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Van 6 oktober tot en met 17 oktober 
2021 is het Kinderboekenweek. Van as-
tronaut tot dokter en van zangeres tot 
YouTuber; deze keer staat de Kinder-
boekenweek in het teken van dromen 
over later met het thema Worden wat je 
wil. Kinderboeken zijn een onuitputte-
lijke bron om over beroepen te fantase-
ren en te dromen over later. 

De bibliotheken maken er een feestelijke week 
van met tal van activiteiten waarbij beroepen 
centraal staan. Tijdens de beroepenmiddag 
kunnen kinderen kennismaken met diverse 

Kinderboekenweek in teken van 
beroepen bij de Domijnen

Dierendag, 4 oktober, is de dag waarop wereld-
wijd extra aandacht wordt besteed aan het wel-
zijn van dieren. Een dag waarop we niet alleen 
onze huisdieren trakteren, maar ook stilstaan 
bij de dieren die het minder goed hebben. Deze 
datum vindt zijn oorsprong in de sterfdag van 
Sint Franciscus van Assisi. Tijdens zijn leven 
bekommerde hij zich om het lot van melaatsen, 
zwervers en andere armen, maar ook dat van de 
natuur en dieren.  

 Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

‘Extra aandacht
voor alle dieren’

Veerpont tussen 
Grevenbicht en 
Rotem uit de vaart 
De veerpont tussen Grevenbicht 
en Rotem vaart dit jaar niet meer. 
Door de recente wateroverlast is een 
zandbank ontstaan ter hoogte van 
de veerstoep in Grevenbicht. Er zijn 
meerdere pogingen gedaan om de 
zandbank te verwijderen, maar omdat 
er nog steeds zand met de rivier 
meekomt, slibt het gedane werk weer 
dicht. Vanaf komend voorjaar is het 
hopelijk weer mogelijk om met het 
veer over te steken.

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

Voor een passend 
grafmonument

REIJNEN
MONUMENTEN

beroepen, er zijn diverse Kinderboekenweek 
games, voorlezen en knutselen, theater en 
fi lm én kinderen kunnen gratis lid worden van 
Bibliotheek De Domijnen (geen inschrijfkos-
ten tot 18 jr.). 

Opening met beroepenmiddag
Tijdens de openingsmiddag van de Kinder-
boekenweek op 6 oktober tussen 14.00 en 
16.00 uur vertellen verschillende mensen 
waarom hun beroep het allerleukst is. Bij 
alle bibliotheken in de Westelijke Mijnstreek 
kunnen kinderen kennismaken met beroepen. 
Van dierenarts tot verpleegster en van bakker 

tot ontwerpster, bij elke bibliotheek staan 
weer andere beroepen centraal. Op het Ligne-
plein staat een brandweerwagen en politieau-
to klaar voor kinderen die ervan dromen later 
bij brandweer of politie te gaan. 
Rik Peters, auteur van oa Hotel Habbekrats, 
leest tijdens de opening van de Kinderboeken-
week voor in Bibliotheek Ligne en illustra-
tor Frederico van Lunter geeft na afl oop 
daarvan een tekenworkshop. Ook kunnen 
kinderen op de foto bij de photobooth met 
toepasselijke attributen of uniformen uit de 
verkleedkist die door Kidsmaatje beschikbaar 
is gesteld. 

Voor al uw 
schoonmaakwerkzaamheden

Zakelijk & Particulier

Europastraat 10, 
6151 EG Munstergeleen

06-39320400
goedgepoetst@gmail.com

Voor al uw schoonmaakwerkzaamheden
Zakelijk & Particulier

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

vr 08 okt | 20.00 uur 

carel kraayenhof quartet 
100 jaar Piazolla 

do 14 okt | 20.00 uur 

frans pollux
Pollux duit Amerika

vr 15 okt | 20.00 uur 

club lam
 Lolita 

15 - 16 -17 okt

VET kindercabaret 
Kapot Vet

zo 17 okt | 14.00 uur 

paul van vliet academie 

do 21 okt | 20.00 uur 

het laagland
Met zonder ballen 

22-23 okt | 19.30 uur  

de diwali show 
De Diwalishow 

zo 24 okt | 15.00 uur 

Welkom terug 
in ons theater!
Een greep uit onze voorstellingen

Tickets & meer voorstellingen: dedomijnen.nl/theater

PREMIÈRE
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in Pey-Echt gespeeld moest worden. Nog wel 
op de tweede pinksterdag. Dan draait immers 
in Beeg sinds mensenheugenis de kermis op 
volle toeren. 3500 toeschouwers keken toe 
hoe Armada de rivaal met 2-1 versloeg. Voor 
de meeste spelers duurde de pinksterkermis 
geen drie maar veertien dagen. 

Trompetterbal
De oude geest van weleer kwam weer om de 
hoek kijken. In het seizoen 1981-1982 viel de 
beslissing in de uitwedstrijd tegen St. Joost, 
waar de thuisclub met 5-0 werd afgestraft. De 
titel in de eerste klasse Afdeling Limburg en 
promotie naar de vierde klasse KNVB waren 
een feit. Onder leiding van trainer Maan van 
Neer luidde het parool in het seizoen 1981-
1982 de plaats in de vierde klasse te behou-
den. Armada startte met een 2-0 zege tegen 
GVCG en veroverde direct de leiding. Met 
de gewonnen wedstrijd tegen RIOS werd de 
promotie naar de derde klasse bezegeld. Het 
winnen van de extra “Trompetterbal compe-

Bij de tachtigste verjaardag van Arma-
da in 2016 stelde clubarchivaris Harrie 
Claessen een overzicht samen van het 
wel en wee van de inmiddels verdwe-
nen voetbalvereniging, die na de fusie 
met RKVV Obbicht SV Argo is gaan 
heten. Kampioenschappen en pro-
moties lopen als een rode draad door 
historie van de voormalige club uit Gre-
venbicht. Inderdaad, vallen en opstaan. 
Een korte terugblik aan de hand van de 
informatie die de clubarchivaris heeft 
uitgezocht.  

Een van de spelers van het eerste uur was de 
latere sportjournalist Will Poulissen. Over 
de oprichting van Armada schreef hij dat 
zondagmiddagen in de dertiger jaren specta-
culair waren. Onder aanvoering van kapelaan 
H. Vercoulen trokken de voetballers na het 
lof naar Den Dreesj voor een pittige partij 
voetbal. Het was voor de mannelijke jeugd 
een prachtige uitlaatklep. In 1935 formeerde 
kapelaan Vercoulen uit de bestaande patro-
naatselftallen een team, dat zou meedoen aan 
de jeugdcompetitie in de kring Sittard van de 
RKLVB. Na afloop van de competitie kon het 
elftal meteen de kampioensvlag hijsen. De 
spelers van het jeugdig patronaatselftal voel-
den aan, dat zij speltechnisch genoeg in hun 
mars hadden om het hogerop te zoeken. Op 
16 juli 1936 vond dan ook de officiële oprich-
ting plaats van de voetbalvereniging Armada. 

In het eerste seizoen stoomde Armada zonder 
verlies naar het kampioenschap. Een mooie 
prestatie die voor een belangrijk deel te dan-
ken was aan voorzitter/trainer M. Vencken. 
Het seizoen erop promoveerde Armada zelfs 
naar de eerste klasse. Het werd drukker langs 
de lijnen: 450 supporters volgden Armada 
contra Guttecoven. De club hield de ‘winning 
mood’ stevig vast en veroverde de volgende 
titel wederom ongeslagen. De successen 
inspireerden de vereniging tot het aanleggen 
van een nieuw terrein. Om de kosten hier-
voor te dekken hield de club een kermis. De 
opbrengst bleek niet genoeg om de aanleg te 
bekostigen. De familie Vencken hielp Armada 
met een lening zodat de grasmat kon worden 
aangelegd.

Grote succes
Onder leiding van Tjeu Vencken deelde 
Armada in 1938-1939 opnieuw de lakens uit. 
Op 30 april speelde de club de beslissende 
wedstrijd tegen Wilskracht uit Lindenheuvel. 
H. Michels zorgde na tien minuten voor een 
voorsprong. In de tweede helft kreeg Wils-
kracht een strafschop toegewezen. Met een 
formidabele duik keerde Harry ‘De Zamp’ 
Savelkoul het gevaar. J. Michiels scoorde 2-0 
en Armada was kampioen. Het feit dat Arma-
da nu een grote sprong had gemaakt door de 
tweede klasse van de I.V.C.B te bereiken werd 
overal in Limburg met gejuich ontvangen. 
Voor het volgende grote succes moest Armada 
wachten tot 1964. Als opvolger van trainer 

L. Pernot werd W. Beckers voor deze functie 
aangesteld. Onder zijn leiding werd Armada 
kampioen en keerde de club terug in de vierde 
klasse van de KNVB. 

In 1969 ging de kampioensvlag boven het 
Armada-bastion in top en keerde de club 
na vijftien jaar terug in de 3e klasse KNVB. 
In de annalen van Armada blijft dit succes 
geboekstaafd als een geweldige prestatie. Drie 
wedstrijden voor het einde van de competitie 
deelden Armada en Linne de eerste plaats. Op 
de laatste competitiedag moest vallen in het 
onderlinge duel. Kort voor wedstrijd strafte de 
KNVB twee spelers van Armada voor enkele 
wedstrijden. Paniek! Liefst 1500 toeschou-
wers omzoomden de lijnen. Na negentig 
minuten was het duel nog steeds onbeslist. 

In Grevenbicht was men benieuwd op welke 
dag en op welk terrein de beslissingswedstrijd 
moest plaatsvinden. Wie beschrijft de teleur-
stelling toen de KNVB besloot dat de match 

Boeiende historie van voormalige 
‘Beegter’ voetbalclub Armada

titie” die weekblad De Trompetter dat seizoen 
had georganiseerd was de kers op de taart. Na 
1982 volgden degradaties en moest de club 
lang wachten op succes. Het wachten werd 
beloond met promoties in 2007 en 2008. De 
kampioensvlag werd voor het laatst gehesen 
in het seizoen 2013. In 2016 promoveerde 
de club via promotiewedstrijden naar de 4e 
klasse. 

