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Start to Run
bij Unitas

Er is weer meer mogelijk. Zo ook de Start to Run
2021 najaarseditie. Waarom zou je beginnen met
hardlopen op eigen houtje? Corona heeft geleerd
dat sporten en samenzijn, enorm belangrijk is.
Dat kan met het Start to Run programma bij AV
Unitas in Sittard: buiten samen sporten, gezond,
veilig en gezellig.
Schrijf je nu in op http://bit.do/start2run Gestart wordt er op zaterdagmorgen 11 september
op de atletiekbaan aan de Eggerweg 4. Meer
details volgen na de aanmelding.
Volg het laatste nieuws over AV Unitas en Start
to Run op https://www.facebook.com/atletiekvereniging.unitas of de website https://www.
avunitas.nl/
Foto AV Unitas

Toon Hermans krijgt eerbetoon
in Schouwburg De Domijnen
De directie van De Domijnen en het bestuur van Stichting Toon Hermans zijn
in ver gevorderd overleg om de nalatenschap van Toon Hermans tot zijn recht
te laten komen in de schouwburg. Elementen van de eerdere expositie Toon
Thuis zullen een prominente plek
krijgen in de schouwburg. Ook vinden
er gesprekken plaats over andere activiteiten om de meest bekende inwoner
van Sittard-Geleen te eren.
De gesprekken met de Stichting Toon Hermans kwamen op initiatief van de Gemeente

Sittard-Geleen tot stand. Meer details over
de invulling van het eerbetoon worden medio
september verwacht. Herman van Hove,
voorzitter Stichting Toon Hermans: “De
gesprekken verlopen open en positief, met
veel respect voor zijn artistieke erfgoed. We
hopen op korte termijn tot overeenstemming
te komen.”
Hommage
Ook Gijsje van Honk, interim directeur-bestuurder van De Domijnen, is positief: “Een
hommage aan Toon Hermans past bij de
nieuwe start die we willen maken met De Do-

mijnen. Het illustreert hoe verbonden we ons
voelen met de stad en hoe toegankelijk we
theater willen maken.”
Wethouder Andries Houtakkers (Cultuur)
toont zich enthousiast over de ontwikkelingen. “Iedere inwoner van Sittard-Geleen is
trots op Toon Hermans, een van de belangrijkste cabaretiers van Nederland uit onze
eigen stad. Toon - en het erfgoed dat hij heeft
achtergelaten - verdient een ereplaats en de
schouwburg verdient de aandacht en de allure
die daarmee gepaard gaan.”

Start werkzaamheden
warmtenetwerk Flat 5
De werkzaamheden voor de
aanleg van het warmtenetwerk
Het Groene Net, bij ‘Flat 5’ aan de
Eisenhowerstraat starten vanaf 6
september. Aannemer MVOI voert
in opdracht van Het Groene Net en
Ennatuurlijk de werkzaamheden
uit. De werkzaamheden bestaan
uit graafwerkzaamheden en
het aanleggen van leidingen.
Naar verwachting duren deze
werkzaamheden ongeveer 3 weken.
Voor het maken van de aansluiting
moet de toegangsweg opengebroken
worden.

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

REIJNEN
MONUMENTEN

Rijksweg Noord 58 Sittard

WWW.WOLLSTREET.NL

JOUW LOKALE

JD
ALTBIESTE
DE

ICE

SERV

Voor een passend
grafmonument

ELEKTRONICA- EN
WITGOEDSPECIALIST

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

WWW.EPTUMMERS.NL • T: 085-1054444
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Veel mensen zijn in deze tijd op zoek naar meer rust en balans in hun leven.
Een stressvolle baan, druk gezinsleven en sociale verplichtingen zorgen er
vaak voor dat je jezelf voorbij rent. Komt je dit bekend voor?
Yoga kan hierbij helpen doordat het je ontspanning geeft en je (weer) in
contact met jezelf komt.

Ervaar Yogaplace
Bij Yogaplace wordt zeven dagen per week een uitgebreid scala aan lessen
verzorgd in de studio’s in Sittard, Urmond en online. De lessen zijn voor
iedereen toegankelijk en variëren van beginnerslessen tot Ashtanga
mysore practices, easy ﬂow en seniorenyoga.
Tijdens de ‘open maand’ september wordt iedereen verwelkomd die graag
kennis wil maken met Yogaplace. Er geldt een unieke aanbieding waarmee
je een maand onbeperkt yogalessen voor €29,- (i.p.v. €85,-) volgt.
De class card is 30 dagen geldig vanaf het aanschafmoment en kan t/m
30 september 2021 aangeschaft worden.

Beginnerscursus incl. yogamat
Wil je je helemaal mee laten nemen in de wereld van yoga?
Tijdens deze cursus leer je in zes weken of één weekend de belangrijke
basiselementen van yoga zoals zonnegroeten, ademtechnieken en
focuspunten en maak je kennis met de yogavormen die binnen Yogaplace
aangeboden worden.
Je ontwikkelt concentratie,
ﬂexibiliteit, kracht,
ontspanning en rust.
Boek nu voor € 90,- en
ontvang een gratis yogamat.

•
•
•
•

Lees over de open maand en
cursusdata op
www.yogaplace.nl

•

Nieuwe naam

Thuis in Taart
Alles om thuis te bakken

Sinds afgelopen maand prijkt met trots een
nieuwe naam op de voorgevel van de Annastraat.
Deleukstetaartenshop stopt met de fysieke winkels,
vandaar dat de locatie in Geleen op eigen benen
verder gaat. Vanaf nu prijkt dan ook trots de naam
Thuis in Taart op de voorgevel en is de bekende
kleur roze vervangen door blauw en oranje.
De naam Thuis in Taart is een mooie brug tussen
het thuisgevoel wat wij de klanten willen geven en
de vakkennis die de medewerkers graag met de
klanten willen delen. Naast een ruim assortiment
Nederlandse merken biedt deze winkel ook de grote
namen uit de wereldmarkt op bakgebied zoals het
Amerikaanse Wilton en het Engelse PME.
Klanten voelen zich thuis bij eigenaresse
Joyce Palmen en haar 2 collega’s die samen met opa Jan - ervoor zorgen dat
iedere klant bediend wordt met een ruim
assortiment, een goede begeleiding, advies
waar nodig en tips om tot een zo lekker en
mooi mogelijke taart, cupcake, cakepop
of andere kunstzinnige lekkernij te komen.
Vooral het feit dat het vaak mogelijk is om
een artikel even vast te houden, soms uit
te proberen, maar altijd goede uitleg te
krijgen, zorgt ervoor dat klanten keer op
keer de weg naar de Annastraat weten te
vinden.

Voor klanten verandert er dus eigenlijk niets. Je
blijft welkom op hetzelfde adres, je vindt dezelfde
medewerkers achter de balie en voorzien je van
dezelfde service en gezelligheid in de winkel. Zelfs
de gespaarde punten blijven gewoon geldig. Joyce:
“Eigenlijk verandert er dus niets voor de klant
behalve nieuwe kleuren, nieuwe bedrijfskleding,
onze nieuwe website en een nieuwe naam”.

Voor een overzicht van de aankomende
workshops en cursussen kijk je op
www.thuisintaart.nl

Cursussen en workshops

In de avonduren is de winkel gevuld met cursisten
die een cursus of workshop volgen uit de eigen
reeks cursussen danwel de wereldwijd erkende
Wilton cursussen. Tijdens deze workshops leer je
vele kneepjes op het gebied van taartdecoratie.
Ook op afspraak kunnen ook kinderfeestjes of zelfs
vrijgezellenfeesten gepland worden. Een overzicht
van de aankomende workshops en cursussen vind
je op de vernieuwde website: thuisintaart.nl
In 2013 startte Joyce Palmen een winkel in bak- en
decoratiebenodigdheden aan de Annastraat in
Geleen. Deleukstetaartenshop Geleen, als onderdeel van het concept Deleukstetaartenshop met
destijds 11 winkels verdeeld over Nederland, werd al
gauw een groot succes. Wekelijks komen de klanten
van heinde en verre en blijft het niet binnen de
landsgrenzen. Ook Duitse en Belgische klanten
weten de winkel goed te vinden. Een ideale locatie
met goede parkeergelegenheid voor de deur
aangezien veel klanten met zware zakken
bakmix of fondant naar hun auto sjouwen.

Annastraat 22
6161 GZ Geleen

Hopelijk tot gauw weer aan de Annastraat 22.
Vanaf nu dus bij Thuis in Taart!

