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Het ontwerp-bestemmingsplan voor de 
oude V&D-locatie in Sittard is gepu-
bliceerd en ligt zes weken ter inzage, 
digitaal via ruimtelijkeplannen.nl. 
Iedereen kan - als hij dat wil – een 
zienswijze indienen. Vervolgens zal de 
gemeenteraad in november een besluit 
nemen over het bestemmingsplan ‘Huis 
aan de Markt’ zoals het offi  cieel heet.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de oude 
V&D-locatie is enerzijds bedoeld om ruim 
12.000 m2 retail uit de markt te nemen. Dat 
is nodig om het centrum van Sittard aantrek-
kelijker te maken. De Provincie Limburg heeft 

Denk mee over bestemmingsplan 
van het ‘Huis aan de Markt’ 

Op zondag 29 augustus dankt Sittard de Heilige 
Rosa met een bidprocessie, die ook dit jaar sober 
van vorm is vanwege de veiligheid in het kader 
van Covid-19. Zonder muziek en zang, maar 
wel op weg naar hoop, vrijheid en vreugde. De 
organisatie vraagt nadrukkelijk om niet langs de 
route te gaan staan. Houd de website sintrosasit-
tard.nl in de gaten voor het laatste nieuws. Hier 
vindt u ook de livestream.

De Heilige Rosa is al in lengte van dagen als 
stadspatronesse van Sittard dè Heilige die wordt 
aangeroepen in tijden van nood en zorgen.

 Foto Wim Kootstra

Op weg naar hoop,
vrijheid en vreugde

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. 

We hebben al diverse fraaie 
inzendingen mogen ontvangen van Jo 
Cals, Frank Janssen, Ron Verbruggen, 
Harrie Mols, Jelle Bruggeling, 
Noel Schrijen, Luuk Frenken en 
Thessa Rekers, maar willen deze 
oproep nogmaals herhalen voor de 
vakantiegangers onder u. 

Kijk voor de aanlevervoorwaarden en 
andere informatie op: 
www.mijngazet.nl

JOUW LOKALE
ELEKTRONICA- EN
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WWW.EPTUMMERS.NL • T: 085-1054444
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DE BESTE

SERVICE

fi nanciële middelen hiervoor beschikbaar 
gesteld, mits voor het eind van dit jaar die 
retailmeters ook daadwerkelijk zijn wegbe-
stemd.

Ontmoetingsplek
Anderzijds komt er – na sloop van het oude 
V&D-pand – op die plek een representatieve 
ontmoetingsplek van de gemeente Sittard-Ge-
leen waar bestuur, ondernemers, inwoners en 
partners elkaar kunnen ontmoeten. Het Huis 
aan de Markt krijgt een raadszaal en andere 
vergaderruimten, kan als trouwlocatie worden 
gebruikt en herbergt straks een ruimte met 
fl exwerkplekken waar bijvoorbeeld jongeren 

en studenten gebruik van kunnen maken. 
Ook is het de bedoeling om in het Huis aan 
de Markt het Experience Center van Visit 
Zuid-Limburg te huisvesten en wordt bekeken 
of er een openbaar toilet in kan komen. Erbo-
ven en aan de achterkant is plek voor enkele 
tientallen woningen.Met dit ontwerp-be-
stemmingsplan wordt de basis voor het Huis 
aan de Markt gelegd. Zo wordt bepaald dat 
er een parkeergarage (indien mogelijk met 
fi etsenstalling) kan komen in de kelder, dat 
publieksfuncties op de begane grond en op 
de eerste verdieping aan de zijde van Markt 
kunnen worden gebouwd en dat wonen 
daarboven en aan de achterkant (waar ook 
een nieuwe straat is voorzien) van het com-
plex mogelijk is. De defi nitieve invulling van 
het gebied vindt later plaats, als ontwerpers 
tijdens een aanbesteding hier plannen voor 
kunnen indienen. Met de gemeenteraad is af-
gesproken dat inwoners betrokken worden bij 
de keuze van een defi nitief ontwerp. Maar nu 
is dus eerst het bestemmingsplan aan de orde. 
Dit ligt tot en met 13 september aanstaande 
ter inzage, via ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen 
kan in die tijd een zienswijze indienen. Ver-
volgens stelt het college de gemeenteraad voor 
om het defi nitieve bestemmingsplan vast te 
stellen, in de november-vergadering.

Rijksweg Zuid 78  |  Geleen  |  hydrosfeer.nl

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

nieuw waterbed.
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namen van honderden contractspelers. Stuk 
voor stuk voetballers die vanaf de invoering 
van het betaald voetbal (1954) het shirt van 
de profclubs Fortuna Sittard, Fortuna ’54 of 
Sittardia in een offi  ciële KNVB-competitie-
wedstrijd hebben gedragen. Het ‘Documen-
tatiecentrum’ bewaart boeken, tijdschriften, 
krantenknipsels en foto’s. De liefhebber kan 
daar op zijn gemak lezen, leesvoer doorblade-
ren en/of foto’s bekijken. Een belevenis in de 
mini-bioscoop is de 50 minuten durende do-
cumentaire over de oorsprong van het betaald 
voetbal in Nederland met daarin hoofdrollen 
voor Gied Joosten en Fortuna ’54. Bernard 
Krikke heeft deze bekroonde fi lm voor Fox 
Sports samengesteld met de Volkskrant 
journalist Willem Vissers. Deze documentaire 
geldt als een mijlpaal in de Nederlandse voet-
balgeschiedenis. Andere geliefde fi lms gaan 
over Fortuna Sittard, Cor van der Hart, Willy 
Dullens en Bart Carlier. Een in verzamelaars-
kringen waardevol pronkstuk is het ingelijst 
groene shirt met rugnummer 9 van de Suri-
naamse speler Percy Eliazer. Hij droeg het in 
1957 voor Fortuna ’54 in het Amsterdamse 
Olympisch Stadion. De enthousiaste reac-
ties van bezoekers, supporters, journalisten, 
fi lmploegen, radioreporters, clubbestuurders, 
KNVB-bobo’s of (oud)voetballers liegen er 
niet om. Alle boeiende onderdelen bij elkaar 
opgeteld vormen samen het karakter van de 
club Fortuna. 

Football Memories
Sinds kort trekken Fortuna Sittard & Fortuna 

Sinds kort kan het Fortuna Muse-
um weer worden bezocht. Tijdens de 
langdurige coronastilte hebben de 
medewerkers gewerkt aan een upgrade 
met als resultaat dat de bezoekers nu 
nog meer interessante items kunnen 
bewonderen. Het aantal documentaires 
over grote Fortunezen uit het verleden 
en sportieve hoogtepunten van Fortuna 
Sittard, Fortuna ’54 en Sittardia is uit-
gebreid. In het filmzaaltje met twintig 
stoelen worden de films op verzoek van 
de bezoekers vertoond.

Het museum van de plaatselijke betaald 
voetbalhistorie is ruim twee jaar geleden geo-
pend. De plannen voor het voetbalmuseum in 
Sittard-Geleen bestonden al eerder. In 2015 
vergaderden de initiatiefnemers voor het eerst 
met een groep voetbalvrienden. Pas twee jaar 
later tijdens de open dag van Fortuna Sittard 
in de zomer van 2017 maakte voorzitter Isitan 
Gün voor het eerst kennis met een klein deel 
van de verzameling attributen uit het voet-
balverleden van Fortuna Sittard, Fortuna ’54 
en Sittardia. Spoedig daarna liet het clubbe-
stuur weten mee te werken aan het vinden 
van een geschikte ruimte in het stadion. In de 
tussentijd was de stichting Fortuna Museum 
opgericht. Dat de opening van het museum 
uitgerekend in het voor Fortuna Sittard zo 
succesrijke en gedenkwaardig jaar 2018 
plaatsvond kan nauwelijks op toeval berusten 
ofschoon dit toch het geval is. In april 2018 
keerde de club na zestien jaar ploeteren in de 

eerste divisie eindelijk terug in de Eredivisie; 
in juli was het exact een halve eeuw geleden 
dat de nieuwe Fortuna Sittardia Combinatie 
ontstond omdat de profclubs uit Geleen en 
Sittard fuseerden. Het stichtingsbestuur zet 
zich in om het historisch erfgoed van Fortuna 
Sittard, Fortuna ’54 (inclusief SV Maurits) 
en Sittardia (inclusief Sittardse Boys en VVS) 
te inventariseren en te beheren. Het Fortuna 
Museum beschikt over een eigen collectie, die 
voortdurend groeit en voor iedereen toe-
gankelijk is. De attributen zijn afkomstig uit 
particulier bezit en de archieven van de clubs. 
De voetbalvereniging met het mooie erfgoed 
promoten staat voorop. De binding van 
supporters/verzamelaars met de club wordt 
vergroot door hen nauw bij de activiteiten van 
het museum te betrekken. Het museum wil 
de bezoekers verrassen, verwonderen, zorgen 
voor een onvergetelijke beleving en aantonen 
dat de fusieclub een verbindende factor is 
voor de diverse stadsdelen binnen de gemeen-
te Sittard-Geleen. De variatie in het museum 
is groot. Bij binnenkomst trekken beeld en 
geluid van de 1-0 zege van Fortuna Sittard op 
Jong PSV in april 2018 alle aandacht, terwijl 
anderhalve meter verderop meteen de stilte 
terugkeert bij het lezen van een korte biografi e 
met foto van Gied Joosten, de oprichter van 
Fortuna ’54 en het betaald voetbal in ons land.
Bezoekers halen hun hart op en genieten van 
de foto’s, documentaires, collectie voet-
balshirts, blinkende bokalen, de 25 coryfeeën 
alias sterspelers, interviews, video-archief, 
souvenirs, et cetera. In ‘Onze helden’ staan de 

Betaald voetbalhistorie van Geleen en 
Sittard komt bij elkaar in Fortuna Museum

Sportjournalist Willem Vissers duikt regelmatig in het museumarchief om 
historische voetbalraadsels uit te pluizen. Foto Koos Snijders

* gehele collectie

Mode voor alle mannen
Premium dealer van Geleen 

en omstreken
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Mode voor alle mannen

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

 
alles 40%
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reparatie in de avOnd

75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.
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aanmerking komt 046-4745050

Ook voor uw klikgebit

   
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen 

 
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN 

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

 
 

   
Miele en AEG wasmachines 

 
AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,  

van € 629,00 voor €549,00 
 

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

 

Museum samen op bij “Football Memories 
Nederland”, een initiatief van de gelijknami-
ge stichting om voetbalherinneringen op te 
halen. De doelgroep van Football Memories 
bestaat uit ouderen die kampen met eenzaam-
heid en/of (beginnende) dementie. Football 
Memories heeft tot doel het sociaal leven van 
ouderen te bevorderen, eenzaamheid tegen 
te gaan en ontmoetingen tussen ouderen te 
bevorderen, door middel van het gebruik 
van collectieve herinneringen. Ouderen gaan 
elkaar ontmoeten in het Fortuna Museum 
waar ze onder leiding van medewerkers 
herinneringen ophalen aan het rijke voetbal-
verleden van hun club. Voor veel deelnemers 
zijn sociale interacties als deze niet meer zo 
vanzelfsprekend. De gemeenschappelijke 
passie voor voetbal verbindt deelnemers en 
vrijwilligers. “Af en toe vergeet ik wat. Maar 
niet als het over voetbal gaat”, is een uitspraak 
van Jimmy Calderwood (ex-Willem II) die 
kampt met dementie.