In 2019 is de voetbaltrots van Grevenbicht 
gefuseerd met VV Obbicht. De fusieclub SV 
Argo wordt nu getraind door oud-prof Eric 
van der Leur. Argo is het nieuwe seizoen in 
de derde klasse B teleurstellend gestart: 3-1 
verlies bij SHH.

 Tekst Harrie Claessen & Koos Snijders

Bron: “Feestelingen en Historische 
Mijlpalen 2016”, een uitgave van Schug.  

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

Kom kijken, kom passen!
U bent van harte welkom,

Nieuwe leveringen!

PLATS 2 ECHT  |  0475 - 48 14 47  |  WWW.VIVIANNEMODE.NL  

Een succesvol elftal in de jaren zestig. Staand van links naar rechts grensrechter Ger van Es, Jos Hermans, Jan Kitzen, Leen Kiers, Jack Theu-
nissen, Hennie Roulofs, Ger Mosterd, Wil Beckers. Zittend Harrie Kitzen, Wil Nakken, Ad Deuss, Vic Smeets en Harrie Verhaag.
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Sportscholen zĳ n vanaf mei weer geopend. 
Zoals verwacht zetten veel Nederlanders de 
stap naar een betere leefstĳ l, omdat de waarde 
van een goed werkend immuunsysteem nooit 
zo duidelĳ k werd aangetoond als tĳ dens deze 
pandemie. Welke trends ervaren de sportscho-
len nu? We gaan in gesprek met Tom Janssen 
van Anytime Fitness in Sittard.

Van vereniging naar sportschool?
“Wij merkten vanaf de dag van onze heropening 
in mei dat men letterlijk stond te trappelen om 
weer aan de slag te gaan”, zo vertelt Janssen. “Een 
opvallende trend was dat we veel sporters zagen 
die de teamsporten vaarwel hebben gezegd. Van-
wege de lockdowns kon men natuurlijk niet meer 
naar de voetbal- of de hockeytraining en heeft 
men blijkbaar ervaren dat het prettig kan zijn om 
zélf de sportmomenten te plannen, in plaats van 
op een vast tijdstip op een vaste plek te moeten 
verschijnen. Dat roept een dubbel gevoel op. We 
zijn natuurlijk blij met onze nieuwe leden, maar als 
verenigingsman realiseer ik me ook wat de keerzij-
de voor sportverenigingen is. Het is een mooie uit-
daging om te kijken hoe we elkaar daarin kunnen 
aanvullen. In de komende periode staan dan ook al 
gesprekken gepland met enkele grote amateurver-
enigingen in de regio.”

Alle leeftĳ den aan de slag
“Direct na de heropening zagen we de tieners, 
twintigers, dertigers en veertigers weer terugkeren 
in onze club. De laatste weken zien we ook dat de 
mensen die al wat meer lentes hebben meege-
maakt in de club terugkeren.”
Jan (91) en Frans (90) uit Sittard zijn hier een spre-
kend voorbeeld van. Beide heren zijn al jaren fana-
tiek lid van onze club: “Anytime Fitness voelt voor 

mij als thuiskomen. Ik ben zó blij dat ik weer lekker 
mag sporten. Het personeel is heel vriendelijk en 
staat altijd voor je klaar om je te helpen met een 
persoonlijk trainingsprogramma, de ondersteuning 
tijdens de oefeningen en lichaamsanalyses die 
aangeven of je spiermassa bijvoorbeeld is toege-
nomen. Zowel de fi jne sfeer als de aangeboden 
begeleiding bieden mij toch nét dat stukje extra!”

Overweeg je ook om aan de slag te gaan met 
sporten? Neem contact op met 046 – 477 05 66 
óf vraag vrĳ blĳ vend een gratis weekpas aan via 
www.anytimefi tness.nl.

www.anytimefi tness.nl 
Stockholmstraat 10, Sittard, 046-4770566

“Anytime Fitness biedt nét dat stukje extra.”“Anytime Fitness biedt nét dat stukje extra.”

■   Frans (90, links) en Jan (91, rechts) zijn al jaren trouwe sporters bij Anytime Fitness
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Keukens-CV-Sanitair

Groothandel in: Sanitair - Verwarming - Ventilatie - Loodgietersmateriaal 
PVC - Vloerverwarming  Dakmateriaal - Elektra - Leidingsystemen

Warmtepompen - PV panelen 

Burgemeester Lemmensstraat 216 | 6163 JS Geleen
Tel. 046-4747575 | info@cema.nl | www.cema.nl

Wij staan graag voor u klaar!

NU € 229,-

incl. 21% BTW

Geberit
wandcloset

+
bedienings-

plaat
+

inbouw-
reservoir

+
soft-close 

toiletzitting

Nergens 
goedkoper

(overige sanitair 
op aanvraag)

De goedkoopste van Nederland

actie geldig tot 01-11-2021

Pas op voor 
hyperactieve aspirant 
gemeenteraadsleden
Nog een half jaar dan gaan we met zijn allen 
naar de stembus in het dorpscafé, het zorgcen-
trum of het gemeenschapshuis om te stemmen 
voor een nieuwe gemeenteraad en nieuw 
gemeentebestuur. Lijkt nog ver weg maar bij 
veel partijen beginnen de zenuwen al aardig op 
te spelen. Sommigen lijken plots te ontwaken uit 
een bijna drie jaar lange winterslaap en vinden 
dat ze weer eens van zich moeten laten horen. 
Anderen zetten nog een extra tandje bij en sturen 
hun kandidaten de wijken in om gretig te noteren 
wat de burger wil of dwars zit.  Je kunt straks 
bijna geen folder of krant openslaan of je kijkt 
tegen een wethouder aan, die nog eens komt 
uitleggen hoe hij/zij het vuur uit de sloffen heeft 
gelopen voor de goegemeente.

Dikdoenerij
De  toenemende stortvloed van vragen, die door 
de partijen worden gesteld aan het college van 
burgemeester en wethouders, zijn vooral ook 
bedoeld om burgers de indruk te geven dat de 
kandidaat raadsleden constant in de weer zijn 
voor hen en aan niets anders denken dan aan 
hen.

Vermoeiend allemaal, en niet altijd overtuigend. 
Nogal eens is het dikdoenerij voor de ‘bühne’, 
borstklopperij van ‘hé, zie eens hoe ik mijn best 
doe voor jullie, burgers’. Er worden vragen 
gesteld, waarop raadsleden met een beetje 
nadenken ook zelf het antwoord hadden kunnen 
geven. Zo kaartte het CDA de overlast van hon-
dendrollen aan, waarmee veel groen in de wijken  
bezaaid liggen. Een gevolg van corona, toen 
velen een hondje aanschaften om de eenzaam-
heid te bestrijden of  om het lichaamsgewicht op 
peil te houden want een hondje moet uitgelaten 
worden. ‘Wat denkt de gemeente te doen tegen 

deze overlast?’, vroeg  de wakkere  CDA-er. Het 
simpele antwoord op de vraag had  hij zelf ook 
kunnen bedenken en al veel eerder dan toen de 
corona -en hondenpoeppiek voorbij was. Niet 
alleen de ergerniswekkende hondendrollen tellen 
maar tegelijk opmerken dat er amper hondentoi-
letten en afvalbakken zijn, waarin de opgeraapte 
hondendrollen gedumpt kunnen worden. Helaas, 
de vragensteller had het te druk met het stellen 
van zijn vraag.  

Subsidie
GOB had in de krant gelezen dat er stront aan 
de knikker was bij streekomroep Bie Os. Meteen 
klom de partij in de pen om opheldering te 
vragen bij burgemeester en wethouders. ‘Er 
wordt toch zeker geen duur gemeenschapsgeld 
verspeeld door deze streekzender’, was de achter-
liggende gedachte. Als de nijvere vragensteller 
even goed had nagedacht en de beschikbare 
informatie had nagetrokken dan had hij meteen 
geweten dat van alle grote steden in Limburg 
deze gemeente een van de krenterigste is bij het 
ondersteunen van een eigen streekomroep. 

Bovendien is de streekomroep geen afdeling van 
de gemeente, hoewel sommigen in de gemeente-
huizen van deze regio daar anders over denken. 
‘Wie subsidie ontvangt van de gemeente moet 
dankbaar zijn en behoort geen kritiek op zijn sub-
sidiegever te leveren’, is ook een gedachte die bij 
meerdere gemeenteraadsleden leeft. En waarom 
stapte deze actieve GOB-er niet naar de omroep 
om zichzelf op de hoogte te stellen? Maar tja, dan 
had niet in de krant gestaan dat de partij vragen 
had gesteld aan burgemeester en wethouders, en 
dan had niemand geweten hoe actief dit raadslid 
is. Pas op voor hyperactieve aspirant raadsleden 
en wethouders, die op het pluche willen blijven 
zitten.

 Door Ray Simoen
 Reageren: redactie@mijngazet.nl

COLUMN
Voetbal vond ik niet zo leuk. Dat kon ik niet 
goed, maar slagbal wel. Af en toe handbal 
beviel me beter. Buitensporten was heerlijk. 
Het was een verademing om buiten niet in het 
duffe klaslokaal te hoeven zijn en te kunnen 
rennen op vers gemaaid gras. De meester leek 
daar ook een andere meester. In de klas hield 
hij alles onder controle. Op het sportveld liet 
hij ons vrij om een plek te zoeken met een 
eigen taak binnen een team. Het beste kwam 
in ons boven. Op het rapport kreeg je een cijfer 
voor gym maar dat telde eigenlijk niet mee. Er 
was nog een vak dat ik graag deed en dat ook 
niet meetelde. Dat was tekenen. De meester liet 
ons meestal vrij tekenen. Ik vermoed dat hij 
het zelf een moeilijk vak vond om te geven. Hij 
liet ons daarom maar wat aanmodderen. In de 
hoogste klassen van de lagere school stond een 
keer kleien op het programma. 