Breed assortiment kwaliteitsproducten
Workshops en cursussen • Deskundig advies

thuisintaart.nl
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Tom Jaspers is een veelzijdige troubadour
met klinkklare boodschap
In zijn hoofd gonst het steeds van de
melodietjes en ﬂarden muziek. Daarvan maakt Tom Jaspers met veel enthousiasme liedjes, waarin hij zijn visie
op de wereld om hem heen vastlegt.
Hiphop, reggae, pop of soul: de stijl
varieert, de taal is altijd Limburgs, zijn
‘gevoelstaal’. Een gesprek met een veelzijdige troubadour over zijn ‘struijm’en
druijm’.

Hoewel hij de Limburgstalige muziek van o.a.
Jo Erens, Frits Rademacher, Harry Bordon
en Sjef Diederen zeer waardeert- ,,Geneet van
‘t laeve’- is magistraal en tijdloos”, triggeren
deze oude troubadours van de Limburgse
muziek hem niet om ‘ Limburgse muziek’ te
gaan schrijven. ‘Hald mich ens vast’ van Neet
let Lottum en ‘Heppeneert’ van Harold K zijn
twee van de liedjes die hem ertoe brengen om
hoofdzakelijk nog Limburgstalige muziek te
gaan maken. ,,Ik had die nummers dolgraag
zelf willen maken, ze staan in mijn eigen Limbo top 10”, zegt hij glimlachend.

De slaggitaar zet er meteen stevig de pas in,
terwijl de piano er speels tussen door huppelt.
De rustig dreunende basgitaar ziet erop toe
dat de melodie niet te hoog weg ﬂaddert en
met beide benen op grond de weg door de
coupletten goed aﬂegt. Vrolijk lied met een
doordachte, klinkklare boodschap: ‘Up-tempo
zen’, als dat bestaat.

,,Met nog elf anderen- de inmiddels al ‘de
troubadours van de toekomst’ genoemd- wil
ik gaan samenwerken om Limburgse muziek
te maken die ver af staat van de carnavalssfeer
en die niet uitsluitend in de traditie van de
kleinkunst staat. Maar muziek, die de rijkdom
van de Limburgse taal toont op een moderne
manier, dus niet over veldkruisen en kabbelende beekjes, maar over hoe je tegen jezelf
aankijkt, wat je voelt en hoe je de wereld om
je heen bekijkt en ervaart. Dat kun je prima
met pop, hiphop, soul, blues doen. Andere
thema’s, andere ritmes. Net zo gevarieerd als
de Limburgse taal. Arno Adams is een prachtig voorbeeld hoe je ‘ Limburgs’ en ‘ blues’
bij elkaar kunt brengen. Voor sommigen is
Adams’ blues te donker en somber maar hij
doet het op een unieke manier. Die diversiteit willen we koesteren en doorgeven aan
jongeren zodat zij de taalrijkdom van Limburg
blijven waarderen en er zich ook in blijven
uitdrukken.”

,,Angs is een blokkade,/
laat dich veure’ door diene struijm,/
doch alles mèt aandach en,/
alles mèt leefde en,/
laef zwoa diene’n druijm,/
joa doe wèts waal wie dat mot”.
Het is het slot van het liedje ‘Sjös’ dat Tom
Jaspers in 2018 schreef voor zijn band Luister, die het jaar erna tot de ﬁnale schopte van
de Jo Erens dialectmuziekprijs. De tekst zegt
veel van de componist, de nu 37 jarige ‘ singer
songwriter’ uit Sittard.
Melodietjes
Al vroeg begint Tom Jaspers met het schrijven van eigen liedjes. Omdat hij nu eenmaal
gek is van muziek maken. ,,Ik schrijf liedjes
over wat mezelf opvalt in de wereld. Misschien is muziek maken ook wel een therapie
voor mezelf’.” Als muziektherapeut kent hij de
‘ helende kracht van muziek goed. ,,Muziek
is een prima middel om emoties bij jezelf en
Nieuwste
Philips, Sony
LG toestellen
bij anderen
los te en
maken.
Ik werk regelmatig
metNieuwste
kinderen Philips,
met adhd,
meten
autisten
en met
Sony
LG toestellen
mensen, die in een vluchtelingenkamp hebben gezeten. Met muziek kun je hen beter en
directer bereiken, muziek zorgt voor verbinding. Bij kinderen maar ook bij volwassenen,
zoals bij hen, die in een hospice verblijven, zo
heb ik gemerkt.”
Ook schrijft hij liedjes omdat het zijn

‘druijm’
is om
ooit
eensen
net
zulke prachtig
Geschikt
voor
o.a.
Ziggo
KPN

liedjes te
kunnen schrijven als zijn grote idool
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN
Voor al Uw
apparatuur:
Paul
Simon. ,,’ Fifty was to leave your lover’
- Wassen,
droger,
koelen
en
ofVoor
Still
crazy
after
all vriezen
these years’, oh, wat zou
al
Uw
apparatuur:
- Audioiken
TV,
elektromaterialen
graag
zulke
nummers
kunnen
schrijven”,
- Wassen, droger, koelen
en vriezen
zegt- hij
in deenbloemrijke
tuin achter zijn huis
Audio
TV, elektromaterialen
Unieke service en garantie:
in Sittard.
- Géén voorrijkosten
en géén
arbeidsloon
Unieke service
en garantie:
- Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd*
Géén
voorrijkosten
enomdat
géén arbeidsloon
Maar hij componeert
ook
het in zijn
* exclusief inbouw
apparatuur
- Gratis
thuisbezorgd
enmelodietjes,
geïnstalleerd*
hoofd
steeds
gonst van de
die

* exclusief inbouw apparatuur

een aanzet kunnen 4,
vormen
voor een liedje.
Burg.v.Boxtelstraat
Limbricht
Vaak
zijn het
niet meer dan ﬂarden
van een
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Tel: 046-4515502
www.vleeshouwers.nl
riedeltje die hij oppikt op straat of op de radio
046-4515502
www.vleeshouwers.nl
ofTel:
die hem
invallen als
hij onder de douche
staat. ,,Dan moet ik vanonder de douche ko-

‘De tekst zegt veel van de componist’
Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

men om het ‘ deuntje’ op mijn voice recorder
op te slaan, anders ben ik het kwijt”, zeg hij
met een glimlach terwijl hij koﬃe met koekjes
serveert. Eerst schrijft hij enkel Engelstalige
songs. ,,Dat doe je als je nog erg jong bent.
Het staat ‘ cool’. Bovendien geef je jezelf niet
zo bloot als je in het Engels schrijft want niemand luistert precies naar de tekst of kan die
verstaan. Als je in het Nederlands en zeker in
het Limburgs schrijft dan wordt er direct veel
scherper geluisterd.”
Enkel Engelstalige liedjes schrijven bevalt
hem al snel niet meer, ook al beleeft hij veel
plezier met de bandjes, waarmee hij muziek
maakt. ,,Ik kon mezelf niet zo goed kwijt in
het Engels, mijn Engels is niet toereikend om
alle nuances en gevoelsschakeringen in woorden te kunnen uitdrukken.” Zijn gevoelstaal
is Limburgs, geeft hij aan. ,,Limburgs biedt

me een rijker palet aan woorden en uitdrukkingen. Het is de taal, waarin ik ben opgevoed, ze stimuleert mijn creativiteit en helpt
me om dieper in mezelf te komen.”
Pretentieus
Toch moet hij een ‘blokkade’ overwinnen om
Limburgse liedjes te gaan componeren. ,,Bij
Limburgse muziek dacht ik altijd aan carnavalsmuziek. En wat je op de provinciale radio
hoort is geen maatstaf voor ‘ de Limburgse
muziek’. Ik weet dat het pretentieus klinkt
maar wat je bij de Limbo top10 hoort is wat de
‘ doorsnee Limburger’ wil horen.
Gelukkig is er Plat-eweg nog, maar slechts een
uurtje doordeweeks en drie uurtjes op zaterdag. Dat is niet zoveel als je het vergelijkt met
de uren, die er aan andere populaire muziek
wordt besteed.”