Openingstijden: dinsdag 10.00-13.00 uur, 
woensdag 10.00-16.00 uur. Bovendien op 
de Fandag van Sittard (5 september) en de 
volgende zondagen van 11.00 tot 16.00 uur: 
10 oktober, 21 november en 12 december. Het 
museum is bereikbaar via de hoofdingang van 
het Fortuna Sittard stadion. De toegang is 
gratis. Vooraf aanmelden via info@fortu-
namuseum.nl is om organisatorische reden 
gewenst.

Door Koos Snijders



MIJNGazet | pagina 4



MIJNGazet | pagina 5

OPEN DAG op 4 september 2021 van 11.00 tot 15.00 uur
Pancratiusstraat 24, Munstergeleen bĳ  het Gemeenschapshuis.

Presentaties en informatie over het aanbod voor het nieuwe seizoen 2021 – 2022.

Gilde De Graven
Pancratiusstraat 24
6151CD Munstergeleen

Tel.046-458 50 32
info@gildedegraven.nl

Tenslotte maken we u opmerkzaam op het volgende: Gilde De Graven houdt het 
graag veilig voor iedereen en vraagt u bij binnenkomst om uw QR-code of vacci-
natiebewijs te laten zien. Ook mensen die aantoonbaar genezen zijn van corona 
of een recent sneltest-resultaat kunnen overleggen laten we graag toe. Tevens 
verzoeken we u de basismaatregelen i.v.m. corona te respecteren. Zelf zorgen 
we voor ventilatie en CO2-metingen om het optimale te doen en besmettingen 
te voorkomen. Zelf zorgen we voor handgel, ventilatie en CO2-metingen om het 
optimale te doen en besmettingen te voorkomen.

GILDE DE GRAVEN

NIEUW!
Fotobewerking en het besturingssysteem MacOS
Compositie in de beeldende kunst, stippen op porselein en digitale fotografi e
Table de conversation – Frans conversatie
Pianoles (helaas al volgeboekt)
Wandeljaarkaart voor korte wandelingen
Lezing over domotica (huisautomatisering)
Imkercursus voor natuurliefhebbers

KOM EN INFORMEER U!
In het programma zit een ruim aanbod aan computercursussen (Apple en Android), vele creatieve cursussen, 
taalcursussen op verschillende niveaus in Engels, Frans, Italiaans en Spaans, luisterkring klassieke muziek, 
wijnproeven, korte en lange wandeltochten, leesclubs, reizen en excursies en lezingen.

Zaate hermenie Gein Idee ontstaan 
op de Lèntjheuvel in 1988. Zoals het 
meestal gaat, onder het genot van een 
glaasje bier, werd het idee geopperd 
om een kapelke te beginnen. In die tijd 
rezen deze hermeniekes de pan uit. “In 
ons geval in het toenmalig buurtcafé 
genaamd ‘de Bluf’ van Zef en Meta. 
Niemand van de hele bende kon noten 
lezen of had enige ervaring in een 
harmonie of fanfare. Adri Janssen was 
de kartrekker van dit lumineus idee 
en werd dan ook meteen als oprichter 
benoemd”, vertelt Mike Kovacs, de man 
die Gein Idee tijdens de repetities in het 
gareel probeert te houden.

De dag erna werd meteen de koe bij de hoorns 
gevat en begon de zoektocht naar instrumen-
ten. “In Thorn hadden we een zaakje gevon-
den waar men tweedehands instrumenten 
verkocht. Het plan was dat, daar waar je ge-
luid uit kreeg, jouw instrument werd  Je kunt 
je voorstellen dat tijdens het blazen de meest 
vreselijke klanken werden geproduceerd 
maar, uiteindelijk had eenieder zijn trompet, 
trombone, saxofoon en sousafoon te pakken.”

Gein Idee kon aan de slag, maar hoe dit verder 
aan te pakken? “Niemand kon noten lezen. 
Cijfertjes daarentegen wel. Dan maar op die 
toer. Na verloop van tijd werden er warempel 
wat melodietjes ten gehore gebracht waarna 
daadwerkelijk een zaate hermenie ontstond. 
De naam was wel nog een dingetje. Er werd 
een pot in de café geplaatst waar mensen een 
briefje in konden deponeren met een ludieke 
naam voor ons. Dit leverde echter niet op 
wat we ervan verwacht hadden. Wat gaan we 
nu doen? ‘Gein Idee’ was het antwoord en 
de naam voor onze kapel was gevonden.” In 
die tijd werden veel ‘zaate hermenie treffes’ 
georganiseerd en bezocht. Kenmerkend voor 
Gein Idee is dat de groep hard ken spelen. “De 
techniek hebben de meeste van ons nog niet 
onder de knie. Hetgeen betekent dat we na 
enkele nummers dan ook ‘de tuut leag hubbe’ 

Gein Idee viert 3x11-jarig bestaan

oftewel geen embouchure meet; om maar 
even een vakterm te gebruiken. De spanning 
op de lippen was verdwenen. Desalniette-
min werd de gezelligheid alleen maar groter. 
Wat zou een zaate hermenie zijn zonder het 
nuttigen van alcoholische dranken. Wel, beste 
mensen daar hoef je bij Gein Idee niet bang 
voor te zijn. Uiteindelijk ging ons toenmalig 
thuishonk sluiten en moesten we verkassen. 
Math en Paula van Café het Centrum hebben 
ons met open armen ontvangen en we hebben 
daar de daarop volgende jaren geweldige 
tijden meegemaakt. Het organiseren van ons 
eigen treffe was één van de hoogtepunten van 
het jaar. Helaas heeft ook deze café-periode 
een abrupt einde gekregen door het overlijden 
van onze Paula.” 
Gein Idee moest weer opzoek naar een 
geschikte repetitie lokaal. Gelukkig werden 
dit gevonden bij Daisy van café de Paesjsj-
tal. “Dankzij het ijzeren geduld van onze grote 

Het jubilerende gezelschap Gein Idee.  Foto Ton Penders | TP fotografie

Mike leren wij ondertussen wat zacht en hard 
blazen is. Blazen wij ieder jaar andere hippe 
muziekstukken voor jong en oud en, al zeggen 
wij het zelf, is het niveau behoorlijk gestegen. 
Bijna alle instrument-groepen blazen een 
andere partij en jaaaa…het klinkt ook nog. In 
de Paesjsjtal wordt op 18 en 19 september ons 
3x11-jarig jubileum gevierd.” 
Deze toch wel aanzienlijke mijlpaal heeft Gein 
Idee te danken aan het hechte gezelschap 
waaruit het bestaat. Menigeen kent elkaar 
al langer dan deze periode. Ontstaan uit 
een klein vriendengroepje vanuit de café en 
gegroeid tot een nog grotere vriendengroep. 
“Samen lachen en feesten we al vele jaren met 
elkaar en soms hoort daar ook een traantje 
bij. Het mooie is de verjonging in de groep 
dus wellicht dat we de volgende mijlpaal ook 
samen kunnen vieren.”

Met een petit-comité is men volop bezig met 

de voorbereidingen. Vorig jaar gestart met 
diverse acties om budget te genereren voor dit 
spetterende feestweekend waar iedereen van 
harte welkom is De entree is gratis. “Het grote 
evenement waar wij naar toe hebben gewerkt, 
wordt een jaartje verplaatst. Zaate hermenie 
Gein Idee is volop bezig met het maken van 
hun eigen Night@theproms. Helaas heeft 
corona ons hierbij niet echt geholpen, maar er 
wordt gerepeteerd op een veel hoger niveau 
dan voorheen en wij hopen dan ook dat wij 
jullie hier allemaal aangenaam mee gaan 
verrassen.”

Zaterdag 18 september vanaf 20.11 uur 80’s 
Party met DJ Fiasco. Zondag 19 september 
vanaf 13.00 uur Sjpassmiddig met moge-
lijkheid om onze jubilarissen te feliciteren. 
Dit zijn: Judith Kleinen (1x 11 jaar), John 
Munsters (1x 11 jaar) en Frank Kluiten-
berg (3x11 jaar).
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Koning Albertlaan 6  
3680 MAASEIK
Tel +32 (0)89 56 57 06

www.nicolejanssen.be

MAASEIK 
Woonproject De Groene Wal
•  5 Nieuwbouwstadswoningen met zicht op de

historische wal
•  Volledig afgewerkt
•  Mooie binnentuin
•  Ondergrondse parking en berging
•  Bew. Opp: van 135m² tot 152m²
•  Prijs vanaf 296.000 Euro excl. kosten
•  Infoplicht: Vg-Gmo-GVKr-GVv-Wg

Natuurgeneeskundige Praktijk 
Touch of Harmony voor pijnbestrijding, 
energetisch- en ontspanningstherapie 

gaat verhuizen !     

vanaf 1 september 2021 bent u welkom op de nieuwe locatie   
                                                   

Louis Delruellestraat 24 in Sittard

Voor kennismaking of voor het maken van een afspraak
kunt u contact op met Gisela 06-40605558.                                                                                              

Alle belangrijke informatie over de praktijk vindt u op 
www.touchofharmony.nl

In- en verkoop gebruikte 
top-occasions

AutoMeis Vestiging Heerlen

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

info@automeis.nl | www.automeis.nl

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

Direct contant geld of per bank en rdw vrijwaring

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

Wij zijn Auto Meis  

www.automeis.nl

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
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Al je verzekeringen
onder één dak

Email info@lacroixenpartners.nl | Tel. 046 - 850 74 91

Al je verzekeringen

www.lacroixenpartners.nl
Herkenbosserweg 4, Vlodrop  
T. 0475 - 53 42 98

www.tuincentrumdaniels.nl   

TUIN - VIJVER - DIER - SFEER- & INTERIEUR - BINNEN & BUITEN - BBQ - TUINMEUBELEN - POTTERIE 
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TUINCENTRUM DANIËLS: HET IDEALE

BELEEF VÉÉL GRATIS ACTIVITEITEN:
Sjakies Jungle (indoor-speelwereld), stokstaartjes, 
piratenschip, skelterbaan, Sjakie de Ara, speurtocht en 

nog veel meer...

