langs. Voetballen op het ‘aro-
da-veld’ met de piepkleine gravel van gemalen 

Sportpark is de ‘Heilige Grond’ van Geleen
baksteen was bloedlink. Ik schrijf niet voor 
niets ‘bloedlink’, omdat het hard en gevaarlijk 
was. Als je viel was je lijf bedekt met rood 
stof en korrels. Het arodaspul schuurde over 
je been en arm. Dat betekende scheuren in 
broeken en blouses. Soms vloeiden tranen. De 
schaafwonden op de knieën en armen waren 
pijnlijk. Het plezier van de ongeorganiseerde 
voetbalwedstrijd won het van de risico’s. Het 
was dikke pret. Iedereen mocht meedoen. Je 
kon op elk moment aansluiten. De partij ging 
van start met twee teams van ongeveer zeven 
spelers, een half uur later voetbalde je met 
16 tegen 17 man, of negentien tegen twintig. 
Geen probleem. Het veld was groot genoeg. 
Oud en jong door elkaar. Na een paar uur was 
het voorbij, dan waren er aan beide kanten 
misschien nog zes voetballers over, de rest 
was naar huis. De uitslag? 38-29 of zoiets.
Onvergetelijk zijn de zomeravonden. Op de 
sintelbaan trainden de atleten van Unitas. 
Met vedetten als steeplechase kampioen 
Wil Willems en Maria Gommers. Zij won bij 
de Olympische Spelen in Mexico brons op 
de 800 meter. Unitas, de atleten droegen 
witte blouses en oranje broekjes. Bij goed 
weer dromden ’s avonds honderden mensen 
samen om naar het voetbal van de zomer-
avondcompetitie te kijken. Met de Bekskes, 
de Krokodillen, FC 7 Up, K’59, FC Meijers, 
Le Caveau, Heidebloem, FC Terminus. De 
spannende speedwayraces waarbij we Maan 
Coumans en het Limburgia-team toejuich-
ten. Paardenrennen met onze lokale favoriet 
Sjra Vos. De stockcarraces waarin Lambert 
Keulen de show stal. Op het betonnen veld 
naast het grote grasveld werd gebasketbald of 
7 tegen 7 gehandbald. De kleine witte huisjes 
die als kassa fungeerden bij de ingangen aan 
de Kummenaedestraat en Irenelaan. Als ik 
terugdenk aan het Burgemeester Damenpark 
van mijn jeugd denk ik in eerste instantie aan 
mooi weer in de lente en zomer. Aan gemaai-
de gazons. De befaamde grote kei die diende 
als attribuut voor de statiefoto van bruidspa-
ren. Het oude sportpark straalde. Zeker op 
feestdagen. Op Koninginnedag, het nationale 

Een laatste overblijfsel van het oude sportpark op de hoek van de Irenelaan en Hendriklaan. 
Op de achtergrond vang je een glimp op van de omheining van de huidige wielerbaan.
 Foto Koos Snijders

• Dagopvang voor baby’s (0-2 jaar)
• Dagopvang voor peuters (2 tot 4 jaar)

• Peuterspeelzaal (2-4 jaar)
 

Wil je meer informatie? 
Ga dan naar www.mik-kinderopvang.nl

KINDEROPVANG

KINDEROPVANG 

De Wigwam 
(nabij station Lutterade)

Wij zoeken 
collega’s! 

Ben jij op zoek naar 
een nieuwe uitdaging? 

www.mik-kinderopvang.nl

Ben je op zoek naar kinderopvang bij jou in de buurt?

k i n d e r o p v a n g  o p  m a a t

GASTOUDERBUREAU
JOEKIE

046 - 474 66 96 | info@joekie.com| www.joekie.com

k i n d e r o p v a n g  o p  m a a t

GASTOUDERBUREAU
JOEKIE

046 - 474 66 96 | info@joekie.com| www.joekie.com

feest op 30 april met overdag de finales van 
het schoolvoetbalkampioenschap en ’s avonds 
laat een weergaloos vuurwerk. Waar ik nog 
meer aan terugdenk? Aan de bloemenzee, 
de vrolijke kleuren van spelende kinderen 
en wandelende volwassenen; aan de hoge 
bomen; aan de vijver met een metershoge 
fontein in het zogeheten ‘nieuwe park’ waar 
het terrarium alias ‘de schildpaddenbak’ de 
zoveelste blikvanger was. En aan het donkere 
pad met vogelkooien en zitbanken bij de over-
gang van het nieuwe naar het oude sportpark.
In de natte herfstmaanden veegden de 
mannen van de gemeentewerken een massa 
vallende blaadjes op grote hopen waarna 
Moeder Natuur aan haar winterslaap begon. 
’s Winters was het stil in het park, hoorde je 
enkel een gure wind door de bomen waai-
en. Rustige maanden voor de parkwachter. 
Ook een rustige tijd voor de sintelbaan van 
Atletiekvereniging Unitas. De stilte werd 
soms – lang niet iedere winter – onderbroken 