Plezier
Wie Jaspers’ muziek hoort, zal erkennen dat
die allesbehalve eenzijdig qua onderwerp en
muziekvorm is. De bebaarde singer-songwriter trekt graag alle registers open: Van
lichtvoetig en opgewekt tot ingetogen en licht
ﬁlosoﬁsch. Hiphop, blues, pop en vooral soul.
Bij het blije en opgewekte ritme van ‘Pindakjaes’ met de grappige meezing tekst kun je
niet stil op je stoel blijven zitten, zeker als het
funny clipje erbij ziet. Het kittige loopje van
‘Pindakjaes’ blijft aan je geheugen kleven als
een lik pindakaas aan je gehemelte. ‘ Duuster
Loch’ is weer totaal anders, dankzij de licht
melancholische melodie en de ontspannen
toon van de woorden terwijl de voor Mireille
Heiltjes geschreven meezinger ‘ Hie bin ich’
de zwierige vaart van Helen Fischer’s Atemlos
durch die Nacht heeft. ,,Ik beleef er ook veel
plezier aan om liedjes voor anderen te maken,
zoals voor Mireille Heijltjes. Leuk is het om
‘ de taal’ van een zangeres te vinden en daar
een liedje mee te maken hoewel ‘Hie bin ich’
ook over mezelf gaat. Je moet bij het schrijven
van een liedje ook veel ruimte laten voor de
luisteraar, zodat die er zijn eigen interpretatie
aan kan geven. Dat maakt een liedje ook persoonlijker en geeft het meer diepgang”.
Door Ray Simoen

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

ZELISSEN

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

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

AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,
Voor al Uw apparatuur:
van- Wassen,
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629,00
voor €549,00
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entoeren,
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elektromaterialen
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envriezen
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- Wassen,
droger,
koelen
en
Voor
al Uw
apparatuur:
- Géén
voorrijkosten
en géén arbeidsloon
- Audio en TV,
elektromaterialen
thuisbezorgd
en geïnstalleerd*
- Gratis
Wassen,
droger, koelen
en vriezen
* exclusief inbouw apparatuur
- Audio en TV, elektromaterialen
Unieke service en garantie:
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
- Géén voorrijkosten
en géén
arbeidsloon
Unieke service
en garantie:
- Gratis thuisbezorgd
en geïnstalleerd*
Tel:
046-4515502
www.vleeshouwers.nl
- Géén
voorrijkosten
en géén arbeidsloon
* exclusief inbouw apparatuur

- Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd*

* exclusief inbouw apparatuur

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

autodemontage v.o.f.
Milieuparkweg 14
Sittard

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

Tel.: 046 - 452 23 61 of 06 - 537 57 977 www.autodemontage-zelissen.nl
aanmeten • vervaardigen
repareren • opvullen

OOk aan huis en
reparatie in de avOnd
75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.
Bel voor welke vergoeding u in
aanmerking komt 046-4745050
Ook voor uw klikgebit

Wij zijn Auto Meis

www.automeis.nl
In- en verkoop gebruikte
top-occasions
Wij van autobedrijf Meis-Jacqx vof vragen per direct
jonge auto’s, lichte schade geen probleem.
Direct contant geld of per bank en rdw vrijwaring
Tevens vragen wij ook bestel en vrachtauto’s.
Bel met 0654796923. U wordt teruggebeld.

AutoMeis Vestiging Heerlen

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

BOSCH STOFZUIGER
BBS612PCK
• 2 accus bijgeleverd
349,- NU VOOR

PHILIPS
XXL AIRFRYER

SAMSUNG
INBOUW VAATWASSER

HD9650

DW60M6040SS
• uit voorraad leverbaar
(excl. inbouw)

€479,-

€299,-

ACTIE

€195,-

LG 55inch 140 cm

PHILIPS MIXER

DENON RADIO

55UP78006
• 4K Smart tv
(excl bezorging)

HR3741
NU

CEOL N11
fm / dab+ / internetradio / CD /
USB enz. / app bediening /
afstandbediening / 130watt

€29,95

€649,€569,-

SAMSUNG
INBOUW VAATWASSER
DW60M6040BB
• uit voorraad leverbaar
(excl. inbouw)

€475,-

Specialist op TV / Audio / Witgoed en
Computer gebied.
Al vele jaren bekend om de Service en kwaliteit.
Installatie / uitleg en Reparaties van al uw producten.
Eigen technische service dienst korte lijnen en
persoonlijk contact. Ook in de winkel, gericht en
persoonlijk advies of bij u thuis kosteloos.

Advies op Maat is waar Balter voor staat.
PHILIPS RADIO
TAM8905
fm / dab+ / internet radio / CD /
USB

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

€289,Paardestraat 57 | 6131 HB Sittard
T: 046-4513301 | M: info@baltersittard.nl

www.baltersittard.nl
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Nieuwe uitzending bomvol nieuwtjes

De aftrap van jaargang twee van Fortuna SC TV heeft inmiddels plaatsgevonden. In de eerste voetbaltafel gaf de
technisch-manager van Fortuna Sittard
in alle openheid een heel helder beeld
over hoe de transfermarkt functioneert. De volgende reguliere uitzending
staat alweer op de rol en is te zien vanaf
donderdag 16 september.
Fortuna SC TV heeft ook heugelijk transfer
nieuws. Door het wegvallen van presentator
Arno wegens arbeidsverplichtingen is Bo van
der Laan toegetreden tot het presentatie team.
Bo begint meteen met een mooie klus en gaat
het gesprek aan met de Zwitserse rots in de
branding: centrale verdediger Martin Angha.
Verder zijn er sfeer- en wedstrijdbeelden
van het duel tegen RKC, waar voor aanvang
van de match ook publiekslieveling Mickaël
Tirpan op spectaculaire wijze werd gepresenteerd. Uiteraard zijn wij ook aanwezig
bij eerste uitwedstrijd in tijden waar weer
publiek van de bezoekende club bij mag zijn;

De nieuwe presentratice Bo van der Laan was al even kort in beeld tijdens de voetbaltafel.
Sparta Rotterdam tegen Fortuna Sittard. Wij
geven een impressie van de bus- en autoreis
en zullen ook -in het waarschijnlijk als vanouds kolkende- uitvak aanwezig zijn, dit levert
ongetwijfeld prachtige sfeerbeelden gaan op.
In deze uitzending introduceren wij in samenwerking met de Fortuna Academy ook een
nieuwe rubriek namelijk ‘Het talent van de
maand’, in deze rubriek stellen wij een door
de technische-staf uitgeroepen talent aan
jullie voor en als het even kan zal hij ook een
vleugje van zijn voetbal skills voor de camera
tonen.
En alsof dat allemaal nog niet genoeg is gaan
we ook een kijkje nemen in de catacomben

van ons stadion. Hierbij komen de compleet
gerenoveerde kleedkamer, de skyboxen en het
steeds gezelliger wordende supportershome
uiteraard ook aan bod.
Kortom een uitzending om weer eens goed
voor te gaan zitten! Dus schrijf 16 september
19.30 uur maar vast in je agenda, want dan
zijn we weer te zien via de facebookpagina van
Fortuna Supporters Collectief of via Youtube
(type Fortuna SC TV in). Aﬂevering gemist?
alle vorige uitzendingen zijn via Youtube nog
altijd te bekijken.
Tekst Maurice Nohlmans

Scouting speelt
levend monopoly
in Limbricht
Scouting St. Salvius uit Limbricht opent 26
september het nieuwe scoutingjaar met een
toﬀe activiteit waarbij iedereen kan aansluiten. De vereniging organiseert een levend monopoly spel door Limbricht en geïnteresseerden kunnen mee komen doen.De deelnemers
worden in groepen verdeeld en gaan samen
op pad. Onderweg moeten er opdrachten
vervuld worden. Hiermee is ‘geld’ te verdienen waarmee straten kunnen worden gekocht.
Kopen jullie de Limbrichter Allee of de Beekstraat? Natuurlijk zijn er onderweg de nodige
uitdagingen om het extra spannend te maken.
Kinderen (evt. onder begeleiding van ouders)
kunnen meedoen vanaf 4/5 jaar en het spel
is geschikt voor alle leeftijden. Heb je altijd
al een keer willen proeven aan een scoutingactiviteit of lijkt het je leuk om een gezellige
en actieve middag te beleven? Kom dan deze
zondag om 13.30 uur naar het schuttersterrein achter het kasteel van Limbricht. Rond
16.00 uur is er een gezamenlijke afsluiting
met iets te drinken en worden de winnaars
bekend gemaakt. Wil je wel graag een keer
kennis maken met de vereniging maar niet
meedoen aan het spel? Er is sowieso altijd
de mogelijkheid om een keer mee te draaien tijdens één van onze bijeenkomsten. De
vereniging is altijd op zoek naar nieuwe leden,
maar ook naar personen die interesse hebben
in vrijwilligersfunctie.De organisatie zou het
ﬁjn vinden om te weten hoeveel mensen er
ongeveer mee komen doen. Je mag dit via de
mail of onze Facebookpagina doorgeven. Wil
je echter last-minute aansluiten, dan kan dat
ook gerust. Aanmelden of meer info opvragen
kan via info@scoutingstsalvius.nl

Help! Nieuwe regels voor stichtingen en verenigingen
Op 1 juli is de Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen (WBTR) in werking getreden.
Deze nieuwe wet zorgt voor veel onrust en
verwarring bij bestuurders van vrijwilligersorganisaties. Het lijkt wel alsof men gestraft
wordt wanneer iemand zich in zijn vrije tijd
als bestuurslid inzet voor de club. Is deze
onrust terecht? Wat heeft die nieuwe wet te
betekenen voor bestuurders van vrijwilligersorganisaties? Kort gezegd gaat de WBTR over
(1) goed bestuur, (2) tegenstrijdig belang,
(3) aansprakelijkheid van bestuursleden, (4)
toezicht, (5) meervoudig stemrecht en (6)
afwezigheid van bestuursleden.
(1) Voor vennootschappen (NV en BV) was al
vastgelegd dat bestuurders zich moeten richten op het belang van de rechtspersoon en de
daaraan verbonden onderneming. Die regel
gaat nu ook gelden voor bestuurders en commissarissen (toezichthouders) van stichtingen
en verenigingen. Ook zij moeten zich richten
op het belang van de organisatie. Eigenlijk
nogal wiedes. Als je bestuurder wordt van
een vrijwilligersorganisatie, dan doe je dat in
het belang van de club, niet voor jouw eigen
privébelang.