De opdracht was: maak een huisdier of een dier 
van de boerderij. Wij rolden de klei tot ballen 
voor de romp en tot pijpjes voor de poten. Ik 
zag bij mijn buurman en bijna bij iedereen dat 
hun dier, de koe, de hond of de kat door hun 
poten zakten. De kinderen stootten elkaar aan. 
Door het gelach werd de meester gestoord bij 
zijn correctiewerk. Hij had een opdracht achter 
de hand die opluchting gaf. Laat de dieren 
maar rusten en maak er een asbak van. Of de 
ouders blij waren met het resultaat? Ik weet 
het niet.

Ik had het probleem schijnbaar voorzien en ik 
had een heel andere oplossing. Die was veel 
makkelijker. Ik kleide een vis. Op de huid kon 
je mooi teken door erin te krassen. Mijn vis 
werd met de andere werkstukken in de oven 
gezet. De gebakken vis was mijn eerste kunst-
stuk. Thuis werd ik geprezen en het resultaat 
werd beloond. Er kwam echte klei in huis. Mijn 
ideaal was een kast vol met dieren zoals in een 
museum. Elke vrije middag kwam de klei meer 
tot leven. Ik vergat mijn vriendjes die buiten 

Kunststukjes
De asbak

speelden. Toen mijn beste vriendje aanbelde, 
vroeg ik hem: ‘kom je me helpen, dan maken 
we allebei een olifant.’ Maar hij speelde liever 
soldaatje op straat. Die keer besloot ik hèm te 
helpen de vijand te verslaan. Helaas, we verlo-
ren de slag en ik droop af naar mijn klei.
Bij de overgang naar de middelbare school 
waren de planken in mijn kast gevuld met mijn 
kleibeesten. Mijn museum was af. Ik probeerde 
nog een keer mijn vriendjes met een opening 
van mijn museumcollectie te verleiden om te 
komen kijken, maar alleen mijn zusje vond het 
mooi. De vriendjes vochten het liefst buiten 
verder.

Toen jaren later mijn dochter thuiskwam met 
een gebakken, gekleid zeepbakje, toonde ik me 
trots op haar resultaat. Asbakken waren totaal 
uit de mode. Maar het idee van een eenvoudig 
gekleid bakje is nog altijd in zwang. Gelukkig 
zijn de leerkrachten iets meer geschoold. Aan 
de kinderen wordt tegenwoordig gevraagd iets 
persoonlijks in hun werkstuk te leggen.
De prikkeling van fantasie, daarin ligt 
misschien de sleutel voor het begin van een 
kunstwerk.

 Tekst en foto Peter van Deursen 
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Tummers
daar word ik vrolijk vandaar word ik vrolijk van

AL BIJNA 100 JAAR JOUW LOKALE

WITGOEDSPECIALIST!

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

T. 085 – 105 4444  | www.eptummers.nl

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT  • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

NIEUWEMEGASTORE

SIEMENS WASMACHINE
WM14UQ70NL
• SensoFresh • SpeedPack L
• Anti-vlekkensysteem

1400
T/PM

C
9

KG

 899,-

749,-

BOSCH INBOUW VAATWASSER
SGV4HBX40E
• Extra Droog • InfoLight • AquaStop
• SuperSilencePlus 44dB

D
 1199,-

799,-

• Anti-vlekkensysteem

BOSCH INBOUW VAATWASSER
SGV4HBX40E
• Extra Droog • InfoLight • AquaStop

D
SAMSUNG AMERIKAANSE KOELKAST
RS68A8831SL/EF
• Smart Conversion • Twin Cooling Plus  
• incl.                   voucher t.w.v. €75,-

178
CM

91CM

E

225L
VRIEZEN

409L
KOELEN

NO FROST

 1699,-

1399,-

BOSCH WARMTEPOMPDROGER
WTH83V00NL
• AutoDry • AntiVibration Design
• SensitiveDrying System

 679,-

489,-
65

dB

7
KG

AEG INBOUW OVEN MET MAGNETRON
KMF768080M
• CombiQuick • MaxiKlasse
• Nismaten (BxHxD) 56x45,5x55cm • Tummers keuze voor een 
   inbouw oven met magnetronfunctie

 999,-

799,-

 TUMMERS KEUZE

SAMSUNG WASMACHINE
WW90T936ASH
• QuickDrive™ • AI Wash • Super Speed
• Tummers keuze voor een Smart wasmachine

 1199,-

699,-

 TUMMERS KEUZE

1600
T/PM

A
9

KG

*Prijs na €200 cashback
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Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl

ACTIE:
Bij uw eerste 

bestelling 

3 maaltijden
voor 

€ 18,95

OOK 
LEKKERE 
SOEPEN
vanaf

€ 1,95

Bij uw eerste 
Besteldag Bezorgdag
Maandag (tot 14.00) Woensdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag (tot 14.00) Vrijdag
Donderdag (tot 14.00) Zaterdag
Vrijdag (tot 14.00) Dinsdag
Zaterdag Woensdag
Zondag Woensdag

WIJ ZIJN BEREIKBAAR van 9.00 tot 16.30 
U kunt bij ons bestellen en laten bezorgen.

Bezorgdag

Spork Tuinmeubelen aan de Doctor No-
lenslaan 149 in Sittard is op 1 juli van 
dit jaar overgenomen door Timmer-
mans Tuinmeubelen. Roy en Marcel 
Spork blijven wel nog met Spabad Lim-
burg in het pand zitten en daarnaast is  
Marcel nog betrokken bij de verkoop 
van tuinmeubelen. 

Ralf Peters, directeur van Timmermans 
Tuinmeubelen: “De laatste jaren zijn we met 
Timmermans Tuinmeubelen aan het uitbrei-
den. In die tijd is er ook regelmatig contact 
geweest met de firma Spork. We hielpen 
elkaar door het uitwisseling van vakkennis 
en zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. De 
uiteindelijke verkoop is relatief snel gegaan. 
Iets wat ook komt doordat we als collega’s 
seizoensbedrijf respect voor elkaar hadden. 
Daarbij is de inkoop voor komend seizoen, 
mede door corona, vrij vroeg op gang geko-
men. We moesten als Timmermans bestellen 
en wilden dat graag direct doen met het filiaal 
in Sittard erbij.” Marcel Spork: “Klopt. Op 1 
juli hebben we Spork verkocht en dat is tevens 
ook het moment waarop je als bedrijf je spul-
len moet bestellen. Ik kan niet anders zeggen 
als dat het allemaal snel, maar wel prettig en 
transparant is gegaan.”

Ralf: “Schaalvergroting is belangrijk in 
onze branche. Het detaillandschap heeft de 
afgelopen jaren een verandering ondergaan. 
Er komen steeds meer grote spelers bij en 
de kleinere verdwijnen.”Marcel: “Je moet 

Timmermans Tuinmeubelen neemt Spork over

tegenwoordig groot zijn om goed te kunnen 
inkopen, maar misschien is het nog belang-
rijker om grote voorraden te hebben. Zo kun 
je voldoen aan de vraag en vaak ook op korte 
termijn de spullen uitleveren. 

Timmermans Tuinmeubelen
Timmermans Tuinmeubelen is begonnen 
met een zaak in Tegelen. In 2010 groeide 
het bedrijf verder en opende vestigingen in 
Venlo, Horst en Roermond. In 2020 volgde 
een samenwerking met bijSTOX in Roermond 
en Heerlen en in april 2021 een winkel in 
Utrecht Dit jaar werd daar op 1 juli Sittard 
bijgevoegd. Ralf: “Met een winkelopper-

Ralf Peters en Marcel Spork.  Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

vlak van 3000 vierkante meter de grootste 
megastore van Timmermans. Het moet echt 
ons paradepaardje worden. Met een mix van 
gerenommeerde merken, aangevuld met een 
mooie eigen collectie. Daarbij een brandstore 
van het merk Life. We zoeken naar goede 
sortering met eigenlijk voor ieder wat wils. Of 
je nu net gaat samenwonen of op zoek bent 
naar een iets exclusievere tuinset bij ons vind 
je het allemaal. Behalve prullen, die verkopen 
we niet.”

Door de grote voorraden waar Timmermans 
over beschikt, staan ze vrijwel altijd garant 
voor een snelle levering. Ralf: “We kunnen 

het bijna altijd binnen een redelijk termijn 
leveren. Medio januari moet de verbouwing 
in Sittard klaar zijn en kunnen we het nieuwe 
seizoen aftrappen. Samen met de spabaden 
van Roy en Marcel erbij. Ik vind dat niet 
alleen een mooie combinatie, maar ook een 
belangrijke aanvulling op het tuinmeubel-seg-
ment. Tot dan zijn er nog leuke koopjes te 
vinden, want we blijven wel gewoon open 
tijdens de verbouwing.”

Spabad Limburg
Roy en Marcel Spork gaan op hetzelfde adres 
verder met Spabad Limburg. Spa’s in het 
betere segment, maar wel betaalbaar van 
Europese en Amerikaanse merken. Ruim 
twaalf jaar hebben ze Spork in Sittard gerund, 
waarvan de laatste vijf jaar op de huidige plek 
aan de Doctor Nolenslaan 149. Roy: “We ver-
dwijnen niet, maar blijven actief in het zelfde 
pand. Sinds een aantal jaren hebben we al 
een spa-collectie binnen Spork. We wilden dit 
graag uitbreiden en het serviceniveau verder 
omhoog tillen. Door de overname krijgen we 
de kans om de focus nog meer te leggen op de 
spa-sector.” Marcel: “We regelen, als de klant 
dat wil, alles van A tot Z. Van de verkoop tot 
het plaatsen en van de uitleg tot de service. 
We ontzien de klant volledig. Voor ons is het 
belangrijk dat iedere koper een ambassadeur 
wordt voor onze producten. We willen dat de 
mensen achteraf zeggen dat ze goed gehol-
pen en tevreden zijn. Eigenlijk net als dat 
we twaalf jaar met de tuinmeubelen hebben 
gedaan. Zorgeloos genieten!”