VOOR JONG & OUD 
EN BIJ ALLE 

WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het Huis aan de Markt, 
Sittards nieuwe D&V
Vijf jaar geleden gingen de deuren van het V&D 
warenhuis aan de Markt in Sittard voorgoed 
dicht. Toegejuicht door verstokte ‘nostalgici’,  
die het nooit hebben kunnen verkroppen dat het 
oude, Madurodamachtige, stadhuis met zijn ko-
kette bordesje plaats moest maken voor een grote 
bonkige, witte koopdoos van de fi rma Vroom & 
Dreesmann (V&D). Maar ook betreurd door de 
velen, die er jarenlang gezellig konden graaien in 
de koopwaar en koopjes van deze bazaar, waar 
het vaak zo gezellig rook naar  parfum, worsten-
broodjes en verse jus. 

Taai
De sloopkogel gaat er tegenaan, V&D, weg 
ermee. Maar de stad zal niet willen voortleven 
met een lege plek in zijn centrum. Een holle kies 
misstaat op de markt, waar de stad komt eten 
en drinken. Het aangezicht van de stad telt al 
zoveel gaten en weggerotte tanden. Tot en met 13 
september mag iedereen zijn zegje doen over het 
ontwerp- bestemmingsplan ‘Huis aan de Markt’. 
Dit ‘Huis’ komt op de plaats van het straks 
gesloopte V&D warenhuis. Via www.ruimte-
lijkeplannen.nl kun je dit plan inzien en kennis 
nemen van de grootse plannen van burgemeester 
en wethouders. Taaie lectuur, geschreven in die 
gewapend beton taal, waarin ambtelijke stukken 
meestal gegoten zijn. Daarmee bewijs je de 
burger, die mee wil denken over zijn stad, geen 
dienst mee.  

Pannenkoeken
Na stevig geworstel met dat ondoordringbare 
ambtelijke jargon worden de grootse plannen 
duidelijk. Het Huis aan de Markt wordt ook een 
warenhuis: de soukh van Sittard waar je van 
alles en iedereen kunt tegenkomen: De raadzaal 
van de gemeente en ruimte voor ‘representatieve 
bestuurlijk functies komen er. VVV Zuid-Limburg 
gaat er een ‘experience center’ inrichten. Verder 
is er plek voor een pannenkoekrestaurant of een 

kleine brasserie. Ook nog 14 stadswoningen en 14 
appartementen staan er gepland. En in de kelder 
komen een parking voor 49 auto’s en mogelijk 
een fi etsenstalling en een openbaar toilet. 

Tosti’s
Dat wordt een gezellige en drukke boel, want de 
plassers, parkeerders, pannenkoeketers, appar-
tement- en huisbewoners, de VVV-experience 
genieters met hun potjes stroop en stinkkiësjes  
zullen elkaar tegenkomen op ‘het ontmoetings-
plein’. Daar zul je ook de raadsleden  kunnen 
ontmoeten terwijl ze zitten bij te komen van het 
nemen van wijze besluiten en van hun gekissebis. 
Echt de sfeer van zo’n drukke en chaotische 
bazaar, waar alles en iedereen door elkaar loopt 
en van alles te koop aanbiedt: politieke praatjes, 
tosti’s , (tweedehands) fi etsen, oude meubels 
van een van de Huis aan de Markt bewoners,  
wc-papier en Limburgs streeklekkers in potjes 
en zakjes.

Mooi, maar hoe al die bezoekers en bewoners 
door het Huis aan de Markt moeten bewegen, 
er moeten werken en leven zonder dat het uit 
de klauwen loopt, dáár zegt het plan niks over. 
Dat zal straks allemaal duidelijk worden als 
architecten aan het werk gaan en hun plannen in 
bordkarton en schuimplastic ontvouwen. Altijd 
uitkijken met  maquettes, die trots op tafel wor-
den gezet. Ze zijn net zo aandoenlijk als Maduro-
dam in Den Haag met zijn Binnenhof en Schiphol 
in zakformaat of mini-Europa in Brussel met 
zijn  Berlijnse Muurtje en  mini- uitbarsting van 
de Vesuvius. De werkelijkheid is meestal stukken 
minder romantisch. Zeker als er harde cijfers op 
tafel komen wat al die piepschuim plannen gaan 
kosten. En hoe hard zijn trouwens die cijfers bij 
bouwplannen van de overheid? Die gaan vaak 
nog een paar keer over de kop.

Houd je beurs vast, Sittard, het verleden van an-
dere prestigieuze en geldverslindende projecten 
als De Ligne voelt de gemeentekas nog altijd. 
Het warenhuis V&D aan de Markt mag niet 
plaats maken voor het ‘Huis van D&V’, van Dro-
men en Vrezen of van Dokken en Verliezen.

 Door Ray Simoen
 Reageren: redactie@mijngazet.nl

COLUMN
Mijn kleinzoon is vijf jaar. Met hem kan ik een 
straatje om lopen. Wij komen ongetwijfeld 
onderweg iets nieuws tegen. Een snoeppapier-
tje kan een snoepje bevatten, een lange veer 
is vast van een grote vogel. De brievenbus, 
kan je daar zomaar wat instoppen? Wanneer 
gaat de straatlantaarn aan? Op de stoep staan 
paaltjes met een rode band erom, waarom? 
De rondjes vanaf mijn huis loop ik al jaren en 
ik ken ze goed. Voor mijn kleinzoon is alles 
nieuw. Mijn andere kleinzonen hebben het bij 
een rondje eerder over lekker crossen met een 
auto of een ander snel vervoermiddel. Voor 
veel mensen is een reis en de sensatie van het 
ontdekken niet vlakbij maar een reis ver weg.

Mijn ontdekkingsrondjes zijn natuurlijk ook 
voor de gezondheid en de frisse lucht èn toch 
ik kijk goed om mij heen. Nieuwsgierig ben ik 
al vanaf mijn jeugd en zie ik grote èn kleine 
veranderingen. Ik ben opgegroeid in een 
grote stad, in een katholiek gezin. ’s Zondags 
gingen we naar de kerk, wandelend en niet 
vanzelfsprekend altijd naar de eigen parochie-
kerk maar afwisselend naar andere kerken. 
We liepen verschillende afstanden, zagen een 
andere pastoor die anders preekte. In de kerk 
moest je stil zitten en keek je om je heen. Zo 
leerde ik kijken naar de pilaren, de stenen, de 
beelden, de afbeeldingen en alle gebruiken in 
de kerk. Na zo’n kerkbezoek met een fl inke 
wandeling was je weer blij om thuis te zijn en 
je eigen gang te kunnen gaan. ’s Zomers ruil ik 
mijn rondje in de buurt in voor een rondje el-
ders. Bij vrienden en familie is een stuk lopen 
steevast een onderdeel van mijn bezoek. Thuis 
ken ik de weg, elders is die nieuw en soms 
verrassend. In Sittard zie ik het vertrouwde 
en blijven mijn gedachten ronddwalen in mijn 
eigen binnenwereld. Wij gaan erop uit, om 
uit onze kleine binnenwereld te ontsnappen. 
Daarvoor hoef je niet ver weg te gaan. Ook 

Kunststukjes
De ontdekkingsreis 
ligt om de hoek

de ontmoeting met andere mensen leidt naar 
andermans wereld. Dan moet je je verplaatsen 
in hetgeen de ander bezighoudt: de vakantie, 
de gezondheid, het weer, de dagelijkse dingen. 
Om iets nieuws te zien moet ik mijn ogen en 
oren verder openen. Ik moet me extra inspan-
nen om dat tot me door te laten dringen. Een 
rondje lopen of een uitstapje of een vakantie 
dwingt mij tot meer inspanning. Dat loont.
In Sittard verraste het mij dat het voormalige 
verzorgingshuis de Baenje gesloten was, en 
nu is het weer tijdelijk open voor de opvang 
van de mensen die met de wateroverlast van 
juli in Valkenburg hun huis zijn kwijtgeraakt.  
Vlak bij dat gebouw staat nog iets vreemds 
namelijk grote gesloten hokken op hoge pa-
len. Bij navraag blijken het vleermuiskasten te 
zijn. De vleermuizen kregen deze huisvesting 
aangeboden omdat het verzorgingshuis op 
den duur verdwijnt. Hopelijk zijn de vleer-
muizen er blij mee. Misschien even blij als 
de nieuwe tijdelijke bewoners dat zijn met 
de Baenje.  Gelukkig kan ìk erop vertrouwen 
dat ik na mijn looprondje weer gewoon mijn 
huis zal aantreff en. Ik loop het liefst als een 
vijfjarige zonder zorgen. Als een ontdekkings-
reiziger loop ik met open ogen, met gespitste 
oren, alles opsnuivend. Een ‘onbestemd’ 
rondje wordt dan vanzelf ingevuld met iets 
dat je niet verwacht: de geur van vers brood, 
de afgewaaide tak die op een vogel lijkt of het 
opnieuw bewoonde verzorgingshuis, overal 
waar ik voor open sta. Ik ben daar blij mee, 
net zoals mijn kleinzoon van vijf jaar met 
de kastanjes of de eikels die hij op de straat 
vindt.