(2) Volgens de WBTR neemt een bestuurder
of commissaris niet deel aan de beraadslaging
en besluitvorming wanneer hij daarbij een
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is
met het belang van de rechtspersoon. Met de
invoering van de nieuwe wet gelden de oude
statutaire regelingen over tegenstrijdig belang
niet meer. Een statutenwijziging is hiervoor
niet nodig, maar wel verstandig om verwarring te voorkomen.
(3) Wanneer het bestuur niet voldoet aan
zijn administratieplicht of een jaarrekening
niet tijdig publiceert (voor zover dat verplicht
is), is sprake van “kennelijk onbehoorlijk
bestuur”, hetgeen tot aansprakelijkheid van
de bestuurders kan leiden in geval van faillissement. De publicatieplicht geldt echter niet
voor niet-commerciële stichtingen en verenigingen. Voor de meeste vrijwilligersorganisaties betekent dit gewoon dat de boekhouding
op orde moet zijn.
(4) De WBTR biedt stichtingen en verenigingen ook een wettelijke grondslag voor de
invoering van een toezichthoudend orgaan.
Wanneer een stichting of vereniging al een
intern toezichthoudend orgaan heeft, is het

verstandig na te gaan of dit orgaan volgens de
nieuwe wet moet worden aangemerkt als raad
van commissarissen. Zo ja, dan zijn de nieuwe
regels van toepassing op dit orgaan. Werkt
men in het huidige bestuur met een dagelijks
bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB),
dan moet men aan de hand van de statuten
nagaan of het AB niet in wezen een raad van
commissarissen is.
(5) Ten aanzien van het stemrecht bepaalt de
WBTR dat één bestuurder (of commissaris)
nooit meer stemmen kan uitbrengen dan
de overige bestuurders (of commissarissen)
tezamen. Wanneer de statuten daarvan afwijken, dan is de bestaande regeling nog vijf jaar
geldig.
(6) De organisatie mag niet stuurloos worden.
Daarom is het volgens de WBTR verplicht in
de statuten een regeling te treﬀen voor “belet”
(tijdelijke afwezigheid) en “ontstentenis”
(vacature) van alle bestuurders en eventuele
commissarissen. Dit moet gebeuren bij de
eerstvolgende statutenwijziging.
Dit zijn in een notendop de belangrijkste
punten van de WBTR.
Kortom, de nieuwe wet regelt een aantal

zaken, die eigenlijk vanzelfsprekend zijn. Een
goede bestuurder zet zich in voor het belang
van zijn club, niet voor zijn privé-belang. En
een goede bestuurder let er op dat er fatsoenlijke notulen worden gemaakt en dat de
boekhouding netjes wordt bijgehouden. De
meeste bestuurders van vrijwilligersorganisaties doen dat allang. Zij hoeven zich dus echt
niet ongerust te maken.
Tekst Mr. Frank Hage |
Hundscheid Advocaten, Sittard

Foto Marcel Maas
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Kunststukjes
Schaarste
In ‘De jaren’ van de Franse schrijfster Annie
Ernaux wordt het dagelijkse leven beschreven van na de tweede wereldoorlog. In het
boek is te lezen: ‘Er werd niets, maar dan
ook niets weggegooid. Steelpannetjes waren
zwartgeblakerd, soms ontdaan van de steel.
Het email van de teiltjes was afgebladderd.
Jassen waren versteld, hemdkragen gekeerd,
zondagse kleren doordeweeks geworden. Alles
moest langdurig meegaan, zoals de pennendoos en de doos met schilderbenodigdheden
voor school. De inhoud van nachtemmers
diende als mest voor de tuin. Paardenvijgen
werden opgeraapt als er een paard langskwam, om bloembakken mee te onderhouden.
De krant was om groente in te wikkelen, om
de binnenkant van natte schoenen te drogen,
om je af te vegen op de wc.’ Hoe is dat nu?
Dagelijks vaart een grote vloot schepen van
lagelonenlanden naar Rotterdam en andere
wereldhavens met duizenden containers aan
boord. Als er eentje gaat ‘dwarsliggen’ in het
Suezkanaal raakt de wereld ontwricht en
worden de containers van het dwarse schip
Ever Given veel te laat gelost. Tuinstoelen
bederven niet, ze arriveerden nipt op tijd voor
het zomerseizoen 2021. Ook de schappen van
de Action en HEMA konden weer worden
gevuld. Maar de containers met inhoud van
een beperkte houdbaarheid gingen naar de
verbrandingsoven. De eenentwintigste eeuw
is een eeuw van een overstelpende overdaad
(in het rijke deel van de wereld). De huizen
barsten uit hun voegen van de spullen. Onze
kasten zijn vol. Tegelijkertijd bestaat er
sinds enige tijd een trend om kleiner te gaan
wonen en te ‘ontspullen’. Opruimgoeroes
zoals Marie Kondo zijn niet aan te slepen.
Tiny Houses hebben de wind mee. Ik zie een
gestage gang naar kringloop Het Goed. Aan
de achterkant van het pand kun je overbodige
spullen inleveren. Oppassen dat je aan de
voorkant niet weer naar binnen gaat. Daar is
de verleiding groot om voor een habbekrats

iets te kopen (dat je achteraf niet nodig hebt).
De oorsprong van onze hebberigheid ligt bij
het ontstaan van de eerste warenhuizen. In
1852 opende warenhuis Le Bon Marché zijn
deuren in Parijs. Het was er van meet af aan
druk. De Parijse warenhuizen hadden als eerste elektrische verlichting en dat verklaarde
de fascinatie voor deze betoverende winkels,
naast hun ongekende assortiment. De directie
van de Galeries Lafayette zorgde voor een
doorbraak van de massaconsumptie door het
bedenken van Les Soldes (De Opruiming). Na
de Kerstmis in de kalme januarimaand buitelden de koopsters en kopers over elkaar heen.
Wat was alles goedkoop! Het hek was van de
dam. In die tijd ontstond een neveneffect van
het geëxplodeerde koopgedrag. Opeens waren
er ‘consumenten’ die zwaar in de schulden geraakten. Mensen gingen persoonlijk bankroet.
In warenhuizen als La Samaritaine en de
Galeries Lafayette, met schitterende koepels
van stal en glas, ligt de oorsprong van onze
niet te beteugelen kooplust. Na een renovatie
van 15 jaar en 835 miljoen euro opende La Samaritaine onlangs opnieuw zijn deuren. In de
krant stond met grote letters: La Samaritaine
wordt een shopwalhalla! In Sittard-Geleen
zijn geen warenhuizen meer. Reus V&D legde
het af tegen Action en Amazon. Het levert
een onverwacht voordeel op: Het verdwijnen
van het foeilelijke V&D pand op de Markt ten
faveure van het ‘Huis van de stad’ op die plek.
Dat ‘Huis van de stad’ wordt hopelijk een
‘Kunststukje’ dat beter bij de Markt past.
Hemdkragen hoeven niet meer te worden gekeerd. In onze kast hangen kledingstukken die
we nooit droegen. Hoe het tij te keren, zonder
naar de schaarste van vroeger terug te willen?
We gaan dwarsliggen voor de containerschepen.