Bieren met een sappig verhaal smaken beter 
dan brouwsels die de tongen niet losmaken. 
Van Amstel raken weinigen in vervoering 
omdat er weinig tot niks boeiends over te 
vertellen is, het smaakt even vlak als zijn 
historie. Het etiket van een bier moet als het 
ware een geheimzinnig stripverhaal zijn, dat 
je wilt ontcijferen terwijl je tegelijk probeert te 
achterhalen hoe en waarvan het is gebrouwen. 
Heer van Biesen heet een bier uit het Belgi-
sche Bilzen, klinkt niet erg spannend maar als 
je de eigenaardige figuur op het etiket erbij 
ziet, dan denk je ‘wie noemt er nu een bier, 
ook nog gemaakt van Belgisch hoogstamfruit, 
naar een kerel die er uitziet als een bezopen, 
ouwe Rus?’. Maar het stijlvolle flesje heeft 
nog meer raadsels. Er staat een datum op:  
21/08/2020. Wat?  Verkopen de 13 vrienden 
uit Bilzen die met de Heer van Bilzen, hun 
tweede brouwsel uitbrengen, bier dat over de 
datum is? ,,Nee”, zegt bierexpert Guillaume 
Vroemen, ook deskundig in de exegese van 
etiketten. ,,Dat is de datum, waarop het bier 
is gebrouwen. Het bier is nog zeker twee jaar 
na deze datum op dronk. Mogelijk dat de 
zuren erin wat ‘afgetopt’ zullen zijn, maar fris 
zal hij zeker blijven. Daar staat de excellente 

Over een sappige ouwe gek 
en een spannend fruitig bier

brouwer van de Proefbrouwerij in Lochristi 
garant voor.” Bier is geen kippenvlees, dat een 
tht datum heeft. ,,Bij sommige bieren wordt 
gevochten om bieren van oude datum. Een 
Orval van 2015 is stukken lekkerder dan een 
die vers uit de brouwerij komt.”Na dit raadsel 
opgelost te hebben, wacht nog dat van die 
ouwe Rus op het etiket op een antwoord. Na 
wat zoekwerk ontdekken we dat dit Armand 
Roelants du Vivier is. Hij was de laatste Heer 
van kasteel Alden Biesen maar was er een 
van twaalf ambachten en dertien ongeluk-
ken. Als boer mislukt, en ook een fiasco als 
kasteelheer van het roemruchte Alden Biesen. 
Dat was eeuwenlang de thuisbasis van de 
landscommandant van de ridders, die tot de 
geestelijke Duitse Orde behoorden. Vanuit 
Alden Biesen werd ook Kleine Biesen, nu de 
Biesenhof, bij Geleen/Sweikhuizen bestuurd. 
Armand Roeland du Vivier werd ‘de gêk van 
Biese’ genaamd, vanwege zijn rampzalige 
beheer van Alden Biesen en zijn haveloze 
kleding en slonzige uitstraling: oude regenjas, 
rubberen laarzen en rijdend  opeen aftandse 
bromfiets, die hij bereed met een muts met 
rare oorflappen op zijn verweerde hoofd. 
Allerlei pogingen werden ondernomen om de 

‘gek’ afstand te laten doen van Alden Biesen. 
Uiteindelijk stemde hij toe in een gesprek 
over de toekomst van het landgoed. Dat zou 
op 8 maart  197 plaats vinden op het kasteel. 
De avond voor die meeting ontstak Armand 
de haarden om het kille kasteel wat op te 
warmen. Maar de haarden die jarenlang niet 
hadden gebrand, haperden, met rampzalige 
gevolgen:  het kasteel fikte af.  Gelukkig werd 
de bouwval toch nog gerestaureerd en kun 
je nu het prachtige resultaat daarvan nu be-
wonderen. Leuk verhaal maar hoe smaakt het 
bier, genaamd naar de’ gêk van Biese’?
Helemaal niet gek. Integendeel. Het bierex-
pert echtpaar Vroemen is enthousiast over 
de Heer van Biesen bier, dat een mooi, wit 
schuim en een goudgele kleur heeft en ook 
nog fris fruitig geurt als een mand vers ge-
plukte appels. ,,Een dorstlessend zuurtje heeft 
dit bier. Moet je wel van houden want ik denk 
dat er nogal wat lieden zijn, die zullen roepen: 
‘hé, dit bier is zuur”,  geeft Guillaume aan. 
,,Totaal geen vervelend  zuurtje, ik vind het 
een heerlijk verfrissende bier, zeker  na een 
fikse wandeling of een pittige fietstocht door 
de mooie heuvels van de Haspengouw, ‘de 
tuin van Alden Biesen”’, vindt Myriam. ,, Het 
zuurtje  van de gistsoorten, afkomstig van de 
hoogstam appels en peren van Alden Biesen, 
is stukken prettiger dan  dat bitter en zuur van 
al die IPA’s, die op den duur gaan vervelen”, 
vult Guillaume aan.  ,,Mooi, hoe een ouwe gek 
toch voor een spannend fris bier kan zorgen”, 
glimlacht Myriam.

 Door Ray Simoen
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HOOFDTRAINER
SJORS ULTEE

www.eptummers.nl

JOUW LOKALE ELEKTRONICA-
EN WITGOEDSPECIALIST 
RETAILPARK SITTARD-GELEENSTEM EN WIN!

€ 150,- SHOPTEGOED 

Marcellienstraat 14
6166 CR Geleen
046 475 72 86

www.rademakersparket.nl

OFFICÏELE KLEDINGSPONSOR
SPELERS & TRAINERSSTRAF 

FORTUNA SITTARD

WWW.BERNARDFASHION.NL 
046-4512300

INFO@BERNARDFASHION.NL

DAMES & HEREN MODE

SCHOENMODE
Maasbracht

schoenenleverancier Fortuna Sittard
www.scholsschoenmode.nl Klimaattechniek BV www.swentibold.com

Kempenweg 49 - 6125 AB - Obbicht
+ 31 6 - 39216265
info@frc-ventilatietechniek.nl SANI-DUMP SITTARD - NUSTERWEG 88 D

www.sanidump.nlwww.sanidump.nl

BetaAL GEEN 21% BTW
MAAR SLECHTS 6% 6% 

BTWBTW
SANI-DUMP SITTARD - NUSTERWEG 88 D

BetaAL GEEN 
MAAR SLECHTS

ABLOC is trotse supporter van de 
smaakmakers van de competitie

0% witbier dat smaakt! 

   
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen 

 
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN 

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

 
 

   
Miele en AEG wasmachines 

 
AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,  

van € 629,00 voor €549,00 
 

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

 

   
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen 

 
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN 

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

 
 

   
Miele en AEG wasmachines 

 
AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,  

van € 629,00 voor €549,00 
 

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

 

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

* exclusief inbouw apparatuur  

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

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

Miele en AEG wasmachines

Dé lokale specialist 
die haar klanten 

deskundig advies 
en de beste service 

verstrekt!

Paardestraat 57 | 6131 HB Sittard 
Tel. 046-4513301

E: info@baltersittard.nl
www.baltersittard.nl

Dé lokale specialist 
die haar klanten 

deskundig advies 
en de beste service 

verstrekt!

Paardestraat 57 | 6131 HB Sittard 
Tel. 046-4513301

E: info@baltersittard.nl
www.baltersittard.nl
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JOUW LOKALE ELEKTRONICA-
EN WITGOEDSPECIALIST 
RETAILPARK SITTARD-GELEENSTEM EN WIN!

€ 150,- SHOPTEGOED 

Marcellienstraat 14
6166 CR Geleen
046 475 72 86

www.rademakersparket.nl

OFFICÏELE KLEDINGSPONSOR
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FORTUNA SITTARD

WWW.BERNARDFASHION.NL 
046-4512300
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DAMES & HEREN MODE

SCHOENMODE
Maasbracht

schoenenleverancier Fortuna Sittard
www.scholsschoenmode.nl Klimaattechniek BV www.swentibold.com

Kempenweg 49 - 6125 AB - Obbicht
+ 31 6 - 39216265
info@frc-ventilatietechniek.nl SANI-DUMP SITTARD - NUSTERWEG 88 D
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BetaAL GEEN 21% BTW
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BetaAL GEEN 
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ABLOC is trotse supporter van de 
smaakmakers van de competitie

0% witbier dat smaakt! 

   
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen 

 
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN 

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

 
 

   
Miele en AEG wasmachines 

 
AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,  

van € 629,00 voor €549,00 
 

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

 

   
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen 

 
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN 

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

 
 

   
Miele en AEG wasmachines 

 
AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,  

van € 629,00 voor €549,00 
 

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

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

Miele en AEG wasmachines

Dé lokale specialist 
die haar klanten 

deskundig advies 
en de beste service 

verstrekt!

Paardestraat 57 | 6131 HB Sittard 
Tel. 046-4513301

E: info@baltersittard.nl
www.baltersittard.nl

Dé lokale specialist 
die haar klanten 

deskundig advies 
en de beste service 

verstrekt!

Paardestraat 57 | 6131 HB Sittard 
Tel. 046-4513301

E: info@baltersittard.nl
www.baltersittard.nl
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NA 70 JAAR IS HET DOEK GEVALLEN

TOTALE EXECUTIE LEEGVERKOOP 

ALLES 
MOET 
WEG!!!

KORTINGEN TOT 70%
Joop Roukens meubelen Geleen - Salmstraat 15 Geleen

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

Tegen absolute bodemprijzen!!!