Tekst en foto Peter van Deursen
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 253,95

179,-
SAMSUNG TABLET
T500 GALAXY TAB
A7 DARK GREY

• 10.4 Inch 
• 32 GB
• Snapdragon 662

INCL. GRATIS TABLET
HOES T.W.V. €24,95!

PHILLIPS OLED TV
55OLED805

• 55 Inch
• Ultra HD 4K 
• Ambilight

 1499,-

999-

55
’’

14
0 c

m

MIELE WASMACHINE
WEA 035 WPS

• SoftCare-trommel 
• EasyControl    
• ProfiEco-motor

 889,-

749,-

B

1400
T/PM

7
KG

TEFAL STOOM-
STRIJKIJZER
SV9202

• Afneembaar waterreservoir  
• Stiller dan gemiddeld     
• 7,5 Bar

 309,90

199,-
AEG OVEN MET
MAGNETRON
CME565000M

• 9 Verwarmingsfuncties   
• Magnetronvermogen 1000 W
• Nismaat (HxBxD)
  45 x 56 x 55 cm

 749,-

599,-
BOSCH WARMTE-
POMPDROGER
WTW85495NL

• SelfCleaning Condensor 
• Zeer stil   
• Zuinige wasdroger

 829,-

599,-

64
dB

8
KG

MAAK KANS OP EEN TREK 
E-BIKE T.W.V. MAX. € 4.799,-

INCL. GRATIS STRIJK-
PLANK T.W.V. 59,95!

WAANZINNIGE OPENINGSACTIES IN ALLE WINKELS!
WAANZINNIGE OPENINGSACTIES IN ALLE WINKELS!

NU OPEN OP RETAILPARK SITTARD-GELEEN
JOUW ELEKTRONICA- EN WITGOEDSPECIALIST

8 WINKELS IN LIMBURG  ROERMOND  WEERT  PANNINGEN  TEGELEN  ECHT  HEYTHUYSEN  HORST  SITTARD-GELEEN

 @tummerselectro          @eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site

T. 085 – 105 4444  | www.eptummers.nl

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
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Whitening alleen op afspraak

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

BARBER & WHITENING

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

Barber & Whitening

TWO
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

Aan lef geen gebrek bij André Köppen, 
de ideeënrijke ondernemer van eerst 
het Gulpener Bierhuys in Gulpen en 
sinds juni dit jaar van de Reusch in 
Schimmert. Dit statige Rijksmonument 
werd mede door toedoen van de actieve 
netwerker Köppen  in vier jaar van 
watertoren in een smaak- en beleefcen-
trum van Limburgse streekproducten 
omgetoverd. 

,,Wij blazen hoog van de toren”, toeteren 
Köppen en zijn crew vanaf de website van de 
Reusch. ,,Eten en drinken van zover je kunt 
kijken”, voegt hij er enthousiast aan toe. Hij 
heeft er alle reden toe. De 38 meter hoge wa-
tertoren, bijgenaamd de Reus van Schimmert 
was sinds de bouw in 1927 -naar een ontwerp 
van de Sittardse architect Jos Wielders- dan 
wel uitgegroeid tot een iconisch gebouw uit de 
Amsterdamse School maar was steeds meer 
in de versukkeling geraakt, zij het niet voor 
allerlei vogels, die er een rustig onderkomen 
vonden.

Beerbroewerie
 In 2016 wist Köppen vanachter de tap in het 
Gulpener Bierhuys  de broers Nico en Roger 
Eurelings, eigenaren van de in verval geraakte 
watertoren, ervan te overtuigen om de oude 
reus te veranderen in een smaak- en beleef-
centrum van duurzame Limburgse streekpro-
ducten. Geen water meer zou er uit de Reus 
stromen maar jams, fruitsappen en uiteraard 
bier uit de eigen microbrouwerij Beerbroe-
werie De Reusch, waar de gerenommeerde 
brouwmeester Jan Willem den Hartog de 

Bieren van de Reusch met torenhoge ambities

samenstelling en smaak van de bieren ging 
bepalen. In een restaurant zou je de dorst 
kunnen lessen met hapjes en gerechten, 
bereid met Limburgs streeklekkers. En een 
winkel op de begane grond zou een bazaar 
worden waar je al dit lekkers kunt kopen. 
In juni van dit jaar was het zover: De prachtig 
verbouwde Reusch werd geopend hoewel ‘het 
virus’ een kleine domper op het feestgedruis 
zette. 

Fijne neus
Worden we omgeblazen door de smaak van 

het Reusch bier, waarvan door Köppen zo 
hoog werd opgegeven vanuit zijn toren? ‘178 
Hoog Blond Beer’ heet het bier van 5,3 %: 
178  staat voor de 178 meter NAP, waar het 
is gebrouwen, dus altijd droge voeten als je 
een glas hiervan drinkt. ,,Mooi, wit schuim, 
dat lekker lang blijft staan”, merkt bierexpert 
Guillaume Vroemen op. ,,De blonde Reusch 
heeft een zwakke neus, heel licht fruitige en 
een beetje grassige geuren ruik je,” meent 
Myriam, zijn vrouw, die altijd een fi jn neusje 
heeft voor wat minder geoefende neusvleugels 
niet opmerken. Hoewel het Limburgs fruit 

wordt geproefd, evenals de hop, wordt de 
belofte van ,,een sprankelend bier” niet echt 
waargemaakt. ,, Waterig met in de nadronk 
een plakkerig zoetje, dat bitter en droog 
eindigt. Jammer, niet echt een ‘reusch van 
een bier’”, menen beide bierkenners. Dan 
bevalt het andere in de Reusch gebrouwen 
bier Nectar van de brouwer en Food innovator 
Sergio Toma beter. Zijn Nectar is een ‘honey 
orange wheat ale, een met honing bereid 
zomerbier van 6,5 %. Hoewel het schuim het 
nogal snel voor gezien houdt, is het bierken-
ners echtpaar erg te spreken over de mooie, 
lichte amberkleur van de Nectar.  Bescheiden 
maar afgewogen de geur van honing en hop. 
,,Dit bier is beter van smaak dan de Blonde 
Reusch. Je proeft  honing, en prettig is dat dit 
bier licht tintelend is, met een klein, opwek-
kende zuurtje erin,” meent Myriam. ,,Maar 
waarom eindigt dit bier dan net als de Blonde 
Reusch zo plakkerig en droog? Dat is jammer, 
het was zo veelbelovend bij de eerste slok”, 
vindt Guillaume.

Balans
Met hoog van de toren blazen ben je er nog 
niet, ook al ligt de microbrouwerij op de vier-
de etage van de kolossale Reusch. Mogelijk 
reikt het zicht vanuit de Reusch tot over de 
grens, tot in Zutendaal in het andere Limburg. 
Daar maken ze een amberkleurig honingbier 
‘Lieteberg’, dat een nagenoeg perfecte balans 
tussen zoet en fris, bezit en heerlijk spranke-
lend is. ,,Maar België heeft een langere bier-
brouwerstraditie dan Nederland. De Reusch 
bieren hebben nog alle kans om uit te groeien 
tot bieren met een echt reusachtige smaak.”

Fortuna Sittard is weer aan het nieuwe 
seizoen begonnen. De club uit Sittard kende 
nogal wat tegenslagen in de voorbereiding en 
ook het geduld van de fans om hun club weer 
eens in het echt te zien werd door de co-
vid-maatregelen erg op de proef gesteld. Maar 
het wachten was de moeite waard, want in 
een spannend openingsduel tegen FC Twente 
bleven de drie punten gewoon in Sittard: 2-1. 
Een droomstart voor de geel-groenen.

Uiteraard zorgde dit voor veel passionele 
momenten die allemaal zijn vastgelegd door 
de reporters van Fortuna SC TV, want ook 
Fortuna SC TV keert terug en hoe! Elke 
maand zijn er twee uitzendingen via de social 
media kanalen van de supportersvereniging 
Fortuna SC (facebook en Youtube), die geheel 

Droomstart voor de geel-groenen

gratis worden aangeboden. Er zijn twee 
type uitzendingen, eenmaal per maand een 
reguliere uitzending zijn eenmaal per maand 

Toshio Lake de verrassende matchwinnaar in de wedstrijd tegen Twente die na de wedstrijd 
door Fortuna SC TV werd  geïnterviewd.

hebben een live voetbaltafel, waarbij naast 
wedstrijd,- en sfeerbeelden ook prominente 
gasten aanschuiven waar de laatste Fortuna 

Sittard ontwikkelingen mee worden bespro-
ken. Maandag 23 augustus a.s. (19.30 uur) 
zal de eerste voetbaltafel zijn. Naast veel 
sfeerbeelden rondom de openingswedstrijd 
tegen FC Twente, unieke spelers-interviews 
en de opening van de nieuwe City Fanshop 
mag ook de eerste gast er zijn: Sjoerd Ars. 
Sjoerd is niet alleen de topscorer aller tijden 
van de Eerste Divisie, maar belangrijker nog, 
ook de technisch manager van Fortuna Sittard 
en eindverantwoordelijk voor de selectie en 
transfers. Met de afl opende transfermarkt 
in het verschiet is dit dus een uniek moment 
om de transfers en de selectie met hem te 
bespreken. Dat belooft een boeiend gesprek te 
worden. Kijken dus!

Donderdag 16 september is dan de volgende, 
reguliere uitzending waarbij naast vele unieke 
voetbalbeelden en speler interviews er ook 
ruim aandacht zal zijn voor de fan scene en de 
Academy (de jeugd) van Fortuna Sittard. Dat 
belooft veel moois. 

De uitzendingen zijn altijd terug te bekijken 
op Youtube (type Fortuna SC TV in) en als je 
niets wil missen maak je je zelf gewoon gratis 
en simpel abonnee. 
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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

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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Na een fietstocht naar Rome in 1889 
is er geen houden meer aan. Lucien 
Hautvast wil weg uit Merkelbeek. 
Nieuwe, snellere werelden ontdekken. 
Eerst als fotograaf in Luik maar al snel 
kiest hij voor de wielrensport. Hij rijgt 
de successen op de weg en de baan 
aaneen, totdat een voedselvergiftiging 
hem opbreekt. Stapt van de fiets in de 
racewagen en groeit uit tot een gevierd, 
wereldberoemd coureur, die de Belgi-
sche kroonprins Albert leert autorijden 
en tussendoor een succesvolle auto-
bandenfabriek sticht. Jac Smeets uit 
Merkelbeek schreef voor het historisch 
blad MijnStreek een boeiend artikel 
over Lucien Hautvast, (1865-1923): de 
vergeten ‘gentleman’ snelheidsduivel 
op twee en vier wielen en onversaagde 
voorloper van Max Verstappen.