door een periode van sneeuw en vorst. De 
grauwzwarte sintelbaan veranderde in een 
spiegelende ijsbaan. Duizenden liefhebbers 
haalden er hun hart op. Als het ijs eenmaal 
hard genoeg was, werden op de snelle baan 
wedstrijden geschaatst. Na de korte vorstpe-
riode keerde de rust in het park terug. Begon 
het wachten op de lente. Een aardig deel van 
mijn plezierige jeugd heeft zich in het sport-
park afgespeeld. Dat was lang vóór de komst 
van Pinkpop, de ijshal, de asfaltwielerbaan. 
Laco sport- en recreatiecentrum Glanerbrook 
bestond nog niet, over ijshockey werd slechts 
gedroomd. Op deze bijzondere plek werd de 
handbalvereniging Vlug & Lenig nationaal 
kampioen; vond dankzij Fortuna ’54 de his-
torische eerste betaald voetbaltraining in ons 
land plaats; huldigden duizenden supporters 
wielrenner Jan Nolten na zijn formidabel 
acteren in de Tour de France. Voor mij is het 
de Heilige Grond van Geleen. 
 Door Koos Snijders
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DAT IS
  GOUD
WAARD.

GOUD VERKOPEN IN

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

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

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

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

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

nog eens een reële prijs.

I N KO O P  •  V E R KO O P  •  TA X AT I E  •  V E R PA N D E N  •  B E L EG G E N 

K L U I S V E R H U U R  •  G E L D  W I S S E L E Nwww.goudwisselkantoor.nl    •    sittard@goudwisselkantoor.nl      •    046 - 30 20 000

SITTARD

Sittard

ENGELENKAMPSTRAAT 

45

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

NOVA AIR - MONOBLOC INVERTER
airco zonder buitenunit

(ideaal voor uw slaapkamer)
Fluisterstil, elegant en compact design
Koelen - (bij)verwarmen - ontvochtigen - 
luchtzuivering

Bediening op toestel via afstandsbediening 
en wifi app
Geen jaarlijks onderhoud nodig 
(gesloten koelcircuit)

Adviesverkoopprijs 1995 euro excl. btw

Bestellen in maand augustus 1695 euro excl. btw*
-> installatiekosten t.w.v. 300 euro gratis!
-> aktie geldig tot 31 augustus

LG SPLIT AIRCO met buitenunit

vanaf 1299 euro ALL INCL.
(toestel + installatie + BTW + WIFI) 

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE 
OFFERTE AAN HUIS +32 89 39 19 90

allernieuwste koelmiddelR290

zonder buitenunit,
enkel 2 roosters
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Het is de tijd van de transfers. De 
koortsachtige periode van kopen, ver-
kopen, huren of lenen van voetballers. 
Duizelingwekkende bedragen gaan 
over tafel alsof het borrelnootjes zijn. 
Lachende gezichten die het shirt van de 
nieuwe club omhoog houden. En altijd 
zijn de zaakwaarnemers de lui, die de 
breedste glimlach op hun zon door-
stoofde gezicht hebben. 

Transfers vinden niet in enkel in de wereld 
van voetballers en wielrenners plaats. Ook 
bieren en brouwerijen kennen de koop en 
verkoop van talenten, klasbakken en gouwe 
ouwe. De Real Madrids en Chelsea’s van het 
bier heten InBev en Heineken. Grote biermer-
ken schuimen de biermarkt af naar talentvolle 
biertjes met potentie. Die worden dan opge-
kocht en moeten het portfolio van hun mach-
tige koper aanvullen met nieuwe verrassende 
smaken, waarmee de concurrentie verzwakt  
en liefst buitenspel gezet wordt. 
Op kleinere schaal gebeurt dat ook. Niet om 
fiks geld te scoren met de verkoop van een 
microbrouwerij, want craft brouwers worden 
niet door dromen van gouden bergen, vette 
sportwagens en kortgerokte vamps gedreven 
maar beoefenen hun meestal uit de hand 
gelopen hobby uit liefde en trots voor wat er 
uit hun brouwketels komt. 