 
  

MAANDAG GESLOTEN DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG
5 T/M 9 OKTOBER 10.00 TOT 17.00 UUR

Executie verkoop start:
zaterdag 2 oktober 10.00 TOT 17.00 UUR 

ZONDAG 3 OKTOBER EXTRA VERKOOPDAG 10.00 TOT 17.00 UUR

Nadat we de prestaties en ontwikke-
lingen van Fortuna uitgebreid hebben 
besproken aan ‘de Voetbaltafel’ is het 
nu tijd voor een reguliere uitzending.

In deze uitzending weer veel aandacht voor de 
twee thuiswedstrijden die eraan staan te ko-

Een nieuwe uitzending van Fortuna 
SC TV boordevol geel-groene passie

men met als tegenstanders NEC en Cambuur. 
We gaan rondom het stadion de stemming 
onder de aanhang peilen en na de wedstrij-
den staan onze reporters ook klaar om onze 
spelers om een reactie te vragen. Uiteraard zal 
het aan de nodige sfeerbeelden om en rond de 
wedstrijd ook nu niet ontbreken.  Verder gaan 
wij ook op bezoek bij onze Jeugd Academy. 
De staf heeft ook deze keer een talent van de 
maand uitgeroepen die zich voor de camera 
zal voorstellen en tevens zijn voetbal skils 
toont.

Ook aandacht voor het G-Vrienden team van 
Fortuna Sittard, na drie wedstrijden zijn zij 
nog steeds ongeslagen in de competitie, we 
volgen de topper tegen het G-team van SC 
Susteren een team dat grotendeels bestaat 
uit Fortuna supporters. Het eerste elftal van 
Fortuna komt natuurlijk ook uitgebreid aan 
bod, naast de reacties na afl oop van de wed-
strijden zal er zeker een (basis) speler voor de 

camera verschijnen voor een lang interview, 
op dit moment is nog niet bekend wie dat zal 
zijn dus laat je verrassen. Verder heeft ons 
regie-team nog een aantal ideeën in de hoge 
hoed, tijdens het ter perse gaan is nog niet 
bekend welk item de komende uitzending aan 
de beurt komt, maar dat het een onderwerp 
met een hoog Fortuna gehalte zal zijn mag 
duidelijk zijn.

Kortom het belooft weer een mooie uitzen-
ding te worden.

Wanneer: Vanaf 21 oktober 19.30 uur daarna 
nog altijd tterug te kijken;  net als alle vorige 
edities.
Waar:   Facebook pagina Fortuna  supporters 
collectief of Youtube Fortuna SC TV 
Tip: abonneer je geheel gratis en vrijblijvend 
op ons Youtube kanaal dan mis je geen enkele 
nieuwe afl evering.
 Door Maurice Nohlmans

Fortuna Academy
1. Stel jezelf voor?
Vico Juffi  ng, 11 jaar oud, 27 december word ik 
12, ik zit bij Fortuna sinds 2017, ben begon-
nen bij de U9, ik ben keeper, ben zorgzaam, 
hou niet van onrecht, ben gedreven, ben 
vrolijk.

2. Hoe ziet jouw (trainings)week eruit 
en hoe combineer je sport en studie?
Ik ga nu naar groep 8. Op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag training bij Fortuna 
en  op zaterdag wedstrijd. Op dit moment 
gaat het allemaal goed om school en Fortuna 
te combineren, verheug me erg om naar de 
middelbare school te gaan.

3. Hoe ziet jouw wedstrijdvoorberei-
ding eruit?
Op tijd naar bed, goed ontbijten en warming 
up.

4. Wat is jouw mooiste moment in het 
shirt van Fortuna Sittard?
De eerste wedstrijd, voor mij dat ik voor de 
eerste keer mocht keepen voor Fortuna.

5. Welke tips heb je voor jongeren met 
de droom op prof te worden? 
Altijd goed je best doen en geloven dat je het 
kunt, nooit opgeven.

Afgelopen dinsdag opende een nieuwe exposi-
tie ‘Leven voor de zorg’ in Erfgoedcentrum De 
Domijnen ter ere van het 200-jarig jubileum 
van de Dochters van de Goddelijke Voorzie-
nigheid. In 2022 vieren de Dochters van de 
Goddelijke Voorzienigheid van Créhen (Fr.) 
hun 200-jarig jubileum. 

Dit jubileum wordt door Erfgoedcentrum 
De Domijnen aangegrepen om een expositie 
over de geschiedenis van deze congregatie 
en hun betekenis voor de regio te maken. De 
Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid 
worden in 1822 in Créhen, Bretagne, gesticht 
door Guy Homery. In 1903 vestigen zij zich in 
Limburg. In Herten, Grevenbicht en Montfort 

Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid
verrijzen de eerste kloostertjes. Twee jaar 
later vestigen zij zich ook in Sittard. Het door 
hen gebouwde klooster staat aan de basis van 
het RK Ziekenhuis De Goddelijke Voorzienig-
heid. Dit ziekenhuis groeit in de loop der jaren 
uit en geniet grote bekendheid. 

De ‘Franse zusters’ zijn vooral actief in de 
ziekenzorg, maar ook in het (kleuter)onder-
wijs en de bejaardenzorg. Vanaf 1970 zijn ze 
ook buiten Limburg werkzaam, o.a. in Heeg 
(Friesland), Deventer en Rotterdam. De na-
druk van hun werkzaamheden ligt dan vooral 
op pastoraal en oecumenisch werk. Tegen-
woordig werken en wonen de zusters alleen 
nog in Sittard. Dankzij de leden van de oral 

history groep van Sittards Verleden kan het 
museum ook dit keer weer beschikken over 
interviews. Er zijn fragmenten te beluisteren 
van interviews met zusters en personeel die 
in het ziekenhuis hebben gewerkt. Foto’s, 
documenten en objecten die vooral door de 
congregatie ter beschikking zijn gesteld geven 
een goed beeld van 200 jaar geschiedenis 
van deze congregatie en van zusters die leven 
voor de zorg. Voor velen zal het een feest van 
herkenning zijn.

Het museum is van dinsdag t/m zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur te bezoeken op 
de Kapittelstraat 6 te Sittard. De expo-
sitie is te zien t/m 9 januari 2022.
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Toen ze na afronding van haar HBO 
opleiding een ticket kreeg om kris kras 
met de trein door Europa te reizen, 
raakte Conny Bijdevier bevangen door 
de drang steeds onbekende oorden te 
bezoeken. Onlangs publiceerde ze een 
prachtig geïllustreerde bundel met ver-
halen en belevenissen over de meer dan 
26 landen die ze me haar partner Léon 
heeft bezocht.

Naast een kast met bijna twee meter aan dik 
beschreven reis journaals en bij het licht van 
twee lampen in de vorm van wereldbollen bla-
dert Conny Bijdevier door haar pas versche-
nen bundel ‘Reisverhalen van een backpacker 
met een creditcard’. Opgelucht en trots. Het 
is een hele klus als je alles zelf doet:  schrij-
ven, illustraties maken en de verhalen plus de 
kaft van het boek zelf ontwerpen. Zeker als je 
dat alles moet combineren met een baan als 
loopbaanadviseur bij de gemeente Maastricht 
én het treff en van voorbereidingen voor een 
nieuwe reis in het (post) corona tijdperk. 
Want reizen naar verre oorden, onverkende 
horizonten en onbekende ‘locals’ en daarna 
erover schrijven , dat is wat  Conny Bijdevier 
het liefst doet.

Zitterd
  ,,Al vanaf mijn vroegste jeugd schrijf ik al 
graag en maak ik tekeningen bij wat ik schrijf. 
Toen ik puber was knutselde ik een eerste ge-
dichtenbundel met eigen foto’s en tekeningen 
in elkaar. Ook voelde ik al vroeg de drang om 
de wereld te gaan zien. Maar toen, en nu nog, 

Conny Bijdevier: Honkvaste 
schrijfster van reisverhalen

niet om daar te blijven maar  altijd om terug 
te keren naar Sittard, waar ik geboren en 
getogen ben”, zegt ze terwijl ze een glas koel 
water serveert in de snikhete zolder van haar 
huis. Dat in het centrum van haar geboorte-
plaats ligt. ,,Deze zolder was waarschijnlijk 
de graanzolder van een brouwerij. Maar dat 
moet nog verder uitgezocht worden.” Zal nog 
wel even duren. Beneden in haar werkkamer 
wachten nog een fi ks aantal met de hand 
geschreven  reisverslagen op een kaft en bij-
passende illustraties. Al vanaf 1985 legt ze al 
haar reiservaringen vast op papier.
De smaak van het publiceren van haar reiser-
varingen had ze al vlot te pakken. ,,Het begon 
met de site ‘Waar ben ik nu’. Daarop zette ik  
de belevenissen tijdens mijn eerste grote reis, 
bijna zeven weken met de trein van Moskou 
naar Peking via Mongolië. Die heb ik nadien 
uitgewerkt tot een reisverslag met eigen 
tekeningen en foto’s. Ik heb daar nog een prijs 
mee gewonnen,” zegt ze glunderend. Om-
dat ze haar reiservaringen een meer literair 
karakter wil geven gaat ze naar Genk, waar ze 
de opleiding ‘Literaire Creatie’ volgt. Tegelijk 
gaat ze experimenteren met vormen voor 
het vastleggen van haar reiservaringen. ,,Zo 
heb ik sfeerdoeken van mijn reizen gemaakt, 
met daarop gekalligrafeerde teksten. Bij die 
sfeerbeelden zijn podcasts gemaakt. Deze zijn 
tentoongesteld als ‘luisterbeelden’.”