Lucien Hautvast loop al tegen de vijftig 
wanneer hij nog een keer mee doet aan een 
gevaarlijke race in Algerije. Het wordt geen 
succes.  In een rit door de bergen van dit 
Noord-Afrikaanse land weigeren plots de 
remmen van zijn wagen. Geen vangrails, 
enkel een naderend ravijn. Op het nippertje 
weet hij zich nog net uit zijn wagen te gooien. 
Zijn raceauto stort te pletter. Hautvast komt 
er met enkele kneuzingen nog goed van af. 
Het is het sein voor de 47 jarige coureur om 
voorgoed het racen vaarwel te zeggen en zich 
verder te wijden aan de uitbouw van zijn 
bandenfabriek. Nog een aantal jaar zou hij dat 
blijven totdat na 58 jaar een eind komt aan 
zijn avontuurlijke leven. 

Jac Smeet, amateur historicus uit Merkel-
beek haalde deze snelheidsduivel en pionier 
van het wielrennen en autoracen in zijn 
‘tweede vaderland’, België vanonder het stof 
voor MijnStreek, het blad van de vereniging 
Land van Herle ,,Ik ben altijd op zoek naar 
onontdekte passages uit het verleden van 
Merkelbeek. Lucien Hautvast is een zo’n ver-
geten juweel uit de lokale geschiedenis”, zegt 
Smeets via de telefoon. 

Voedselvergiftiging
Vergeten is Hautvast in Nederland, in België 
is hij vooral bekend als de man, die kroon-
prins Albert, de zoon van koning Leopold II 
leerde autorijden. ,,Lucien was de zoon van 
Pieter Hautvast en Maria Toussaint, die uit 
Bombay in de Belgische Voerstreek kwam. 
Geen onbemiddelde familie, zijn vader was 
van 1862 tot 1866 burgemeester van de ge-
meente Oirsbeek. Omdat hij al op jonge leef-
tijd naar Luik trekt en zijn hele actieve leven 
in België werkzaam was, is hij in Limburg niet 
bekend geworden.” De jonge Hautvast heeft 
grote belangstelling voor techniek. De foto-
grafie is eind 19 de eeuw niet langer voorbe-
houden aan de elite maar ook bereikbaar voor 
de (betere) middenklasse. Die laat zich graag 
fotograferen in zijn pas verworden rijkdom 
en status. In Luik maakt  Hautvast van de 
fotografie zijn beroep. Maar nadat hij in 1889 
op het nieuwe, populaire vervoersmiddel, de 
fiets een reis naar Rome heeft gemaakt en 
daarmee volgens Smeets zijn blik verruimd, 
besluit hij zich vol overgave op de wielersport 
te gooien.  Hij wordt professioneel (baan)
wielrenner. ,,En een niet onverdienstelijke.” 
In 1890 - hij is dan 25 jaar- behaalt hij maar 
liefst 15 overwinningen en wordt hij derde bij 
het Europees kampioenschap in Keulen. In 
1893 wordt hij  Belgisch kampioen 10 km op 
de baan en wint hij ‘de Mijl van Spa’. 

Vet rijk worden de coureurs niet van de 
overwinningsprijzen. Misschien wel vet ,vaak 
scoort de winnaar een ham van 5 of 6 kilo. Of 
het misschien door de kwaliteit van de ham 
komt, die hij als derde bij de Europese kam-
pioenschappen in Keulen wint, is onbekend 
maar Hautvast loopt in Keulen een fikse voed-
selvergiftiging  op. Deze blijft hem twee jaar 
lang parten spelen en doet hem uiteindelijk 
besluiten zijn wielercarrière eraan te geven. 
Mogelijk ook kreeg hij het te druk met zijn in-
spanningen om meer aan de wielersport over 
te houden dan een goed gevulde kelderkast. 

Karabiniers
Hautvast besluit zijn faam als gevierd wiel-
renner in te gaan zetten om vanaf 1896 zijn 
winkel in fietsbanden en fietsen in Brussel 
te promoten. Hij slaagt erin om het Belgisch 

Vergeten Limburgse snelheidsduivel

leger te mogen voorzien van fietsen. De fiets 
werd aan het eind van de 19 de eeuw door 
tal van legers ingezet als vervanger van het 
paard, vooral toen de banden van de fietsen 
niet meer van hout of ijzer werden gemaakt. 
In België speelde de  fietsinfanterie als 
onderdeel van het bataljon  Karabiniers een 
belangrijke rol in het begin van de WO I in de 
Slag der Zilveren Helmen bij Halen, waar de 
Belgen de Duitsers een gevoelige nederlaag 
toebrachten. Nederland had tot 1945 zijn 
eigen fietsinfanterie, het Regiment Wielrij-
ders. Maar Hautvast ziet meer toekomst in 
de auto. Al voordat hij verslingerd raakte aan 
de fiets, had hij al verlekkerd gekeken naar 
het nog snellere vervoersmiddel, de auto. 
Eigenlijk had hij zijn reis naar Rome op vier 
wielen willen maken maar een auto was toen 
onbetaalbaar voor hem. Maar het is voor hem 
dan al duidelijk dat de toekomst op vier wie-
len reist, zeker wanneer in 1867 door Nikolaus 
Otto, zoon van BMW oprichter Gustav Otto de 
eerste benzinemotor wordt gebouwd. Als in 
1897 in België de eerste autofabriek opent legt 
hij zich vrij snel toe op de automobielsport. 
Binnen twee jaar zit hij in het hoofdbestuur 
van de Koninklijke Automobielclub van Bel-
gië. Meteen koopt hij een Clément, een Franse 
racewagen en doet hij mee aan wedstrijden 
in Spa. Met succes, in 1900 wint hij de hoog 
aangeschreven wedstrijd Spa-Bastogne-Spa. 

Netwerker
Niet alleen achter het stuur is hij handig, 
Hautvast is een vaardige netwerker. Hij raakt 
bevriend met baron Pierre de Crawhez, die 
lang voorzitter is van Royal Automobile Club 
de Belgique en oprichter van de Union Routi-
ère de Belgique, en met Jules Albert de Dion, 
die een belangrijke functie heeft in de Franse 
Autoclub. Via hen krijgt hij uitnodigingen om 
deel te nemen aan internationale wedstrijden, 
aldus Jac. Smeets. Zo wordt hij opgenomen 
in het raceteam van Pipe en daardoor officieel 
coureur voor dit befaamde Belgische auto-
merk, waarvoor hij van 1902 tot 1907 zal ra-
cen. Hij behoorde tot de top van de toenmali-
ge racewereld en vecht verbeten duels uit met 
de Duitser Wagner, die voor Mercedes rijdt, 
en met de Italiaan Nazarri in zijn Fiat. Triom-
fen en catastrofes wisselen elkaar af.  In  1900 
wint hij de wedstrijd Spa-Bastogne-Spa. Maar 
een jaar later slaat tijdens de race Parijs-Bor-

deaux  het noodlot toe wanneer de auto van 
de voor hem rijdende Leon Serpollet in brand 
vliegt en Hautvast  daarop de strijd staakt. In 
1901 en 1902 lacht het geluk hem weer toe als 
hij de heuvelklim van de citadel van Namen 
weet te winnen en het jaar erna anderenmaal 
de wedstijd  Namen-Bastogne-Namen. ,,Hij is 
de eerste coureur die deze race tweemaal wist 
te winnen”.  Zijn successen ontgaan ook het 
Belgische koningshuis niet. De auto gekke ko-
ning Leopold II vraagt hem of hij kroonprins 
Albert wil leren autorijden. 

Grapjes
Het jaar 1907 wordt een jaar van uitersten 
voor hem. In juli behaalt hij volgens Smeets 
zijn grootste succes door als tweede te finis-
hen in de Kaiserpreis, de voorloper van de la-
tere GP van Duitsland. Uit handen van keizer 
Wilhelm II ontvangt hij een kolossale beker, 
en een maand later wint hij de Coupes des 
100 km op het Circuit des Ardennes. Daags 
erna slaat het noodlot echter keihard toe; 
Wanneer zijn auto in een ravijn stort raak hij 
ernstig gewond. Twee toeschouwers vinden de 
dood. Een grote financiële klapper maakt hij 
in 1908 wanneer hij deelneemt aan de Grand 
Prix van Amerika op het circuit van Savannah. 
Hoewel hij het startnummer 13 krijgt, maalt 
de altijd rustige en innemende Hautvast hier 
niet om, hij maakt er zelfs grapjes over met 
journalisten. Zijn vijfde plaats levert hem de 
grote som van 50.000 Goudfranken op. Toch 
besluit hij het racen eraan te geven, zijn bles-
sure van 1907 speelt hem teveel parten. Maar 
eens  een racer, altijd een racer. Nog twee keer 
kruipt hij achter het stuur. In 1911 wint hij 
in zijn woonplaats Spa Coupe de ‘Bethune/
Coupe de la Meuse en in 1912 neemt hij deel 
aan de eerste Belgische Grand Prix. Meer 
laten zijn blessures niet meer toe. Tevreden 
en in het bezit van een groot vermogen trekt 
hij zich terug in zijn woonplaats Spa, en wijdt 
zich verder aan zijn handel in autobanden. In 
Merkelbeek herinnert niets aan deze eens zo 
wereldberoemde autocoureur. Geen straat-
naam, geen plaquette. Jac Smeets heeft met 
zijn boeiende artikel een papieren monument 
opgericht voor deze ten onrechte vergeten 
Limburgse snelheidsduivel.

 Door Ray Simoen

 Beeld Musee Akir France

EP:Tummers 
opent op Retailpark 
Sittard-Geleen
Vrijdag 13 augustus opende wethou-
der Pieter Meekels het achtste filiaal 
van EP:Tummers op Retailpark Sit-
tard-Geleen. Deze megastore is met een 
oppervlakte van 1.400m2  de grootste 
elektronica- en witgoed speciaalzaak in 
de regio. 