Tekst en foto Wim Kallen

COLUMN
Sittard krenterig en
kneuterig voor Toon
Boven een ingelijst kaartje voor de voetbalwedstrijd Fortuna-Wisla Krakow uit 1984 in café
de Schtad Zitterd hangt nog een foto van Toon
Hermans. Onder in een kelder, achter dikke
muren, liggen dozen met archiefmateriaal van
en over hem. Verder is er nog een borstbeeld van
Toon in de Begijnenhofstraat, waar hij zijn jeugd
doorbracht. En tot slot zijn graf op de algemene begraafplaats. Dat is zowat alles wat er in
Sittard te vinden is van de grootste artiest en
levenskunstenaar die de stad ooit heeft voortgebracht. ,,Veel is er niet te zien terug te zien in het
straatbeeld van zijn thuisstad”, luidt de trieste
conclusie van de speurtocht van De Limburger
naar sporen van Toon in ‘zijn Zitterd’.
Duif. Maar dat gaat nu veranderen. De nalatenschap van Toon gaat een ‘ereplaats’ krijgen
in de schouwburg, trompetterde De Limburger
deze week blij. Schminkdoosjes en sponsjes, de
warmhouder voor babyvoeding, waarmee de
artiest zijn thee achter de coulissen warm hield,
zijn gitaar en nog wat rekwisieten zullen in vitrines in de schouwburg een plekje krijgen, zoals in
katholieke kerken botjes, haren, tanden en kruisbeelden van heiligen in reliekschrijnen worden
bewaard en tentoongesteld. Mogelijk krijgt ook
de legendarische duif uit zijn beroemde sketch
de Auditie (‘Duif is dood’) daar een prominente
plek.
Het lijkt heel wat, maar eigenlijk is het een dode
mus, waarmee ze de bewonderaars van Toon
blij denken te maken. Een paar vitrines met memorabilia in een bedaagde schouwburg en een
povere folder met de spaarzame plekjes, die nog
herinneren aan zijn verblijf in de stad, die Toon
al vroeg verliet voor luchten met meer vrijheid en
minder benepenheid. That’s all!

Benepen

Krenterig, kneuterig en kleinsteeds is de manier,
waarop Sittard met Toon en zijn nalatenschap

omgaat. De benepenheid, die Toon in de oorlog
zijn geboortestad deed ontvluchten, hangt nog
steeds in deze stad, die worstelt met zijn identiteit
en imago. Toon past niet in een museumpje van
doosjes, kistjes en plaatjes. Te steriel en te doods.
Enkel interessant voor een dunner wordende
schare fans, die de artiest nog heeft zien optreden
op tv of in een schouwburg. Ja, de bussen met
bibberende bejaarde fans zullen zeker vanuit
België en het hele land afreizen naar Sittard
voor een dagje ‘Toon kijken’, met vlaai en koffie
na. Maar het zal steeds minder druk worden,
generaties van na 1980 hebben andere ‘lieux de
mémoire’. Zo houd je de herinnering aan deze
artiest van het joie de vivre niet levendig.

Actief

Hoe dan wel? Haal Toon uit zijn doosjes en
vitrines en wek hem tot leven door hem tot inspiratiebron en spil te maken van een levendig en
boeiend ‘museum van de levenskunsten’. Dichten,
tekenen, zingen, schilderen, schrijven, filosoferen,
Toon deed het allemaal op zijn eigen kleurrijke en
creatieve manier. Zijn liedjes, gedichten, schilderijen, tekeningen boekwerken, sketches en tapes
met nog onuitgewerkte ideeën en liedjes, dat alles
illustreert zijn fantasievolle zucht naar levenslust
en levenskunst. Creëer een grootse plek, zet een
qua vorm en presentatie fabuleus gebouw neer
waar mensen zich dat alles eigen kunnen maken
via cursussen, demonstraties, optredens en tentoonstellingen. Niet passief langs vitrines lopen
met de verfkwasten, waarmee Toon zijn kleurrijke schilderijen maakte, niet alleen luisteren
naar zijn fraaie melodietjes maar zelf aan de slag
leren gaan met verfkwast, gitaar en eigen stem.
Zodat je erna huiswaarts kan, geïnspireerd door
Toon, de levenskunstenaar van Sittard. De stad
zal er een beter imago in het land door krijgen.
Dat vergt veel durf en verbeeldingskracht, zeker
van een gemeente als Sittard, waar cultuur vaak
nog veelal in het teken staat van kermis, kerk en
kroeg.
De stad heeft met Toon goud in handen. Hopelijk
grijpt ze die kans. Anders vergaat het Sittard
net als Toon, die aan het eind van zijn sketch ‘De
Auditie’ verschrikt moest uitroepen: ‘Duif is dood’



Door Ray Simoen
Reacties: redactie@mijngazet.nl

MAASEIK
Woonproject De Groene Wal

Al je verzekeringen
onder één dak
www.lacroixenpartners.nl
Email info@lacroixenpartners.nl | Tel. 046 - 850 74 91

• 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

Koning Albertlaan 6
3680 MAASEIK
Tel +32 (0)89 56 57 06

www.nicolejanssen.be
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Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

LENOVO 15’’ LAPTOP
IdeaPad 5 15ARE05
81YQ00LKMH

749,-

699,-

STARTER KIT

ASUS X409JA-EK025T

699,-

639,-

• Intel Core i5
• 8GB Werkgeheugen
• 512GB SSD

• AMD Ryzen 5
• 16GB Werkgeheugen
• 512GB SSD

DEVOLO MAGIC 2 WIFI
NEXT

ASUS 14’’ LAPTOP

199,-

159,-

• Powerline met Mesh WiFi
• Tot 2400 mbps via stroomnet
• 1x WiFi punt uit te breiden met losse
adapters

EPSON ECOTANK
PRINTER
ET-2714

VIEWSONIC 27’’ GAMING
MONITOR

VX2718-PC-MHD

232,-

209,-

• Full HD
• Curved
• Reactiesnelheid 1ms

199,-

169,-

• All-in-one
• Wi-Fi
• Nooit meer cartridges maar inkt bijvullen

LINKSYS ROUTER

MR7350

119,95

79,-

• Mesh Wi-Fi 6
• Dekking tot 150 m²
• Tot 1,8 Gbps draadloze snelheid

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
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Historische wandeling door Obbicht
Het Ecrevissecomité Obbicht verzorgt
zondag 19 september een historische
wandeling door Obbicht vanaf 13.30
uur. Met een rondgang langs ruim
twintig oude panden, monumenten
en kapelletjes brengt het comité het
verleden tot leven. Kosten vijf euro p.p.
Meer informatie is te vinden op www.
ecrevissecomite-obbicht.nl. Deelname
aan dit evenement kan alleen via inschrijving vooraf via onze website

omschreven staan én een routekaartje én lijst
met te bezoeken plekken. Jongeren tot 16 jaar,
mits in gezelschap van ouderen, kunnen gratis
deelnemen maar moeten wel ingeschreven
worden.
Ecrevissecomité van Obbicht
Het Ecrevissecomité van Obbicht, opgericht
in 1977, stelt zich als doel het culturele leven
en het historisch besef in Obbicht en wijde
omgeving te ondersteunen en te bevorderen in de geest van zijn naamgever, Pieter
Ecrevisse. Sinds de oprichting verzorgde het
comité talrijke evenementen, boekuitgaven en
publicaties. Ook organiseerde het comité initiatieven voor de oprichting en instandhouding
van verschillende Obbichtse monumenten en
in het algemeen de bewaring van het cultureel
erfgoed van Obbicht.

“Stond er niet ooit een huis op die plek? Wat
voor winkel stond er ook alweer? Waar nu een
huis staat, stond vroeger een boerderij. Dacht
ik. Het geheugen laat ons soms in de steek.
En de geschiedenis verdwijnt. Het Ecrevissecomité wil het verleden levendig houden. De
historische wandeling is hier onderdeel van”,
vertelt één van de leden van het comité.

Route
Voor iedereen die het dorp wil leren of nog
beter wil leren kennen, is deze wandeling zeer
geschikt. De route begint bij de Harmoniezaal, Koestraat 8 in Obbicht vanaf 13.30 uur.
Iedere tien minuten start er een groep van
zo’n 15 deelnemers. Een gids zal de bezoekers
leiden naar al het moois van Obbicht. De laatste deelnemers vertrekken om 15.00 uur. Alle
groepen eindigen bij het Sjöttelokaal (thuisbasis Schutterij Sint Willibrordus) aan de Maas
in Obbicht. Daar kunnen de deelnemers nog
nagenieten met een hapje en een drankje met

muziek uit de zestiger en zeventiger jaren,
samengesteld door voormalig DJ - Paul Fox
van het “Kelderke”. De lengte van de route
is 4,3 kilometer. De duur is ongeveer 2 uur.
Tijdens de tocht zijn er nog twee pleisterplaatsen waar u kunt genieten van een drankje en
het uitzicht.
Deelname
Deelnemen aan dit unieke evenement? Dat
kan, maar alleen per inschrijving via internet
via de link op onze website www.ecrevissecomite-obbicht.nl. De inschrijving is pas definitief na het betalen van de deelnamekosten van
€5,00 aan het Ecrevissecomité.
Voor dit geld krijgt iedere deelnemer een
boekje waarin alle te bezoeken plekken kort

Het culturele erfgoed komt tot leven tijdens de wandeling.