Avontuurlijk
Haar recente bundel ‘Reisverhalen van een 
backpacker met creditcard  is’, hoe vreemd 
ook, tot stand gekomen dankzij de corona 
epidemie. ,,Corona weerhield me om ver-
der op cursus te gaan in Genk en erop uit 
te trekken. Daarop heb ik besloten om 25 
verhalen te gaan bundelen rond drie thema’s: 
‘het mysterie van de tempel’, ‘in contact met 
locals’ en een reis in meerdere delen’, zoals de 
Transmongolië treinreis en de tocht, die we 
met een gids door China maakten.” 
Wat naast de prachtige omslag, illustraties 
en persoonlijk toon van de verhalen opvalt is 
de titel van de bundel. Backpacker met een 
creditcard? Het klinkt semi-avontuurlijk. ,,Die 
creditcard is noodzaak. Omdat we vanwege 

ons werk niet vier maanden of langer weg 
kunnen, en dus niet liftend kunnen reizen, 
moeten we soms gebruik maken van een 
creditcard om vlot en effi  ciënt onze reisdoe-
len te kunnen bereiken via het boeken van 
een vliegreis, of door een taxi te nemen. En 
als je een week op een hardhouten plank heb 
moeten slapen en geen douche heb kunnen 
nemen, dan is het fi jn om met behulp van een 
creditcard  te kunnen genieten van een warme 
douche en een hotelbed.” 

Lonely Planet
Maar zij en haar partner Léon mijden zoveel 
mogelijk de luxe, die er ook is in landen als 
Egypte, Bhutan, Tibet en China. ,,We reizen 
graag met de bus en trein. Dan ontmoet je 
het meest de ‘locals’ en zie je hoe ze hun leven 
inrichten, compleet anders dan de hectische 
manier, waarop wij dat doen maar op een 
wijze, die meer in balans is met de natuur en 
veel minder materialistischer dan het leven 
in het welvarender westen. Vooral in ‘boed-
dhistische landen worden we  telkens weer 
getroff en door het contact met mensen, die 
gelukkig lijken te zijn onder vaak erg erbar-
melijke levensomstandigheden.  Onvoorstel-
baar hoe vriendelijk en open deze mensen 
vaak zijn om je toe te laten in hun leven.” Ze 
trekken er al ruim 30 jaar op uit, eerst Europa 
later de rest van de wereld, met een steeds 
grotere voorkeur voor Azië. Maar het wordt 
er niet makkelijker op om ‘echte locals’ te 
ontmoeten, de wereld wordt steeds kleiner en 
wordt overspoeld door een toenemend aantal 
reizigers. De ‘Lonely Planet ‘boeken hebben 
velen aan het reizen gebracht maar het wordt 
daardoor wel erg moeilijk om plekken te ont-
dekken waar je geen toeristen tegenkomt. Ook 
zijn tal van landen om politieke redenen vaak 
niet of slechts erg moeizaam bereikbaar en 
toegankelijk.  Tibet, een prachtig land met een 
fantastische cultuur en bevolking, is individu-
eel moeilijk te bezoeken.”

Reis- en levenspartner Léon vult aan: ,,Als je 
na een tijdje teruggaat naar een land, dan sta 
je versteld wat voor eff ecten het toenemende 
toerisme voor zo’n land heft gehad. Niet altijd 
positief.”  Als backpackende globetrotter heeft 
hij meermaals ervaren dat hij zelf een toeris-
tische attractie is. ,,Als je in een land komt, 
waar de mensen vaak niet groter dan 1,45 
meter zijn, dan val je met je bijna twee meter 
lengte wel meteen op”, zegt hij glimlachend. 
En beiden staan nog altijd versteld over het 
fenomeen ‘Nederlanders op reis’. ,,Tijdens een 
reis door Egypte,-helaas een ‘georganiseer-
de’- met een paar Nederlanders in de groep, 
kwamen er een paar  Hollandse jongedames 
met een bikini aan, want ze wilden gaan 
zonnen bij temperaturen van 40 graden in 
de schaduw, tegen het advies van de reislei-
ding in. Gevolg: de andere dag moesten ze, 
dieprood verbrand, aan het infuus. Doodziek 
waren ze.”Zijn er na zoveel jaren van reizen en 
landen bezoeken nog plaatsen, die er op hun 
verlanglijstje staan. Japan en Jordanië. En 
terug naar Bhutan. In dit prachtige land in de 
Himalaya zouden ze wel kunnen aarden. ,,De 
natuur is er ontzettende divers, de Bhutane-
zen zijn open, warm en vriendelijk, met een 
heel aparte vorm van humor. Men besteedt er 
veel aandacht  aan om jongeren waardering 
bij te brengen voor schilderen en kalligrafe-
ren. Hier ontmoet je het pure Boeddhisme,” 
geeft Conny aan. ,, Met mijn jarenlange erva-
ring in de gezondheidszorg zou ik de mensen 
willen helpen om kinderen met autisme of een 
verstandelijke beperking goed te begeleiden 
en op te vangen”, voegt Léon er aan toe. Maar 
beiden hebben er een hard hoofd in of dat 
alles mogelijk is. ,,Helaas kun je nu niet naar 
Bhutan emigreren.” Bovendien willen beiden 
nog lang blijven reizen en aan het eind van 
een avontuurlijke reis ,,altijd weer terugkeren 
naar Sittard”. 

 Door Ray Simoen

Het boek verkrijgbaar is via:
Boekhandel Krings, Brandstraat 23, 
Sittardmen via Conny Bijdevier haar 
facebook-pagina.

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

Al vaak willen leren om te 
e-mailen of internetten. 
Nu gaat het ook u lukken.

Ouder persoon met veel 
geduld helpt u graag bij alle 

vragen over uw computer.

Wacht niet en zet NU die stap 
en bel 06-51793218

Ook u kunt het leren 
dat is zeker!

‘Aan het eind van een avontuurlijke reis, altijd weer terugkeren naar Sittard’. 
 Foto Double Eye | Ivo Goessens

Dag van de Wijk 
Het wijkplatform organiseert een ‘Dag van 
de Wijk’ voor alle inwoners van de wijken 
Geleen-Zuid & de Kluis. Deze wordt gehouden 
rondom en in samenwerking met het Plenk-
hoes in samenwerking. Het thema zal zijn ‘Sa-
men Beleven’, waarbij culturele activiteiten en 
uitwisseling van informatie de hoofdthema’s 
vormen. De Dag van de Wijk wordt gehouden 
op zondag 3 oktober van 12.00 tot 17.00 uur. 
De opzet is een activiteit waarbij elke denk-
bare hobby tentoon kan worden gesteld, waar 
van verscheidene eetgewoontes geproefd kan 
worden en waar muzikanten en/of dansgroe-
pen optredens kunnen geven. Deze dag zullen 
er ook informatiestands staan waar nieuwe 
ontwikkelingen en bestaande mogelijkheden 
binnen de wijk toegelicht worden. Hierbij 
krijgen de revitalisering van de wijk plaats, 
naast nuttige informatievoorziening over 
vrijwilligerswerk, sociale en fi nanciële onder-
steuning, culturele ontspanning, verenigingen 
en organisaties.

Open dag bij 
HV Geleen
Heemkundevereniging houdt zondag 3 okto-
ber haar open dag. Iedereen is tussen 11.00 en 
16.00 uur welkom in de heemkundelokalen 
aan de Jupiterstraat 35a in Geleen.
Er is heel veel te zien. Naast het bekijken van 
foto’s, klassenportretten, nieuwe aanwinsten, 
schilderijen, bidprentjes enz. kunnen wij je 
verder helpen met zaken als stamboom- en 
ander historisch onderzoek.  Zo kun je ook 
een kijkje nemen in de uitgebreide biblio-
theek en het archief. Veel van de genoemde 
zaken zijn gedigitaliseerd. Heeft u thuis nog 
foto’s, schilderijen of anderszins materiaal 
uit Geleen en u wilt het weggooien denk dan 
aan deze vereniging, zij houden zich hiervoor 
altijd beschikbaar.

Koor Chavanon 
in Salviuskerkje
Het Haagse kamerkoor Chavanon is opgericht 
in 1998 als projectkoor met een vrijwel  vaste 
groep   van zangers. Zondag 10 oktober is 
het te beluisteren in het Oude Salviuskerkje 
van Limbricht. Aanvang 15.00 uur. Het koor 
ontleent zijn naam aan het gehucht Chavan-
on in Auvergne (Frankrijk), waar het in de 
zomer van 1999 zijn eerste project had: een 
week repeteren en vervolgens optreden in de 
wijde omgeving. In de loop der jaren zijn de 
zanglocaties en de dirigent gewijzigd, maar de 
wens om op deze manier samen te zingen is 
gebleven. Het is een traditie geworden dat het 
koor het ene jaar een week in het buitenland 
verblijft en het andere jaar een lang week-
einde in Nederland. Na Drenthe, Brabant en 
Twente is de keus nu gevallen op Limburg. 
Momenteel bestaat het koor uit 34 zangers 
met  een ongeveer gelijk aantal bassen, teno-
ren, alten en sopranen. Het repertoire is klas-
siek/klassiek-georiënteerd. In de loop der tijd 
zijn vele componisten de revue gepasseerd: 
van Rachmaninov tot Vaughan Williams en 
van Bach en Brahms tot Fauré en
Andriessen.  Sinds 2009 staat het koor onder 
leiding van dirigent Peter van der Leeuw. 
Kaarten via http://www.salviuskerkje.nl/

Koninklijke 
onderscheiding 
voor Sjerty Mols
Sjerty Mols uit Holtum ontving afgelopen 
donderdag 23 september uit handen van 
burgemeester Hans Verheijen een koninklijke 
onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau. 
Zij kreeg deze uitgereikt voor haar jarenlange 
inzet voor kerk, gemeenschap en verenigings-
leven. Middels een toespraak van de burge-
meester werd zij in het zonnetje gezet. Verder 
waren  het kerkbestuur, het Oranjecomité, 
en een bestuurlijke afvaardiging van muziek-
gezelschap Juliana bij de huldiging in huize 
Mols aan de Velgraafweg  aanwezig.
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DAT IS
  GOUD
WAARD.

GOUD VERKOPEN IN

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

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

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

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

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

nog eens een reële prijs.