In het bijzondere winkelconcept staat bele-
ving voorop. Met aparte TV-studio’s waar 
bekende merken hun uitgebreide assortiment 
presenteren, audiocorners waarin consumen-
ten geluidsoplossingen zelf kunnen ervaren, 
een uniek en uitgebreid assortiment aan 
espresso-automaten, meer dan 100 wasma-
chines en drogers, 60 koel- en vrieskasten, 
80 inbouwapparaten, 60 stofzuigers, een de-
monstratiekeuken én een eigen service center, 
voldoet de winkel volledig aan de wensen en 
eisen van de moderne consument. Nieuw zijn 
de interactieve tafels met touchscreen waarop 
het complete assortiment bekeken en vergele-
ken kan worden.  

Behalve de genoemde productgroepen, vindt 
de bezoeker in dit nieuwe filiaal ook een 
uitgebreid assortiment aan potten, pannen 
en kookmessen. Als aanvulling op het reeds 
ruime aanbod, koos EP:Tummers voor deze 
categorie de hoogwaardige merken  Demeye-
re, Staub en Zwilling. 

EP:Tummers is een familiebedrijf sinds 1923 
en hiermee al bijna 100 jaar een begrip in de 
regio. Met dit nieuwe filiaal wil de vak speci-
aalzaak de service aan alle klanten nog beter 
faciliteren, maar vooral dicht bij de consu-
ment blijven. Zo is er, met winkels in Roer-
mond, Panningen, Tegelen, Echt, Heythuy-
sen, Horst, Weert en nu ook Sittard-Geleen, 
altijd een EP:Tummers binnen 15 minuten 
bereikbaar! Kijk voor meer informatie en het 
complete assortiment op www.eptummers.nl 

Ontwerpfase Sportpark 
Glanerbrook gestart
De ontwerpfase van de vernieuwbouw van 
Sportpark Glanerbrook is gestart. Medio juli 
presenteerde het ontwerpteam, bestaande uit 
architectenbureau NOAHH | Network Orien-
ted Architecture, ingenieursbureau Deerns, 
Buro Poelmans Reesink Landschapsarchi-
tectuur en Pieters Bouwtechniek haar visie.
Dit gebeurde in een aantal sessies met onder 
andere omwonenden, verenigingen en andere 
belanghebbenden. Deze visie is nadrukkelijk 
een eerste schets en wordt de komende peri-
ode in een gezamenlijk ontwerptraject verder 
uitgewerkt. Benieuwd naar de presentatie? U 
vindt deze op het gemeentelijk participatie-
platform MetSittardGeleen.nl

Sittardse stadsvlag 
weer te koop
Culturele vereniging de Mander heeft nieuwe 
stadsvlaggen laten maken. Deze populaire 
vlag was een tijdje uitverkocht. Aanhoudende 
vraag heeft de Mander doen besluiten een 
nieuwe serie te laten maken. De kleine vlag 
(1 x 1,5 meter) kost 25 euro. De grote (2 x 3 
meter) kost 95 euro. De vlaggen zijn te krijgen 
bij de Mander, fotohandel Ton Dirkx op de 
Paardestraat en bij de VVV.  Ook zal de Man-
der op de zaterdag 28 augustus van 10.00 tot 
15.00 uur in de binnenstad de stadsvlaggen te 
koop aanbieden. De opbrengst zal voor goede 
doelen bestemd worden. 
 Info: manderzitterd.wordpress.com 
 E-mail: mander.zitterd@gmail.com
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Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar 

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

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

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

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

nog eens een reële prijs.

DAT IS
  GOUD
WAARD.

GOUD VERKOPEN IN

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

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

SITTARD

Sittard

ENGELENKAMPSTRAAT 

45

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

Zet je jouw fiets in één van de bewaakte fietsenstallingen, dan ont-
vang je een ‘Rondje Roermond’ bon. Met deze bon bieden diverse 
horeca ondernemers in Roermond je een tweede kopje koffie/thee/
of cappuccino gratis aan!
Dus parkeer je fiets veilig en geniet van je gratis tweede kopje...?
Scan de QR code voor alle info!

Kom jij liever met de auto? Parkeeractie 4 euro
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 uitrij-
kaart. Check op onze site stap voor stap hoe het werkt!

Dagje uit
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: www.weareroermond.com

Voor de fietsliefhebbers hebben we speciale knooppunten fietsroutes ontwikkeld die jou vanuit regio Sittard-Geleen (en alle 
tussenliggende dorpen en stadjes) naar Roermond leiden. Er zijn 2 bewaakte fietsenstallingen (Kloosterwandplein en Roercen-
ter) waar je de fiets gratis kunt stallen en evt. jouw E-bike kunt opladen. 

Scan Me

Met de fiets naar Roermond!
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Bert Wassenberg van Gilde De Graven

Bert Wassenberg, normaal de schrijver van deze rubriek, nu zelf aan het woord.

Bert Wassenberg woont in Urmond 
en is sinds maart 2021 waarnemend 
voorzitter van Gilde De Graven, een 
vrijwilligersorganisatie die sinds 1995 
actief is in de regio en nu gevestigd is in 
Munstergeleen. “Tegen aantrekkelijke 
tarieven combineren we kennisover-
dracht en gezelligheid in onze cursus-
sen, workshops, lezingen, excursie, 
leesclubs, wandeltochten en reizen.” 

Jullie naam is Gilde De Graven. Hoe is 
deze ontstaan? 
Stichting Gilde De Graven is aangesloten bij 
de Stichting Gilde Nederland: een koepel-
organisatie van circa 50 zeer actieve Gilden, 
verspreid over heel Nederland, waarbij 
vrijwilligers belangeloos hun kennis, kunde en 
ervaring delen met anderen. In 2018 hebben 
we als naam Gilde De Graven gekozen (voor-
heen Gilde Westelijke Mijnstreek), omdat 
onze deelnemers vooral afkomstig zijn uit de 
gemeenten die in en om het Landschapspark 
De Graven liggen met als verbindend land-
schapselement de Geleenbeek.

Hoeveel vrijwilligers zijn actief bij het 
Gilde? En aan hoeveel mensen bieden 
jullie de cursussen/activiteiten aan?
Bij Gilde zijn we met een kleine 60 vrijwil-
ligers en we hebben in coronatijden alleen 
maar meer aanmeldingen gekregen, waar we 
hartstikke blij mee zijn. We hebben zoveel 
verschillende functies, dat vrijwel iedereen 
iets van zijn/haar gading daarbij aantreft. Of 
je bestuurlijk actief wilt zijn of graag coördi-
neert, administratief bezig bent of in de ICT. 
Wil je zelf een cursus, workshop of lezing 
geven, het kan allemaal. Ondersteunen als 
gastvrouw/ gastheer heel graag! Neem gerust 
eens contact op via info@gildedegraven.nl. 
De laatste 2 jaar zijn vanwege corona niet 
maatgevend geweest voor het aantal betrokke-
nen, maar gemiddeld hebben we op jaarbasis 
1.000 à 1.500 deelnemers aan plezierige 
momenten geholpen tijdens de verschillende 
activiteiten.

Waarmee houden jullie je bezig? 
Jazeker, zowel voor de deelnemers en cursis-
ten maar ook voor al onze vrijwilligers! Ons 
aanbod is zeer divers: talen-, computer en 
creatieve cursussen, te veel om op te som-
men, dus kijk vooral eens op onze website 
www.gildedegraven.nl. Eendaagse creatieve 
workshops staan op het programma, wande-
lingen (korte en langere), lezingen, leesclubs, 
reizen en excursies. Met andere woorden: 
tegen aantrekkelijke tarieven combineren we 
kennisoverdracht en gezelligheid in al onze 
activiteiten. Je hoeft geen lid te worden, maar 
je kunt je voor iedere cursus of activiteit apart 
aanmelden: bevalt het, dan hopen we dat je 
het verder vertelt en bevalt het niet, vertel ons 

wat we kunnen verbeteren of anders doen.
Wie zich inschrijft voor de Nieuwsbrief (via de 
homepage van onze website) krijgt iedere eer-
ste dag van de maand automatisch een update 
van alle nieuwigheden.

Voor wie zijn de activiteiten geschikt?
We richten ons op volwassenen in elke leef-
tijdscategorie en in de praktijk zien we dat 
de 50-plusser wat oververtegenwoordigd is, 
maar dat is sterk afhankelijk van het aanbod. 
Bij onze naaicursussen zie je bijvoorbeeld dat 
daaraan ook nogal wat jongeren deelnemen.

Je bent interim-voorzitter. Jullie zoe-
ken dus een nieuwe voorzitter, wat is 
het profiel?
We hebben een klein stichtingsbestuur van 3 
personen met daarbij een team van een zestal 
specialisten/coördinatoren, waarmee we 
regelmatig sparren. Ondersteuning in beide 
gremia kunnen we altijd gebruiken. Een voor-
zittersprofiel waarmee we onder de voeten 
uit kunnen is het volgende: De voorzitter is 
vanzelfsprekend het gezicht van de stichting. 
De rol omhelst voornamelijk de dagelijkse 
leiding van het bestuur. Hieronder vallen o.a. 
de volgende taken: het leiden van vergade-
ringen, het coördineren van de verschillende 
bestuurstaken alsmede het controleren van 
de uitvoering daarvan. En de voorzitter geeft 
uiteraard zijn eigen kleur aan de invulling. 
Wie belangstelling heeft schrijft een mailtje 
aan bertwassenberg@gildedegraven.nl en ik 
neem altijd contact op.

Het afgelopen seizoen viel bijna geheel 
in het water door corona. Nu ziet het 
er beter uit met 4 september een open 
dag. Wat valt er te verwachten?
Uiteraard is er algemene informatie te 
verkrijgen en bestaat er de mogelijkheid om 
zich meteen in te schrijven voor cursussen of 
andere activiteiten. Voor zover het nu reeds 
te zeggen valt zijn de navolgende aanbieders/
organisatoren te spreken c.q. geven zij een 
presentatie of demonstratie: fotobewerking, 
computercursussen (Apple, Windows 10, 
tablet, enz.), fotografie, talen (Frans, Engels, 
Spaans, Italiaans), schilderen, bloemschikken, 
stippen op porselein, wijnproefcursus, imker-
cursus, beeldende kunst, wandelingen, reizen 
en excursies, pianoles.