Swentibold 
Twee boerenjongens uit Barneveld, Wilbert 
Boon en Bernard Bennink begonnen in 2015 
in een oude stal van de boerderij van Wilberts 
ouders een brouwerij die ze Heer & Meester 
doopten.  De Barnevelder bieren vielen goed 
in de smaak op de Veluwe zodat de twee 
vrienden het steeds drukker kregen. Maar in 
de loop van 2018 begon het hen allemaal wat 
te veel te worden. Tegelijkertijd kregen vier 
Susterenaren op een personeelsfeest het idee 
om zelf een brouwerij te starten. Het komt 
uiteindelijk  in 2019 tot een transfer van de 
Barnevelder boerderij brouwerij naar een 
boerderij in Susteren, die in snel tempo tot 
een brouwerij wordt verbouwd. Installaties en 

Brouwers uit Land van Swentibold
bieren verhuizen van de Veluwe naar het land 
van Swentibold. 
Vijf bieren dragen er inmiddels het ‘shirt’ 
van brouwerij Heer & Meester. Gelikt zien ze 
eruit, evenals de website van de biermakers, 
die vertelt dat je er ook je eigen bier kunt ko-
men maken. Helaas is er nog geen proeflokaal 
maar dat komt wellicht nog. Ook de namen 
van de vijf bieren en de beschrijvingen zijn 
verrassend en hoopgevend. Maar zijn het ook 
bieren, die, zoals de website tekst zegt, ,,je 
pakken en in je gedachte blijven hangen zodat 
je na een tijdje denkt: ik heb weer eens zin in 
een bier van Heer & Meester”?

Okselfris
Wanneer alle vijf bieren deskundig en lang-
durig zijn geproefd en beoordeeld vinden 
bierkenners Myriam en Guillaume Vroemen 
dat zeker het winterbier, Quaede Koetschier 
van 10 %  een ,,prima bier voor de wat kille 
dagen die er aankomen” is. Rijk aan smaken 
van zoethout, chocolademout, kaneel en voor-
al steranijs. ,,Kaneel jeneverbes en steranijs 
domineren maar het is een heerlijk ‘open 
haard bier’. Geurt en kleurt mooi winters”, 
vindt Myriam. De andere vier bieren- Bitter 
Ale, Saison van de Baron, Frisse Freule en 
Blonde Barones- oogsten lof voor hun mooie 
uitmonstering en frivole beschrijving. Maar 
de smaak verraadt dat de heren uit Susteren 
het brouwen van bieren met echte onderschei-
dende smaken nog niet helemaal meester 
zijn. ,,Maar talenrijk zijn ze zeker”, aldus de 
bierkenners Guillaume en Myriam Vroemen.
De Bitter Ale, 5,5 % heeft ,,mooi, wit en dik 
schuim en ,,een veelbelovende geur met si-
nasappeltjes erin en IPA-achtige hop”. Bij het 
proeven valt op dat het bitter van grapefruit-
schilletjes de smaak nogal sterk domineert. 
,,Jammer dat je weinig proeft van het zoet en 
de afdronk nogal droog is. De Saison van de 
Baron, 6,1 % heeft een aangenaam ,,licht fris 
geurtje, dat aangeeft dat hij tot de Saison club 
behoort”. Aanlokkelijk is zijn amberkleur en 
vanillekleurig schuim. Opvallend is de heftige 
koolzuursmaak van het bier. In de nadronk 
valt het pittige bittertje op. ,,Wel een heel 

aparte manier van Saison bier maken hebben 
de brouwers uit Susteren,” meent Guillaume. 
Sierlijk als een ‘grande dame’ fonkelt de Frisse 
Freule, 7,2 %, in het glas. ,,Oelala, prachtig 
donkerblond, en mooi wit schuim. Verleide-
lijk allemaal”, zucht Guillaume smachtend. 
De freule moet het vooral van haar ‘looks’ 
hebben, want ze geurt niet super ‘okselfris’. 
Bij de eerste slok pakt de freule je in met haar 
licht fruitige smaak maar in de afdronk is ze 
al dat frisse en fruitige kwijt en laat ze zich als 
een ‘droge douairière’  kennen. ,,Voorzichtig 
met de koolzuur. Die dreigt ook dit mooi 
ogende bier te domineren”, meent Myriam. 
De blonde Barones, 8,1 % laat zich met ge-
noegen inschenken. Diepblonde uitstraling, 
,,dame met klasse”, meent Guillaume maar 
hij had de barones een wat vollere schuim-
kraag gegund. De barones is van oude adel, 
wel statig maar ze mist de fraîcheur van een 
fonkelende freule. ,,Meer queen Elizabeth dan 
koningin Máxima.” En in de nadronk valt ook 
dat grapefruit bittertje op, dat  andere Heer & 
Meester bieren kenmerkt. ,,De barones is niet 
vies van een scheut alcohol. Met haar 8,1 % is 
ze geen katje om zonder handschoen aan te 
pakken. Stevige tante”, meent Myriam.