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

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

SITTARD

Sittard

ENGELENKAMPSTRAAT 

45

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

BOKSLOOTWEG 1, 6142 AB EINIGHAUSEN
TELEFOON +31 6 4702 8006

INFO@KRINGLOOPGROOTHANDELLENTJHEUVEL.NL

OPENINGS/-AFHAALTIJDEN
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG: 9:00 - 14:00 UUR

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.

KRINGLOOP GROOTHANDEL

LENTJHEUVEL
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Paul Janssen van Stichting Oude Salviuskerk

‘Vrijwilligers vinden is een voortdurende uitdaging die we ook samen met de reeds aanwezige 
vrijwilligers oppakken.’

Mijn naam is Paul Janssen, 62 jaar. 
Ik woon in Limbricht en ben vanaf 
2017 voorzitter van de Stichting Oude 
Salviuskerk Limbricht. Dit is een stich-
ting die al meer dan 25 jaar bestaat en 
instaat voor het openstellen van het 
oude Salviuskerkje voor concerten, 
orgelconcerten, rondleidingen, expo-
sities en aanverwante activiteiten. Het 
is voortgekomen uit de eerste beheers-
commissie in 1990. 

Kun je iets vertellen over de ontstaans-
geschiedenis van de stichting? Wie 
heeft waarom het initiatief genomen?
Het Salviuskerkje werd na de restauratie in 
1989 weer in gebruik genomen als gewijde 
kerk waarin ook cultureel-historische activi-
teiten konden plaatsvinden. Vanaf 1986 had 
er op initiatief van onder meer Desiré Groot 
al af en toe een concert plaatsgevonden, maar 
in februari 1990 kwam er een structurele 
aanpak om het kerkje vaker open te stellen 
voor een breed publiek. Er werd een beheers-
commissie opgericht die zich ging toeleggen 
op het organiseren van concerten, openstel-
lingen (met orgeldialogen), rondleidingen en 
exposities. Deze beheers commissie bestond 
uit vijf leden: Desiré Groot, Guus Janssen, 
Piet van Luyn, Math Vleeshouwers en Leo 
Alkemade. Door de inzet van deze commissie 
groeide het aanbod van evenementen. Math 
Vleeshouwers heeft jarenlang een grote rol 
vervuld bij het organiseren en uitbreiden van 
concerten. De beheerscommissie werd in 1995 
omgezet in de Stichting Oude Salviuskerk, 
waarvan het eerste bestuur bestond uit: Piet 
van Luyn (vz.), Math Vleeshouwers (secr.), 
Leo Alkemade (penningmr.) en Guus Janssen 
(externe contacten en exposities).

Is het organiseren van allerlei zaken 
in en om het Salviuskerkje thans jullie 
core business?
Het is een combinatie van faciliteren en orga-
niseren. We bieden het kerkje aan om als lo-
catie gebruikt te worden voor voorstellingen, 
concerten en presentaties en ondersteunen dit 
in de communicatie, toezicht en openstelling. 
Hierbij zoeken we ook samenwerking met o.a. 
Conservatorium Maastricht en Orlandofesti-
val. Maar we organiseren ook zelf tweejaar-
lijks interessante exposities die een thema 
hebben gerelateerd aan het Salviuskerkje. 
Hierbij zorgen we voor publicaties, betrekken 
de jeugd erbij en doen historisch onderzoek.

Hoeveel mensen zijn verbonden aan 
jullie stichting? Is het gemakkelijk om 
mensen te interesseren voor een func-
tie, al dan niet als vrijwilliger?
We hebben in totaal een dertigtal vrijwilligers 
die allemaal op hun manier hun eigen bijdra-
ge leveren: van toezicht, rondleiden, poetsen 
tot orgelbespeling. Vrijwilligers vinden is een 
voortdurende uitdaging die we ook samen met 
de reeds aanwezige vrijwilligers oppakken. 
We willen hun deel laten uitmaken van onze 

“Amici Salvii”. Onze bestaande vrijwilligers 
zijn naast ons Salviuskerkje onze beste am-
bassadeurs om nieuwe vrijwilligers te vinden.

Het Salviuskerkje kent een lange ge-
schiedenis. Kun je enkele highlights uit 
de historie kort belichten?
Moeilijk om dit kort te houden. Van het 
ontstaan rond 800 als zaalkerkje heeft het 
zich ontwikkeld tot het kerkje zoals we dat 
nu of min of meer kennen. Het kerkje is in 
gebruik geweest tot 1922, volgend jaar dus 
100 jaar geleden. In de zeventiger jaren bij 
restauratiewerken zijn de unieke gewelfschil-
deringen gevonden achter meer dan 20 lagen 
kalk. Deze gewelfschilderingen maken dat 
het kerkje tot de top100 monumenten van 
Nederland behoort. Daarnaast de restauratie 
van het orgel in de tachtiger jaren.  Onlangs 
is wetenschappelijk bewezen dat de akoestiek 
van ons Salviuskerkje behoort tot de 100 beste 
van Nederland en te vergelijken is met een 
klein concertgebouw.

Wat is de oude en de huidige relatie 
met het Kasteel Limbricht?
Het kerkje is onlosmakelijk verbonden aan 
het kasteel. Het lag ook oorspronkelijk binnen 
de grachten. Het kerkje is eigendom van de 
Stichting Kasteel Limbricht. Met het Land-
goed Kasteel Limbricht en Café Salden heb-
ben we een prima samenwerking en proberen 

altijd net iets meer voor elkaar te kunnen 
betekenen. Bij ons kan er kerkelijk gehuwd 
worden, op het landgoed wettelijk huwen en 
men er kan er goed feesten.

Het afgelopen seizoen viel bijna geheel 
in het water door corona. Of hebben 
jullie er niet zoveel last van gehad?
Best wel last van gehad. We hadden ons jubi-
leumjaar helemaal volgepland met mooie con-
certen. Nieuwe ideeën zoals parels uit Lim-
bricht, liedjes van Herman Veugelers en Toon 
Hermans. Uiteindelijk hebben we nagenoeg 
alles moeten verplaatsen of annuleren. We 
proberen nu alsnog zoveel mogelijk weer in 
te plannen voor de volgende maanden. Maar 
ook onze vrijwilligers hebben we gemist. We 
hopen dan ook snel weer iedereen te kunnen 
zien. Natuurlijk heb je ook geen inkomsten 
wanneer je gesloten bent, waardoor we nog 
kritischer naar onze toch al beperkte uitgaven 
moeten kijken.

Waar zijn jullie als bestuur vooral 
trots op? Zijn jullie ook verantwoorde-
lijk voor het behoud van het kerkje als 
cultureel erfgoed en topmonument? 
We zijn er trots op dat we samen met onze 
vrijwilligers, onafhankelijk, gedurende meer 
dan 30 jaar dit unieke kerkje een toegankelij-
ke plek hebben kunnen geven. Gerestaureerd 
met gemeenschapsgeld stellen wij het nu open 

voor de gemeenschap. Hierdoor wordt het 
functioneel gebruikt wat het behoud ten goede 
komt. Denk aan het orgel dat door regelma-
tige bespeling wordt gebruikt en niet alleen 
mooi staat te wezen. We zijn de gebruikers en 
daardoor kunnen we vaak vroeg zaken signa-
leren aan Stichting Kasteel Limbricht, die dan 
ook gezamenlijk worden opgepakt. 

Je bent een drukbezet man als ik dat zo 
lees op internet/social media. Wat doe 
je naast dit voorzitterschap nog aan 
vrijwilligerswerk? 
Naast mijn gewone werk ben ik nog voorzitter 
van de Stichting Huurdersbelangen Limbricht 
met meer dan 6000 huurders van ZOwonen. 
Ik vorm met twee oud-leerlingen van het 
Kleesj de stichting Reünie Kleesj Zitterd. Ook 
ben ik sinds kort actief binnen de Stichting 
Entgen Luijten ten behoeve van de realisatie 
van het standbeeld door Marij Heiligers. 

Hoe heeft de stichting zich de afgelo-
pen jaren ontwikkeld? Zijn er het laat-
ste decennium grote veranderingen 
doorgevoerd? 
Ik kan dat niet helemaal aangeven omdat ik er 
pas vier jaar deel van uit maak. In deze afgelo-
pen vier jaren hebben we geprobeerd om het 
Salviuskerkje en onze Stichting een duidelij-
kere en meer herkenbare plek te geven in de 
(eur)regio, provincie en zelfs nationaal. We 
menen dat we iedereen die het Salviuskerkje 
wil bezoeken een aantal ingrediënten moeten 
kunnen aanbieden die tot uiting komt in de 
belofte: “Ieder bezoek aan het kerkje is een 
beleving en heeft toegevoegde waarde voor 
de bezoeker”. Dit vertaalt zich in de huisstijl, 
programmatie, exposities en publicaties van 
onze Stichting.

Jullie vrijwilligersgroep kreeg in 2005 
de naam “Amici Salvii”, behalve deze 
mooie naam zal er toch een diepere 
betekenis achter schuilen? 
Natuurlijk zijn onze vrijwilligers onmisbaar 
voor onze Stichting. Om hen meer te be-
trekken bij het onze Stichting en een soort 
groepsgevoel te creëren is deze mooie naam 
gekozen voor een mooie groep vrijwilligers. 
Waarbij we niet alleen inzetten op bedanken; 
maar ook op educatie, verdieping en weer die 
Salviusbeleving. Wij zoeken nog steeds nieu-
we vrijwilligers die graag hun steentje willen 
bijdragen door bijvoorbeeld mee te poetsen, 
rondleidingen te verzorgen of toezicht te 
houden bij tentoonstellingen, openstellingen 
en concerten.