H A SS

ELT

Voordelig
naar

€25 korting

TOT

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.

H A SS

9772

Geschiedenis
Obbicht telt acht rijksmonumenten en acht
gemeentelijke monumenten. Kasteel Obbicht en de nabijgelegen kasteelhoeve en de
kerktoren zijn enkele rijksmonumenten waar
we langs wandelen. Maar nog veel meer. “Ook
komen we langs ruim twintig oude panden,
zoals woonhuizen en voormalige winkels.
Het bijzondere is dat een deel van de huidige
bewoners de geschiedenis van hun pand met
ons heeft gedeeld.”

5% korting
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.

ELT

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

HO T E L
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KRINGLOOP GROOTHANDEL

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

BOKSLOOTWEG 1, 6142 AB EINIGHAUSEN
TELEFOON +31 6 4702 8006
INFO@KRINGLOOPGROOTHANDELLENTJHEUVEL.NL
OPENINGS/-AFHAALTIJDEN
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG: 9:00 - 14:00 UUR
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Brouwer honingbier kan veel
willen, bijen zijn de baas
Een brave brouwer, die precies volgens
de boekjes zijn bieren maakt, is Dennis
Schmeits niet. De chemicus-procestechnicus, die tijdens zijn meerjarig
verblijf aan de westkust van Amerika
werd gegrepen door de kleine craftbierbrouwers, wil net als zijn Amerikaanse
voorbeelden revolutionaire bieren
maken. Bieren, die opvallen door hun
eigenzinnige smaak en niet gemaakt
zijn uit puur commerciële overwegingen maar uit plezier in het spel met
natuurlijke ingrediënten om daarmee
een karakteristiek brouwsel te maken.

ruikt erg licht naar ietwat bedaagde honing.
Het ‘oudere’ flesje verrast je met een vollere
en frissere honinggeur.
Bij het ‘jonge’ flesje proef je in het begin
het zoet van de honing goed maar ,,echt fris
wil het maar niet worden”, zeggen de beide
bierkenners Myriam en Guillaume Vroemen.
,,Het bier eindigt nogal bitter, mogelijk door
toedoen van de hop, die de brouwer heeft gebruikt”, aldus Guillaume. ,,Je krijgt een droge
mond van dit bier”, vindt Myriam.
Het ‘oudere’flesje valt op door zijn frisse, licht
citrusachtige smaak. ,Veel sprankelender
is dit flesje”, meent Guillaume. ,, Jammer
dat ook het bier uit dit flesje bitter en droog
eindigt”, meent Myriam. , ,,Opvallend die
verschillen in geur en smaak tussen de twee
flesjes Maretak. Mogelijk een gevolg van verschillende soorten honing die gebruik zijn,”
meent Guillaume. ,,Honing heeft niet het hele
jaar dezelfde smaak. Lente of herfsthoning,
dat kan nogal eens verschillen. De brouwer is
niet de baas over zijn bier, nee dat zijn kennelijk de bijen, die de honing leveren”, aldus
Myriam.

Wärm
Begin dit jaar deed hij de wenkbrauwen van
bierkenners fronsen toen hij met zijn GlühBeer op de proppen kwam. ‘E wärm gleske
beer veur de kauw daag’ moest zijn Glübeer
worden. Je moet het eerst zes minuten in een
pannetje opwarmen voordat de smaak van het
op basis van een kruidenlikeur gemaakte bier
kon proeven en de ‘kauw maag’ lekker ‘wärm’
kon worden.
Ook een bier, gemaakt met walnoten, komt
uit zijn microbrouwerij aan de Bosscherweg
in Aalbeek, waar de veertiger Schmeits sinds
2018 in de brouwketel roert. Dat is vlakbij de
oude brouwerij van Jan Bernard van Oppen,
die rond 1840 bieren brouwde in Aalbeek.
Niet te meesmuilend doen over dit gehucht
svp. Al in 1324 werd hier bier gebrouwen.
Johan ‘van Oelbeke’ staat in de archieven
vermeld als ‘braxator’- brouwer-, die rond
1324 actief was.
Honing
Op tafel staat twee flesjes Maretak, een honey
ale bier, bier met biologische honing. Eens
kijken wat de moderne braxator uit Aal-



beek gemaakt heeft met de vele natuurlijke
ingrediënten erin. Uit beide flesjes komt een
mooi, licht troebel bier, met een mooie dikke
schuimkraag, die ook nog redelijk lang blijft
staan. Maar daarna is er weinig dat de bieren
met dezelfde naam, dezelfde inhoud en uit
dezelfde brouwerij gemeen hebben. Het flesje
dat aldus het dopje vier maanden jonger is,

Door Ray Simoen

Bier: De Maretak
Brouwerij: De Walnoot, Aalbeek
Brouwer: Dennis Schmeits
Soort bier: Honey ale
Alcohol: 7%
Ingrediënten: water, biologische pilsmout, tarwe -en havervlokken, bitterhop, gist en biologische bloemenhoning
Informatie: www.brouwerijdewaloot.
myonline.store

Podcast: Mijn
vader was priester
Op haar achttiende vertelt Jo Kreukels,
de vader van Katja, dat hij vóór haar
geboorte een ander leven heeft gehad.
Hij is priester en lid van de congregatie
van montfortanen geweest. Haar vader
in zo’n zwarte toog? Opgegroeid in een
klooster? Dit moest wel over iemand
anders gaan! Er wordt een familiegeheim aan haar geopenbaard waarvan
de betekenis langzaam tot haar begint
door te dringen. Zonder zijn overstap
van het geestelijke naar het wereldse
leven was ze er nooit geweest…
Katja wordt journalist en gaat zich afvragen in
welke wereld haar vader was opgegroeid. En
waar was die wereld gebleven? Ze gaat er samen met haar vader naar op zoek, naar de tijd
dat 95 procent van de Limburgse bevolking
katholiek was en de oudste zoon (haar vader)
in het klooster treedt om de familie-eer hoog
te houden.
In vijf afleveringen nemen Katja en Jo Kreukels de luisteraar mee naar een wereld van
rozenhoedjes, priesterspeelgoed, heiligenverering en wonderen. Een bevoogdende wereld
die langzaam afbrokkelt.
Kerkhistoricus Peter Nissen plaatst de familiegeschiedenis in een breder (kerk)historisch
en Limburgs kader.
De podcastserie eindigt met een rondetafelgesprek onder leiding van KRO-NCRV presentator Wilfred Kemp met Katja Kreukels, Peter
Nissen en Yvonne Zonderop (journalist en
auteur van het boek Ongelofelijk) over het
culturele en religieuze belang van deze zoektocht en de betekenis ervan voor het heden.
Mijn vader was priester, vanaf 25 augustus
wekelijks te beluisteren bij KRO-NCRV. Via
https://www.nporadio5.nl/podcasts/mijn-vader-was-priester
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Executie verkoop start:

ZONDAG 5 SEPTEMBER 10:00 TOT 17:00 UUR
MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG
7 T/M 11 SEPTEMBER 10.00 TOT 17.00 UUR

KORTINGEN TOT 70%

BOXSPRINGS, STOELEN, TAFELS, BANKEN, MATRASSEN, RELAXFAUTEUILS, MEUBELSETS, LAMPEN, DECORATIE.

Tegen absolute bodemprijzen!!!
Joop Roukens meubelen Geleen - Salmstraat 15 Geleen
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NOVA AIR - MONOBLOC INVERTER
airco zonder buitenunit

allern
ieuws
te
koelm
iddel
R290

(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

zonder buitenunit,
enkel 2 roosters

ENGELENKAMPSTRAAT

GOUD VERKOPEN IN
SITTARD

45

DAT IS
GOUD
WAARD.

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

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar
oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden
zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel
vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of
uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook

Sittard

nog eens een reële prijs.