Wat zijn de highlights van komend sei-
zoen? Wat is nieuw en wat is bijvoor-
beeld extra interessant? 
Ik zou geen highlights willen noemen, want 
dat is voor iedereen weer wat anders. Smaken 
verschillen immers. Nieuw in het aanbod de 
Franse conversatiegroep: Tables de Conver-
sation, lekker met mekaar praten in het frans, 
voor wie de taal redelijk machtig is. Verder 
gaat begin 2022 een echte Imkercursus van 
start: Heb je wel eens met het idee rondgelo-
pen om bijen te gaan houden? Tegenwoordig 
is imkeren populair onder alle leeftijds-
groepen. Vrouwen, mannen en steeds meer 
jongeren voelen zich aangetrokken tot de 
fascinerende wereld van de bijen. Bezig zijn 
met de natuur, is rustgevend en nuttig. 

Extra interessant zijn de reizen en excursies 
die hopelijk in het komende jaar weer volop 
uitgevoerd kunnen worden. In het najaar 
staat een stedentrip naar Praag op de rol en 
een bezoek aan een bijzondere Kerstmarkt in 
Schloss Moyland (D). Hou ook de lezingen in 
de gaten, zeer gevarieerd en voor elk wat wils. 
Ze worden trouwens gehouden in de Hanen-
hof in Geleen.

Maken jullie als Gilde gebruik van 
social media? Is dit geschikt voor de 
doelgroep?
Naast onze website en de meermaals genoem-
de Nieuwsbrief gebruiken we ook Facebook 
om onze activiteiten onder de aandacht te 
brengen. We zitten dichtbij de 1.000ste volger 
als we die niet al hebben tegen de tijd dat dit 
interview gepubliceerd wordt en we merken 
dat onze berichten regelmatig gevolgd wor-
den. Graag zouden we ook een Instagram-ac-
count aanmaken, waarvoor we een beheerder 
zoeken. Wie heeft interesse?

Hoe heeft het Gilde zich de afgelopen 
jaren ontwikkeld, wat is veranderd ten 
opzichte van pakweg tien jaar geleden; 
als er tenminste iets veranderd is?
Samen met de penningmeester heb ik de 
meeste bestuursjaren bij Gilde op de teller, 
maar die blijven steken op zo’n 7 jaar. Wat 
zeer sterk veranderd is, is de enorme variëteit 
in het aanbod en de groei van de stichting. 
Met name de vorige voorzitter heeft met zijn 
ideeën-rijkdom en contacten voor veel nieuwe 
impulsen gezorgd én in de loop der jaren is 
het aantal vrijwilligers meer dan verdubbeld. 
Iedereen die iets van zijn eigen kennis, kunde 
en ervaring wil beschikbaar stellen aan ande-
ren is welkom én de vorm waarin het aanbod 
tot stand komt is individueel bespreekbaar. 
Wij als Gilde-organisatie zorgen voor facilitei-
ten, ondersteuning en deelnemers.

Wil je nog iets toevoegen dat nog niet 
aan de orde is geweest, maar wel be-
langrijk is?
Gilde De Graven heeft haar hoofdlocatie in 
Munstergeleen, Pancratiusstraat 24, maar 
is ook actief in de Hanenhof in Geleen en in 
Punt 39 in Elsloo. U bent van harte uitgeno-
digd voor de open dag op 4 september a.s. van 
11.00 tot 15.00 uur in Munstergeleen, maar 
hou s.v.p. rekening met de volgende beper-
king:

Gilde De Graven houdt het graag veilig voor 
iedereen en vraagt u bij binnenkomst om uw 
QR-code of vaccinatiebewijs te laten zien. 
Ook mensen die aantoonbaar genezen zijn 
van corona of een recent sneltest-resultaat 
kunnen overleggen laten we graag toe. Tevens 
verzoeken we u de basismaatregelen i.v.m. 
corona te respecteren. Zelf zorgen we voor 
ventilatie en CO2-metingen om het optimale 
te doen en besmettingen te voorkomen.

 Tekst Bas van Heel

PIT is opgericht in september 2019 vanuit de 
overtuiging dat de bestaande bestuurscultuur 
binnen een gemeenteraad en college achter-
haald en ouderwets is. Maud Schenk-Her-
mans: “De gemeenteraad, de volksvertegen-
woordiging, is in onze ogen de baas en niet 
het college. De afstand tussen inwoners en 
bestuurders alsmede het wantrouwen is nog 
nooit zo groot geweest. Een goede en trans-
parante communicatie op basis van inhoud 
is volgens ons dé start en dit begint allereerst 
in je eigen partij. Pas als je respectvol met 
je eigen team omgaat, is eerlijke en open 
communicatie met anderen mogelijk. Werk 
met talenten, waardeer de sterke kanten van 
je partners en pas dan kun je er uit halen voor 
Sittard-Geleen wat er in zit. PIT gaat voor die 
aanpak en opzet. PIT is een nieuwe partij met 
nog onbekende enthousiaste mensen die geen 
rechtstreekse link hebben met de huidige 
gemeenteraad en/of het college. Een perfect 
uitgangspunt om te werken aan die gewenste 
verandering in de bestuurscultuur, want we 
maken immers geen deel uit het oude, huidige 
systeem. Het principe “de slager keurt zijn 
eigen vlees” m.b.t. vernieuwing in de bestuur-

PIT gaat voor die gewenste verandering in de bestuurscultuur 
scultuur is bij PIT zeker niet aan de orde. PIT 
wil een zeer kritische blik en andere aanpak 
bij het uitgeven van gelden aan overheadkos-
ten. Die moeten en kunnen omlaag vinden 
wij. Met als gevolg dat je geld overhoudt dat 
wel op de juiste wijze aan de inwoners besteed 
kan worden.”

PIT gaat voor ‘beter goed gejat dan slecht be-
dacht.’ “Waarom moet een briljant idee altijd 
uit je eigen koker komen? Er zijn zoveel goede 
ideeën en initiatieven om ons heen, doe daar 
iets mee! Dat betekent dat waar de gemeente 
ophoudt, PIT verder zal kijken. We gaan op 
zoek naar succesverhalen in andere gemeen-
ten, zowel nationaal als internationaal, voor 
diverse zaken waar wij als gemeente mee 
te maken hebben. Zij kunnen uit ervaring 
vertellen waar de valkuilen en kansen liggen. 
Daar kunnen we van leren en dat scheelt tijd 
en veel geld. Geld dat we aan andere zaken 
kunnen uitgeven en waar de inwoners van 
kunnen profiteren. Een win-win situatie lijkt 
ons.”

PIT is er voor de hele gemeente met oog voor 

de karakteristieke elementen van elke kern 
en wijk. “Sinds 2001 zijn we een gefuseerde 
gemeente en daar is niet iedereen even geluk-
kig mee. PIT is echter van mening dat we het 
samen moeten doen en dat betekent geven EN 
nemen. Blijven hangen in het verleden lijkt 
ons geen goede zaak voor de ontwikkeling en 
vooruitgang van Sittard-Geleen. Dit betekent 
echter niet dat wij daarmee geen oog meer 
hebben voor de afzonderlijke kernen en wij-
ken waar onze gemeente door wordt gevormd. 
Net als in een samengesteld gezin dien je oog 
te houden voor elke kern/wijk en het kenmer-
kende dat daar bij hoort. Dat je naar buiten 
treedt als één gemeente betekent zeker niet 
dat er geen aandacht is voor een afzonderlijke 
kern of wijk. Die individuele aandacht maakt 
juist dat je als een gezonde gemeente kunt 
functioneren.” 

PIT wil af van het verwachtingspatroon dat als 
één kern iets krijgt, dit automatisch betekent 
dat een ander dit ook zou moeten krijgen. 
“Het valt PIT op dat er een verwachtings-
patroon heerst in onze gemeente dat bij een 
investering in de ene kern/wijk, een ander dat 

ook zou moeten krijgen. Iets geven aan een 
kern / wijk alleen “omdat een andere kern / 
wijk het ook krijgt“ is een onjuiste en onbe-
taalbare gedachte! PIT is voor het kritisch 
blijven kijken en beredeneren van de uitgaven 
zonder de emotie de overhand te laten heb-
ben. Financieel beleid voeren op basis van 
emoties is nu eenmaal niet verstandig.” 

PIT gaat absoluut voor duurzaamheid maar 
wel op een betaalbare wijze voor haar inwo-
ners, bedrijven en verenigingen  “PIT gaat 
voor verantwoordelijkheid nemen en zeker op 
het gebied van duurzaamheid. Belangrijk blijft 
daarbij wel dat het een betaalbare zaak blijft 
voor de inwoners, bedrijven en verenigingen. 
Er is veel aanbod van mogelijke initiatieven 
en dat maakt dat vaak niet overzichtelijk is 
wat nu een goede ontwikkeling zou zijn. Dat 
zorgt voor onduidelijkheid in plannen en in 
kosten. Zie hiervoor bijvoorbeeld de gang van 
zaken rond het Groene Net. Kijk bij andere 
gemeenten en leer van hen, ook weer hier. Het 
halve werk zit volgens PIT in de juiste voorbe-
reiding. Gesprekken met ervaringsdeskundi-
gen zijn daar in onze ogen onmisbaar bij.” 
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GELEEN - GRAVENSTRAAT 1GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
21 augustus t/m 6 september 2021. 