 Door Ray Simoen

Informatie:
Brouwerij Heer & Meester
Hommelweg 17
Susteren
www.brouwerijheerenmeester.nl

Maak kennis met 
het christelijk geloof 
In september begint in Sittard een nieuwe 
Alpha-groep. In tien interactieve en gezellige 
bijeenkomsten leer je wat het christelijk ge-
loof inhoudt en wat dit voor jou kan beteke-
nen. Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat 
doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met 
andere deelnemers door over interessante on-
derwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deel-
nemer: wereldwijd volgden ruim 25 miljoen 
mensen een Alpha. In Nederland zijn dat er al 
ruim 325.000!

Voor wie?
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over 
het leven of over het christelijk geloof? Dan is 
Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om 
het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën 
te delen.

Waarom?
Op Alpha denk je samen na over vijftien inspi-
rerende onderwerpen, zoals Is er meer? Wie 
is Jezus? Waarom bidden en hoe? Iedereen 
komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je 
ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, 
nieuwe mensen. En het is helemaal gratis!

Hoe werkt het?
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. 
Hét moment om elkaar op een ontspannen 
manier goed te leren kennen. Na de maaltijd 
luister je naar een kort, inspirerend verhaal 
over een van de onderwerpen. Daarna is er 
alle ruimte om je vragen en gedachten te 
delen in kleine groepen.

Waar en wanneer?
De Alpha-cursus Sittard wordt gehouden op 
10 woensdagavonden van 18.30 tot 21.30 uur 
vanaf 8 september 2021 in Bezinningshuis 
Regina Carmeli, Kollenberg 2 Sittard. 

Kijk voor meer informatie op 
www.alphasittard.nl

Woning leegmaken?

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

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

WONINGONTRUIMING  |  VERHUIZINGEN  |  OPSLAG  |  ALLE SOORTEN AFVAL   |  DEMONTAGE  
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Summer

Time

Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
7 augustus t/m 23 augustus 2021. 

@medikamentediegrenze

Complices men of woman edt 100ml

Crème 30gr

Dark milk hazelnut, dark milk, raspberry 
85gr, peanut/caramel crisp 90gr, 
caramel, noisette of hazelnut 100gr
Per stuk € 0,59

Pralines happy b-day, strawberry of
hazelnut 110gr

Favoritos classic, happy cola, 
goudberen of happy cherries 300gr

Sensodyne Bional

Nivea SunDove men +care

Milka Milka

Alle beschikbare varianten 75ml
Per stuk € 1,99

Ailvit/knofluvit met wilde look 30st,
v-nal vermoeide benen 40st of 
nervovit 90st

Diverse soorten after sun of
zonnebrandcrème

CNY

Nestosyl*

Body and face wash
Minerals + sage 250ml

Haribo

-92%

-85%

-68% -73%

elders   € 12,04

elders   € 12,96

elders   € 2,19 elders   € 2,89

€ 1,00

€ 1,99

€ 0,69 € 0,79

€ 3,99

-54%

elders   € 2,19
€ 1,00

250ml

Sony batterijen
AAA 4-pack

-81%

elders   € 3,63
€ 0,69

4-pack

30gr

Gillette
Fusion5 scheermesjes 8st

-29%

elders   € 20,99
€ 14,99

8st

100ml

Woman edt 100ml 
Van Der Bilt 

-53%

elders   € 14,99
€ 6,99

100ml

75ml

110gr
300gr

-58%

elders   € 2,38

2 voor
€ 1,00

Werkzame stof:
Pramocaïnehydrochloride, 
zinkoxide

Te gebruiken bij:
Ter verlichting van plaatselijke jeuk, 
insectenbeten en oppervlakkige 
schaaf- en snijwonden.