I N KO O P • V E R KO O P • TA X AT I E • V E R PA N D E N • B E L E G G E N
www.goudwisselkantoor.nl • sittard@goudwisselkantoor.nl

• 046 - 30 20 000

KLUISVERHUUR • GELD WISSELEN
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Jean Smeets van de Alpenjagers
weggevallen en door het lange thuiszitten
verdween vaak de animo om de draad weer op
te pakken. Het is superbelangrijk om mensen
enthousiast te krijgen om opnieuw te gaan
sporten (vooral handboogsport natuurlijk) en
om het verenigingsgevoel weer te beleven.

Mijn naam is Jean Smeets, 65 jaar. Ik
woon sinds 1994 net over de Nederlands Duitse grens in Selfkant-Hoengen. Sinds eind 2013 ben ik na enkele
proeflessen, lid geworden van Handboogsportvereniging de Alpenjagers,
die al sinds 1933 bestaat. Ik mag wel
zeggen dat ik verknocht ben geraakt
aan het handboogschieten. Al snel nam
ik deel aan alle competities die er via de
vereniging mogelijk waren. En na een
goed jaar lidmaatschap werd de functie
van voorzitter vacant, welke ik nu sinds
januari 2015 vervul.

Wat gaat het komend seizoen brengen?
Dat is een heel goeie vraag. Als we dat eens
konden voorspellen, wisten we precies hoe
alles aan te pakken is. Helaas is Corona nog
steeds onder ons en onvoorspelbaar. Wij gaan
ons echter heel erg inspannen om weer groot,
gezond en succesvol te worden.
Maken jullie gebruik van social-media? Is dit geschikt voor jullie leden?
Wij hebben al enige tijd een goed bezochte
website: www.dealpenjagers.nl. Ook maken
wij sinds enkele jaren gebruik van Facebook:
HBS de Alpenjagers welke in opbouw is en
De Alpenjagers Sittard, die al langer bestaat
en indien mogelijk samengevoegd wordt met
HBS de Alpenjagers. Ook is Instagram in
opbouw.

Jullie naam is Handboogvereniging De
Alpenjagers. Hoe is deze naam ontstaan?
Ik denk dat deze ontstaan is na enkele biertjes
aan de bar. In elk geval weet niemand van de
oud leden meer hoe hij is ontstaan.
Hoeveel leden zijn momenteel actief bij
de Alpenjagers? Lukt het om voldoende
leden te werven en hoe doen jullie dat?
Momenteel is het vrij slecht gesteld met het
aantal leden, het zijn er 23. Corona heeft ons
hierbij ernstig parten gespeeld. Wij zijn druk
bezig met allerlei manieren van werven, o.a.
via wijkbladen, flyers en social media. Dit
begint langzamerhand zijn vruchten af te
werpen en we hebben nu een aantal nieuwe
schutters, zeven stuks momenteel, die in de
ontdekkingsfase zitten. En dit is pas aan het
begin van onze wervingscampagne. Ik heb
goede hoop dat het mede dankzij jullie een
succes kan worden.

Hoe hebben de Alpenjagers zich de
afgelopen jaren ontwikkeld, wat is er
veranderd het laatste decennium, als
er iets veranderd is?
De laatste 10 jaar is er eigenlijk niet zo heel
veel veranderd.

Kun je in het jaarprogramma van de
vereniging een beetje uitleggen voor
leken?
Gedurende de zomervakantie vindt er over
het algemeen alleen maar training plaats. In
augustus komen de eerste uitnodigingen voor
toernooien waaraan men kan deelnemen.
In september starten dan de competities.
Meestal wordt deelgenomen aan twee van
de drie aangeboden competities. Er zijn drie
competities die allemaal in de periode van
september tot en met mei geschoten worden.
De eerste, de zgn. 18 meter indoor, verdeeld
over 4 dubbele wedstrijden is meestal in
november al ten einde. Dit is een zgn. bondscompetitie. De tweede, de zgn. 25 meter 1
pijl verdeeld over 7 wedstrijden begint ook
in september en duurt tot en met maart. Ook
dit is een bondscompetitie. De derde is een
regionale competitie 25 meter 1 pijl, over 6
wedstrijden, en duurt tot ongeveer mei. Onder
normale omstandigheden worden de wedstrijd verdeeld over de accommodaties van de
regionale verenigingen. Vanaf februari vinden
de kampioenschappen plaats na het einde
van elke bondscompetitie. Tussendoor is er
het jaarlijkse koningsschieten, de veteranen
competitie, en eventueel door de vereniging
georganiseerde wedstrijd(en) buiten de competitie, instructie lessen, wekelijks schieten

Wij hebben sinds dit jaar een moderne nieuwe
keuken, aangepast om ons volledig bezig te
houden met het aanbieden van “gezonde voeding”. Dankzij een aantal aanpassingen is het
predicaat “Brons” voor gezonde voeding ontvangen. Wensen zijn er natuurlijk altijd, maar
die behelzen hoofdzakelijk het moderniseren
c.q. vervangen van zaken die het gebruik van
de accommodatie verbeteren en milieuvriendelijker maken.

Kun je nog iets vertellen over jullie
accommodatie? Zijn er nog wensen?
Wij hebben in Zuid-Limburg een unieke overdekte locatie met mogelijkheid tot 16 banen
met een schietafstand van 25 meter. Verder
is er een jaar geleden ook de mogelijkheid geschapen om buiten te schieten op een afstand
van max. 40 meter op 3 banen.

Ik verwacht niet echt een “Schloesser-effect” omdat de handboogsport voor veel mensen nog
niet echt bekend is.
van gehandicapten enz. Elk jaar kan de invulling variëren afhankelijk van het aanbod.
Voor wie is deze sport geschikt? Komen jullie leden vooral uit Sittard?
Deze sport is geschikt voor iedereen. Voor
valide, mindervalide en invalide mensen. De
leeftijd ligt tussen 10 en 100 jaar (rollator
toegankelijk). Wat betreft de herkomst van de
leden kan ik zeggen dat men uit Sittard-Geleen en alle omliggende dorpen komt.
Verwachten jullie een ‘Schloesser-effect’ na het Olympisch succes in Tokio?

Ik verwacht niet echt een “Schloesser-effect”
omdat de handboogsport voor veel mensen
nog niet echt bekend is. Door onze promotie via social media en de bladen hopen wij
natuurlijk toch een graantje mee te pikken.
Als mensen eens komen proefschieten raken
ze vaak zeer enthousiast en smaakt het naar
meer.
Het afgelopen seizoen viel bijna geheel
in het water door corona. Of hebben
jullie er niet zoveel last van gehad?
Ja, het afgelopen seizoen is voor veel verenigingen rampzalig. De inkomsten zijn compleet

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat
niet gevraagd is?
Na het lezen van dit interview zullen er zeker
een heel aantal mensen zijn die graag meer
informatie willen hebben. Die wil ik aanraden
onze website www.dealpenjagers.nl te bezoeken waar alle relevante informatie staat vermeld. Natuurlijk is het Vrijblijvend bezoeken
van onze locatie Albrecht Rodenbachstraat
37 te Sittard op dinsdagavond of donderdagavond vanaf 19 uur uiteraard de beste manier
om geïnformeerd en enthousiast te raken.
Hopelijk tot snel bij Handboogschutterij de
Alpenjagers in Sittard.


Tekst Bert Wassenberg

OK
KERE
PEN
naf

,95

ACTIE:

Bij uw eerste
bestelling
3 maaltijden
voor

€ 18,95

Besteldag
Maandag (tot 14.00)
Dinsdag
Woensdag (tot 14.00)
Donderdag (tot 14.00)
Vrijdag (tot 14.00)
Zaterdag
Zondag

Bezorgdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

WIJ ZIJN
BEREIKBAAR

va
9.00 tot 16.3 n
0
U kunt bij on
s
bestellen en
laten bezorg
en.

Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE

DIE GRENZE

BREAKING NEWS

DIT VIEREN WIJ IN AL1 ONZE
FILIALEN!
MINUUT

WIN

3 SEPTEMBER OPENEN WIJ IN MAASTRICHT

50 FILIAAL
STE

ONS

GRATIS
WINKELEN

Voor meer informatie kijk op www.diegrenze.nl of vraag in onze filialen

Dove

Colgate

Tandpasta
Smile for good 75ml
Per stuk € 0,39

75ml

Deospray men +care invisible dry
75ml compressed = 150ml

3 voor

€ 1,00

-75%

-82%

€ 0,79

€ 1,99

Finish
200ml

Vaatwastabletten
powerball classic lemon
100 tabs

100 tabs

-67%

€ 4,99

€ 6,99

elders € 15,64

60st

Valdispert 10mg 25st
Per stuk € 3,99

Filise women edp 100ml

25st

3 voor

€ 10,00

elders € 20,99

James Bond

Floyesa

Mag2 spieren 60st

elders € 10,99

Cannabidiol

-68%
Roter

50ml

elders € 3,19

elders € 11,97

High SPF30 200ml

SPF50+ baby & young kids 50ml

75ml

-92%

Vision

Vision

100ml

Geschenkverpakking
007 women || edp/bl 30/50ml

30/50ml

€ 1,00
Calvin Klein
Be unisex 200ml

200ml

€ 2,99

€ 6,99

Trident

Kauwgom twist strawberry 40gr of
dental + menta 58gr
Per stuk € 0,39

elders € 11,99

Pringles
Hot & spicy 195gr
Per stuk € 0,59

-81%

2 voor

€ 1,00

€ 1,00

elders € 5,22

elders € 73,11

1,5l
Per stuk € 0,59

Happy birthday pralinés 110gr
Per stuk € 0,59

110gr

-77%

elders € 4,38

Oreo

7-up

Milka

4-pack 176gr

1,5l

-69%

2 voor

2 voor

* Exclusief statiegeld

€ 1,00*
elders € 3,18

GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
@medikamentediegrenze

195gr

-77%

3 voor

€ 19,99

elders € 4,38

-42%

elders € 4,99

-73%

€ 1,00

-40%

176gr

-40%

€ 0,89

elders € 1,49

Druk- en zetfouten voorbehouden,
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
4 september t/m 20 september 2021.

MIJNGazet | pagina 15

Weinig geld voor sport en cultuur? Doe BricksPhil’21
een beroep op het Volwassenenfonds! tijdens jubileum
De Philatelist

Postzegelvereniging De Philatelist uit Geleen
viert dit jaar haar 90ste verjaardagen met
een beurs. BricksPhil’21, wordt samen met
de LEGO-vereniging Dutchbricks georganiseerd. Die hiermee haar 5-jarig bestaan viert.
BricksPhil’21 wordt zaterdag 25 en zondag
26 september gehouden in de Hanenhof,
Herenhof 2in Geleen. Beide dagen van 10.00
tot 17.00 uur. De entree is vijf euro. Hiervoor krijgt de bezoeker wel een bijzonder
LEGO-collectors item voor terug. En ook de
postzegelverzamelaar wordt niet vergeten.
Zowel voor de LEGO liefhebbers, als voor de
postzegelverzamelaars, is er genoeg te zien en
te krijg. Op zondag wordt de 54e Limburgse
Filatelistendag gehouden en naar aanleiding
hiervan, en twee jubilea, is er een stempel
ontworpen en een postzegelserie met LEGO
als onderwerp. Per dag wordt er een FDC
uitgebracht. Op zondag zullen beide FDC’s
verkrijgbaar zijn. Op beide dagen kan men de
postzegelserie kopen. Ook kan men de postzegelserie en/of de twee FDC’s ook bestelling via
bricksphil21@gmail.com

Wethouder Andries Houtakkers: ‘Het lidmaatschap van een vereniging of sportclub werkt heilzaam en geeft mensen energie en veerkracht.’

Foto Ermindo Armino

Droom jij van schilderlessen, het
bespelen van een instrument of een
andere creatieve activiteit? Of wil je liever gaan voetballen of naar de fitness,
maar heb je zelf geen geld hiervoor?
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur
zorgt ervoor dat lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen
die leven rond een minimuminkomen*.
De gemeente Sittard-Geleen is sinds 1
september aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg.
Lang niet voor iedereen is ‘gewoon’ aan sport
en cultuur meedoen vanzelfsprekend. Zo
heeft in Sittard-Geleen bijna 9 procent van de
inwoners een laag inkomen. “Te veel mensen
hebben daardoor niet de financiële middelen
voor een lidmaatschap van bijvoorbeeld een
sportclub of een fanfare,” zegt wethouder Andries Houtakkers (Sport en Cultuur). “Tegelij-

kertijd hebben ze vaak wel zorgen. Juist zo’n
lidmaatschap van een vereniging of sportclub
werkt heilzaam en geeft mensen energie en
veerkracht. Daarom vinden wij het belangrijk
dat ook deze inwoners kunnen sporten en met
cultuur bezig kunnen zijn.”
Dat kan vanaf nu dankzij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg. Hierdoor
kunnen volwassenen met onvoldoende
financiële middelen sinds 1 september ook in
Sittard-Geleen meedoen aan tal van activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan voetballen, tennissen, zwemmen of beweeglessen voor ouderen.
Maar ook aan dansen, muziek maken, creatieve workshops en beeldende kunst.
Ook deelnemen?
Wil jij een aanvraag doen voor een vergoeding uit het fonds? Meld je dan aan via een
intermediair. Zij kunnen voor jou een aan-

vraag indienen bij het Volwassenenfonds. De
contactgegevens van de intermediairs kun je
vinden op www.volwassenenfonds.nl (tabblad
‘deelnemers’). Hier vind je ook het stappenplan om je aan te melden.
Sittard-Geleen is de derde gemeente in Limburg die zich aansluit bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg. Wethouder
Kim Schmitz (Armoedebeleid) is voorzitter
van het fonds.
*Inwoners kunnen deelnemen aan het
Volwassenenfonds als het inkomen
niet hoger is dan 120 procent van het
sociaal minimum. Voor een echtpaar
met kinderen is dat bruto 2041,28 euro
per maand. Voor een alleenstaande
van 21 jaar of ouder is dat maandelijks
bruto 1468,92 euro.

Garagesale in
Overhoven
In de Sittardse wijk Overhoven vindt zaterdag
25 september van 10.00 tot 16.00 uur een
garagesale plaats. Deelname kosten zijn een
euro per adres en aanmelden kan bij gerdatammes@gmail.com. Vermeld in je mail wel
even je naam, verkoopadres en telefoonnummer.
De route met na verwachting honderd deelnemende adressen is op de dag zelf te krijg bij
het Dagactiviteitencentrum Het Karwei aan de
Kastelenweg 1-3. Hier is tevens verkoop van
tweedehands spullen en kunt u koffie en wafels krijgen. Of bij Leif en Leid, gelegen bij het
parochiezaaltje en het grasveldje aan de Heilig
Hartkerk aan de Geldersestraat 37. Hier is
tevens verkoop van tweedejands boeken en
sieraden en kunt u koffie en vlaai krijgen. Een
digitale route van de deelnemende adressen
is ook te vinden op de Facebook-pagina van
‘Ons mooie Overhoven (Euverhaove). Voor
meer info kun je contact openem met de organisatie via 06-81562569.

Colofon
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
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Aanbiedingen geldig van 2-9 t/m 15-9-2021.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Drost Devetop PU/AC Noblesse

Drost Devetaal Supreme

Lakverf voor binnen

Lakverf voor buiten

Uitstekende hechting

Hoogglans

Zeer goede dekking

Extreem duurzaam

Mat, halfglans
of zijdeglans

Te verwerken in
ieder seizoen

1L | €61,28

1L | €76,74

3995

1L | €56,60

4995

3995

Muurverf
Histor
Perfect Finish Muurverf

Drost
Alaska+

Drost
Alaska Premium

Binnen/Buiten • Mat
Schrobvast • Dekkend

Binnen • Mat
Extra dekkend • Verkrijgbaar in 37 kleuren

Binnen • Mat
Reinigbaar • Topkwaliteit

10L | €130,14

2,5L | €40,99

Binnen • Mat
Afwasbaar • Dekkend

10L | €191,21

7495

1491

Sikkens
Alpha Projecttex

11995

Sikkens
Alphatex SF

Binnen • Mat
Schrobvast • Hoogwaardig

10L | €135,49

10L | €200,49

8468

12531

Amsterdam Hobbyverf
Hoogwaardige hobbyverf op waterbasis. Verkrijgbaar in diverse formaten en kleuren. (Let op! assortiment kan per filiaal verschillend zijn)
Prijsvoorbeeld:
Acrylverf Groengeel

Prijsvoorbeeld:
Acrylverf Primair
Magenta

Prijsvoorbeeld:
Amsterdam Set
Primair

120 ml | €6,20

558

500 ml | €16,90

1195

6 x 20 ml | €9,30

837

Laminaat

Puur Eiken

Wild Grijs
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Modern Wit Eiken

6 mm | Per m²

695

1095

Cool Eiken

Brown Oak

8 mm | Per m²

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

Shop online

Openings�jden:

1695

Ook ves�gingen in:

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

www.deverfzaak.nl

1295

Zwarte Tegel

8 mm | Per m²

1595

Dols Storms De Verfzaak Si�ard

7 mm | Per m²

7 mm | Per m²

8 mm | Per m²

1795