@medikamentediegrenze

Aftershave
apollo, alaska of marine 100ml

Badschuim 
welcome sunshine 750ml

Handzeep hygiëne-plus family 300ml 

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

Luchtverfrissers
diverse soorten 250ml

Herbal ice tea rooibos 1,5l
Per stuk € 0,29

Always

Swisse

Mr. MuscleDove

Nurofen*Prospan* Anti muggenspray

CacharelHello Kitty

Multivitaminen 
65+ men of woman 30tab

MilkaAir Wick

Toiletblok citrus, marine of floral 38gr
Per stuk € 0,59

Discreet pants maat L 9st Body cream silky 300ml

400mg 24 tab of fastine 400mg 20 caps

Axe

Nivea

Anaïs anaïs edt woman 50ml 

Hedera helix 100ml Jungle formula strong
bevat 20% deet 
original 75ml

Palmolive

Lipton

Black magic edp woman 50ml

-70%

-27%

-85%-92%

-74%

-33%

elders   € 8,19

elders   € 3,39

elders   € 12,92elders   € 18,95

elders   € 11,40

elders   € 2,99

€ 2,49

€ 2,49

€ 1,99€ 1,49

€ 2,99

€ 1,99

€ 1,99 € 1,99

100ml 75ml

-57%

elders   € 69,11
€ 29,99

50ml

750ml

38gr

100ml

-56%

-89%

elders   € 2,25

elders   € 18,29

€ 1,00

€ 1,99

€ 1,00

300ml

9st 300ml

250ml
1,5l

Werkzame stof:
Hedera helix (klimop) 
droogextract, ethanol 30% 

Werkzame stof:
400mg ibuprofen

Te gebruiken bij:
vastzittende hoest en kriebelhoest

Te gebruiken bij:
pijn en koorts

-58% -94%

elders   € 2,38 elders   € 16,74

2 voor
€ 1,00

6 voor
€ 1,00*

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

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

* Exclusief statiegeld

50ml

30tab

-78%

elders   € 4,48

2 voor
€ 1,00

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

Extra kraamzorg voor 
kwetsbare gezinnen 

Wethouder Leon Geilen van Sittard-Geleen (2de van links) samen met wethouder Jordy Clemens van Heerlen, Esther Gerrits van Geboortezorg Limburg, 
Wiro Gruisen van CZ en Fons Bovens van de GGD Zuid Limburg bij de start van proef met extra kraamzorgondersteuning.

250 kwetsbare Zuid-Limburgse gezin-
nen, ook uit Sittard-Geleen, krijgen 
extra kraamzorgondersteuning in de 
periode na de geboorte van hun kind. 
Door vrijstelling van de wettelijke eigen 
bijdrage en langere ondersteuning 
tijdens deze belangrijke tijd krijgen 
jonge kinderen een grotere kans op een 
gezond leven. 

Wethouder Leon Geilen is voorzitter van de 
Stuurgroep Trendbreuk Zuid-Limburg, dat 
gezondheidsachterstanden wil inlopen waar 
de regio mee kampt in vergelijking tot de 
rest van Nederland. Geilen: “Deze achter-
standen beginnen al bij de geboorte of zelfs 
nog daarvoor. In vergelijking met de rest van 
Nederland hebben veel meer Zuid-Limburgse 
kinderen geen kansrijke start van het leven. 

Kinderen groeien vaker op in armoede, in een 
stressvolle omgeving of met een ongezonde 
levensstijl.” Van oktober 2021 tot eind 2022 
hoeven 150 gezinnen in een kwetsbare positie 
de wettelijke eigen bijdrage van €4.60 per 
uur niet te betalen. Leon Geilen: “Door onder 
meer te kijken naar de fi nanciële situatie, zul-
len verloskundigen al tijdens de zwangerschap 
inschatten welke gezinnen kwetsbaar zijn. In 
de eerste acht tot tien dagen na de bevalling 
krijgen zij gratis kraamzorg, zodat zij hopelijk 
minder stress ervaren en met meer zelfver-
trouwen het ouderschap ingaan.”

Het kan zijn dat gratis kraamzorg in de 
eerste acht tot tien dagen na de bevalling niet 
voldoende is. Bijvoorbeeld in een situatie 
waarbij de moeder en/of het kind een tijd in 
het ziekenhuis hebben gelegen en langer hulp 

nodig hebben. In zulke gevallen kunnen nog 
eens honderd gezinnen in aanmerking komen 
voor 24 uur extra kraamzorg per gezin. Deze 
uren kunnen meerdere dagen achter elkaar 
of tijdens verschillende momenten tijdens de 
eerste zes maanden na de geboorte worden 
ingezet. Elk kind verdient de best mogelijke 
start. “Helaas hebben in Sittard-Geleen en 
Parkstad teveel baby’s dit niet, doordat zij te 
vroeg worden geboren, te weinig wegen bij 
de geboorte of beiden”, legt Leon Geilen het 
doel van de extra kraamzorgondersteuning 
uit. “Een baby die tijdens zijn eerste duizend 
dagen blootstaat aan stress, slechte voeding 
of andere risicofactoren, begint met een 
achterstand. Deze factoren zorgen ervoor dat 
kinderen zich op fysiek, mentaal en sociaal 
gebied minder goed kunnen ontwikkelen en 
dat willen we tegengaan.”

Hartversterkertje
De verkoop van een postkaart ‘Hartverster-
kertje’ bij Brasserie Abshoven, Munstergeleen 
is maandag 16 augustus van start gegaan. 
De opbrengst is bestemd voor een fonds ter 
ondersteuning van directe hulp en coördi-
natie van hulp aan de getroff enen van de 
watersnoodramp. GoFundMe Wolverine GRS 
Limburg overstroming coördinatie, organisa-
tor is Evert Bopp uit Geleen. Het leven houdt 
niet op bij de landsgrens.

Voor een bedrag van minimaal vijf euro ont-
vangt u een setje van vijf kaarten. Het bedrag 
wordt direct gestort via een QR-code. Contan-
te betaling (gepast bedrag) is ook mogelijk. 
Deze actiekaart wordt ook deur-aan-deur 
aangeboden. Uw donatie zonder kaart is ook 
welkom via: 
www.gofundme.com/f/wolverine-grs-lim-
burg-overstroming-coordinatie

Het initiatief, ontwerp en tekst van dit ‘Hart-
versterkertje is van Birgit de Scheemaker 
i.s.m. een team vrijwilligers en gesponsord 
door 123printen.com. en www.bronlicht.nl

Is uw tuin al 
Waterklaar?
Door het veranderende klimaat krijgen 
mensen steeds vaker te maken met hevige re-
genbuien en wateroverlast. Tegelijkertijd zijn 
er ook perioden waarin het niet of nauwelijks 
regent en er niet eens water genoeg is om de 
tuin te sproeien. Waterklaar geeft handige tips 
voor het zuinig omgaan met regenwater. Heel 
eenvoudig, het hoeft niet veel te kosten én er 
is subsidie beschikbaar.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?
Bent u eigenaar van een woning van vóór het 
jaar 2000? Is die woning nog aangesloten 
op een regenwaterriool? Dan kunt u subsidie 
krijgen. Deze subsidie is maximaal 10 euro 
per vierkante meter ‘afgekoppeld oppervlak’. 
Wanneer u bijvoorbeeld een dak of verhard 
oppervlak van 40m² afkoppelt van het riool-
stelsel en loost op eigen terrein bedraagt de 
subsidie hiervoor eenmalig €400. 

Vragen?
Heeft u vragen over de regeling? Bel dan met 
de gemeente op nummer 14046 of stuur een 
e-mail naar water@sittard-geleen.nl.
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Ook vesti gingen in:

Cuijk | Baarle - Nassau | Eindhoven
Hoensbroek | Maastricht | Panningen
Roermond | Valkenswaard | Venlo | Weert

Shop online www.deverfzaak.nl

Dols Storms De Verfzaak Sitt ard
Doctor Nolenslaan 149B
6136 GM Sitt ard
046 - 452 7932 
sitt ard@deverfzaak.nl

Openingsti jden:

Ma - Vr
Za
Zo

08.00 - 18.00
09.00 - 17.00
Gesloten

750ML | €26,50

1950
750ML | €26,50

Maak je houtwerk zomerklaar en bescherm het 
tegen verkleuring en vocht met Wijzonol dekkende 

of transparante tuinbeits.

1L | €47,20

2995
1L | €47,20

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

uitslaan van houtwerk.uitslaan van houtwerk.

26,50

Met Histor Perfect Finish Muurverf zit je altijd goed. 
De verf dekt goed en geeft een mooi mat eindresultaat. 

Verkrijgbaar in vele moderne kleuren.

2,5L | €40,99

1491

Einza Holz-Color Histor Perfect Finish MuurverfWijzonol Tuinbeits

Sikkens
Alphacryl Pure Mat SF

Binnen • Renovatiemuurverf
Extra mat • Schrobvast

10L | €236,49

14781

Sikkens
Alpha Projecttex

Binnen • Mat 
Afwasbaar • Dekkend

10L | €135,49

8468

Einza
Solitaire

Binnen • Mat • Gemakkelijk 
verwerkbaar • Goede hechting

10L | €130,50

9995

Wijzonol
Wijzotex Mat

Binnen • Mat
Allround • Dekkend

10L | €150,55

5995

Einza 
Karat Plus

Binnen • Krijtmat 
Schrobvast • Dekkend

10L | €108,90

7495

Wijzonol
Superdek

Binnen • Mat 
Reinigbaar • Dekkend

10L | €100,55

4995

Muurverf

Sikkens Buitenlak
Sikkens

Rubbol SB
Buiten • Hoogglans

Terpentinebasis • Aflak

1L | €82,49

5156

Sikkens
Rubbol Satura

Buiten • Zijdeglans
Terpentinebasis • Aflak

1L | €69,99

4374

Sikkens
Rubbol Finura Satin

Buiten • Zijdeglans
Terpentinebasis • Aflak

1L | €66,99

4187

Sikkens
Rubbol EPS

Buiten • Halfglans
Terpentinebasis • Grond- en aflak

1L | €61,49

3843

Sikkens
Rubbol AZ

Buiten • Hoogglans
Terpentinebasis • Aflak

1L | €66,99

4187

Sikkens
Rubbol Primer
Buiten • Dekkend

Terpentinebasis • Grondlak

1L | €58,49

3656

1L | €93,99

5874

1L | €96,30

4995
1L | €70,50

3995
1L | €62,99

3937

Sikkens Rubbol XD High Gloss Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglans

Voor buitenVoor buiten

BuitenduurzaamBuitenduurzaam

Lang glansbehoudLang glansbehoud

Zeer hoge Zeer hoge 
aanvangsglansaanvangsglans1L | €

Voor buitenVoor buiten

HoogglansHoogglans

Extreem weersbestendigExtreem weersbestendig

Maximaal Maximaal 
onderhoudsvrijonderhoudsvrij

10 jaar

Aanbiedingen geldig van 19-8 t/m
 1-9-2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.
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