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

-57%

-25%

elders   € 6,95

elders   € 5,31

Wegwerp 
handschoenen
Zakje à 100st
Per stuk € 0,29 500st

-71%

elders   € 3,40

5x100st
€ 1,00

Tena
Men protective shield 3st
Per stuk € 0,59

3st

-67%

elders   € 3,00

2 voor
€ 1,00

vanaf
€ 2,99

2 voor
€ 3,98*

* M.u.v. Sensodyne duo verpakkingen. 
deze bevatten twee tubes van 75ml 
en kosten € 3,98 per duo verpakking.

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

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

Opmaak
Bee in Media

Website
BasSta-Web

Druk
Janssenpers Gennep

Bezorging
Spotta

Bezorgklachten
weekbladen@spotta.nl

Colofon

Vidar verloont: een win-winsituatie 

Wethouder Judith Bühler bij een van de tapijten die gemaakt worden door medewerkers van 
Vidar bij Millenerpoort.  Foto Ermindo Armino. 

De laatste weken heeft u er misschien 
wel over gehoord: Vidar gaat verlonen! 
De gemiddelde inwoner van Sittard-Ge-
leen heeft waarschijnlijk geen idee 
waar dat over gaat, en toch is het een 
onderwerp dat voor ons en voor veel 
van onze inwoners heel belangrijk is.  
Wethouder Judith Bühler legt daarom 
graag uit wat het is, en wáárom het zo 
belangrijk is. 

Verloning betekent dat Vidar mensen die niet 
zo makkelijk zelf aan het werk komen, zelf in 
dienst neemt, ook als hun werkplek ergens 
anders is. Wij sturen dan de factuur aan het 
bedrijf waar ze werken. De wethouder: “We 
zijn eigenlijk een bijzonder soort uitzendbu-
reau. Niet zo een waar je even snel een kracht 
kunt inhuren voor twee dagen in de week, 
tijdens de topdrukte. Bij ons krijgen mensen 
minimaal een contract voor zes maanden, en 
zo krijgen ze echt de kans om werkervaring op 
te doen en kennis te maken met het bedrijf. 
Daarbij is het de bedoeling dat de mensen 
uiteindelijk in dienst van het bedrijf komen 
waar ze werken.”

Maximaal
Om dit als gemeente te kunnen doen, moet 
ontzettend veel geregeld worden. “Maar we 

vinden het zo belangrijk, dat we dat er met 
zijn allen (ambtenaren, bestuurders én de 
gemeenteraad) graag voor over hebben. Want 
dit gaat over mensen  die onze ondersteuning 
hard nodig hebben, waar we ons als overheid 
maximaal voor inzetten. Niet voor niets is 
het motto van Vidar: ‘Werk voorop, kansen 
voor iedereen’. Het hebben van werk geeft 
een doel in het leven, je doet weer mee in de 
maatschappij. Door nu zelf voor de verloning 
te zorgen, kunnen we deze mensen veel beter 
begeleiden bij alles wat nodig is om passend 
werk te krijgen”, vertelt Judith Bühler.  

Ondernemers
Daarnaast (en dat is ook heel belangrijk) helpt 
dit ook onze lokale ondernemers. Die hebben 
het in deze tijd van Corona misschien wel 
zwaarder dan ooit. Ze hebben handjes nodig, 
maar ze weten niet wat er nog allemaal op 
hen af gaat komen en zijn soms huiverig om 
langdurige contracten af te sluiten met me-
dewerkers. De wethouder: “Dat snappen wij, 
en op deze manier helpen wij hen aan goede 
medewerkers, waarvoor wij de begeleiding op 
ons nemen. Zo kunnen ze groeien en kunnen 
werkgevers ze uiteindelijk met een gerust hart 
in dienst nemen. Door verloning creëren we 
een win-win situatie. En dat is waar we het 
voor doen!”

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

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

WIJ ZIJN 
GEOPEND 

TIJDENS DE 
BOUWVAK-
VAKANTIE

kijk op 
www.gecolux.nl 

voor onze 
aangepaste tijden
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JOUW LOKALE

ELEKTRONICA- EN

WITGOEDSPECIALIST

WIJ OPENEN 13 AUGUSTUS IN SITTARD-GELEEN!

Nieuwe megastore op
Retailpark Sittard-Geleen
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!

ALTIJDDE BESTE
KEUZE

8 Winkels in Limburg
Medio augustus open1.600 m2 1.400 m2 1.000 m2 500 m2 600 m2 300 m2 350 m2

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

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