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat 
niet gevraagd is? 
Ons bestuur bestaat naast mij uit Guus Jans-
sen, secretaris; Jos Wolters, penningmeester 
en Cora Kruissink, bestuurslid (concerten). 
Iedereen die iets wil organiseren in het Salvi-
uskerkje kan contact opnemen met ons. Voor 
een rondleiding, concert of lezing zoek dan 
contact via www.salviuskerkje.nl. Ik wil graag 
MIJNGazet danken om juist voor stichtingen 
en verenigingen ruimte te bieden ons verhaal 
te doen en onze activiteiten te publiceren.
 Door Bert Wassenberg

Dit jaar viert vereniging de Mander haar 90 
jarig bestaan. De vereniging werd namelijk 
opgericht op 6 december 1931 en was destijds 
een carnavalsvereniging. In de jaren 30 en 
40 van de vorige eeuw was de Mander vooral 
bekend vanwege de vele revues waaraan vaak 
Toon Hermans als schrijver, toneelbouwer en 
acteur verbonden was. In 1939 werd Mander-
lid Karel Hendriks stadsprins en bleef dit ook 
tijdens de oorlogsjaren.
 
In 1946 verordonneerde de toenmalige burge-
meester Coenders dat er maar één carnavals-
vereniging mocht blijven bestaan. Uit de drie 
verenigingen Marotte, Mander en Aanhauw-
tesj ontstond de stadscarnavalsverenging de 
Marotte. Echter vereniging de Mander werd 
nooit opgeheven en leidde tot 1969 een slui-
merend bestaan. In dat jaar werd de Mander 
‘heropgericht’ door Jacques Pfennings en 
Jules Hendriks, stadsprins 1970, zonen van 
twee oorspronkelijke leden. De voorzitter 

De Mander bestaat 90 jaar
van de Mander: “de vereniging heeft als doel 
‘t behauwt van tradieses en gouw dènger in 
Zitterd. Hoewel de vereniging nog nauw met 
de carnaval verbonden is, is het nu geen car-
navalsvereniging meer.”  

Een kleine greep uit de vele activiteiten: al 
meer dan 50 jaar deelname aan de car-
navalsoptocht, organisatie van het Maske 
Begrave en carnavalszittingen voor senioren, 
alsmede het aanbrengen vlagversiering voor 
Koningsdag en de processies.  Organisatie 
Polenacties jaren ’80, acties voor behoud na-
tuurgebied Kolleberg en het gebouw van het 
Bisschoppelijk College.

Verder organiseert de vereniging vele acties 
voor goede doelen waaronder de stadsvlag, 
Ambrassadeurbier en de collecte tijdens de 
kinderoptocht. Natuurlijk zijn er ook verschil-
lende gezelligheidsactiviteiten. De Mander 
viert haar jubileum in besloten kring.

Gilde De Graven uit Munstergeleen 
staat voor leerzame, betaalbare en 
gezellige activiteiten. Voor liefhebbers 
van mooie reizen biedt het Gilde een 
stedentrip aan naar de ‘Moeder der Ste-
den’, zoals de stad Praag vaak genoemd 
wordt.  Ervaren Limburgse reisbegelei-
ding staat de deelnemers gedurende de 
hele reis terzijde. 

Het historisch centrum van de stad staat 
ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Wist je ook dat de Praagse Burcht 
het grootste burchtcomplex ter wereld is en 
dat het vanuit de stad te belopen is? Bo-
ven aangekomen word je voor de geleverde 
inspanning beloond met een magistraal pano-
rama dat voor altijd in je geheugen gegrift 
blijft. Zo sprookjesachtig mooi. Het volledige 
programma staat te lezen op de website van 
Gilde De Graven. Je maakt o.a. kennis met 
de Joodse wijk, doet een stadswandeling in 

Met Gilde De Graven naar Praag
de voetsporen van Franz Kafka, bezoekt de 
Praagse Burcht én geniet van een lichtspek-
takel in de stad. Dag 4 start het spectaculaire 
Praags Licht Festival. Jij bepaalt zelf of je het 
hele of maar een gedeelte van het programma 
meedoet. Het is wel belangrijk dat je zelfstan-
dig aan deze reis kunt deelnemen en graag 
wandelt. Want om de bijzondere plekken in 
de stad te ontdekken moet je vaak de gebaan-
de paden links laten liggen. 

Voor meer informatie over reizen en excursies 
www.gildedegraven.nl. 

Deze 5-daagse reis kost €589,00 p.p. in-
clusief busvervoer naar de luchthaven, 
vliegreis naar Praag, verblijf (logies + 
ontbijt) in een 4* hotel in het stadscen-
trum, entree Praagse Burcht en reisbe-
geleiding.
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GELEEN - GRAVENSTRAAT 1GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
2 oktober t/m 18 oktober 2021. 

@medikamentediegrenze

Diverse soorten make-up 
Per stuk € 1,00

Zakdoekjes everyday 8 pack Deospray men 
Manchester City 150ml

Happy cola, goudberen, favoritos classic 
of happy cherries 300gr

Rode kool met appel 720gr
Per stuk € 0,29

Dropmix 400gr

Mondkapjes

Glorix

SlazengerOtalgan*

Roter PalmoliveMedixan*

Joop!Mexx

Bleekmiddel original 750ml

HariboServero

Green, red, black of 
blue edt men 100ml

Oorspray 50ml

Mag2 spieren 60st

Wet 'n Wild

Kleenex

Homme man edt 125ml

Citroen/ honing smaak
24 zuigtabletten

Afwasmiddel original 750ml

Rexona

Haribo

Look up now woman edt 30ml

Blauw 3-laags 50st per pakje

Wasbare mondkapjes 
Per stuk € 0,39

Zwart 3-laags 50st per pakje of 
KN95 10st per pakje

€ 2,99

€ 1,99

€ 1,00
10 voor

Zwart 3-laags 50st per pakje of 
KN95 10st per pakje

Mexx

Wasbare mondkapjes 
Per stuk € 0,39

€ 1,00€ 1,00
10 voor

-81%

-84%

-76%

-76% -72%

elders   € 26,15

elders   € 12,50

elders   € 75,88

elders   € 2,89 elders   € 3,58

€ 1,99

€ 4,99

€ 1,99

€ 17,99

€ 0,69 € 1,00

24 tab 60st 750ml

125ml

8 pack

100ml

-56%-64% -62%

-38%

elders   € 2,26elders   € 2,20 elders   € 2,60

elders   € 2,09

€ 1,00€ 0,79

€ 1,00€ 1,00

€ 1,00

€ 1,29

150ml

50ml

720gr 400gr300gr

-96%

elders   € 119,00

20 voor
€ 5,00

* 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.

* zolang de voorraad strekt

30ml

750ml

Werkzame stof:
Op basis van o.a. 
chloorhexine digluconaat

Werkzame stof:
Op basis van zeezout.

Te gebruiken bij:
Het reinigen van het oor.

Medixan is verzachtend 
voor de keel, houdt de 
keel schoon en brengt 
de keel tot rust.

-91%

elders   € 11,70

6 voor
€ 1,00 

Bij aankoop van 
mondkapjes: handgel 

Gratis*

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

Meer verkeersveiligheid bij scholen 

Wethouder Leon Geilen.  Foto Gemeente Sittard-Geleen

Achttien basisscholen in Sittard-Ge-
leen zijn onlangs een stuk verkeers-
veiliger gemaakt. In duidelijke en 
grote letters is rondom de scholen het 
woord ‘schoolzone’ gemarkeerd op het 
wegdek. Ook zijn er kleurrijke hekjes 
en palen geplaatst en zijn er waarschu-
wingsborden opgehangen.

Wethouder Leon Geilen (Verkeer):  “Bij scho-
len is het vaak enorm druk met auto’s, fietsers 
en voetgangers. Dat zorgt voor gevaarlijke 
situaties. Door de weggebruikers meer bewust 
te maken van de verkeerssituatie, hopen we 
de schoolomgeving door deze maatregelen 
overzichtelijker en rustiger te krijgen voor alle 
kinderen. We willen zo de schoolomgeving 
een stuk verkeersveiliger te maken.” 

Al deze basisscholen hebben het zogenoem-
de VEBO-convenant ondertekend. VEBO 
staat voor Verkeereducatie Basisonderwijs 
en wordt tegenwoordig ook ‘Verkeersactieve 
School’ genoemd. Naast de gemeente en de 
school doen ook de provincie en het Regionaal 
Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) 
mee aan VEBO. Leon Geilen: “Daarmee 
verplichten de scholen zich om tijdens de le-
suren regelmatig en op een praktische manier 
aandacht te besteden aan verkeersveiligheid 
en verkeersonderwijs. Zo moet er bijvoorbeeld 
altijd een leerkracht zijn die voldoende uren 
beschikbaar heeft om als verkeerscoördinator 
activiteiten op het gebied van verkeersedu-
catie te kunnen opzetten en uitvoeren. Dat 
gaan dan zowel over de theorie als over de 
praktijk.” 

De volgende scholen hebben het VEBO-con-
venant ondertekend en bij deze scholen zijn 
of worden de genoemde fysieke maatrege-
len uitgevoerd: • OBS De Wissel in Born • 
BS Swentibold in Born • De Leeuwerik in 
Einighausen • OBS De Duizendpoot (Frans 
Halsstraat) in Geleen • BS Sterrenrijk in Ge-
leen • OBS de Duizendpoot (Veermanstraat) 
in Geleen • Reuzepas in Geleen • BS Kingbeek 
in Grevenbicht • PCBS de Hoefer in Sittard • 
KC Sittard (Burg. Corbeijstraat) in Sittard • 
KC Sittard (Burg. Schrijenstraat) in Sittard • 
BS Overhoven in Sittard • Loedoes in Sittard 
• Jenaplanschool de Vlieger in Sittard • OBS 
Aan de Meule in Sittard • Leyenbroek in Sit-
tard • Lahrhof in Sittard • KC Sittard (Vastra-
dastraat) in Sittard 

Ook de basisscholen De Driesprong en De 
Kluis (beiden in Geleen) hebben aangegeven 

het convenant te gaan tekenen en ook daar 
zullen dus de genoemde maatregelen worden 
uitgevoerd. Overigens heeft de leverancier van 

de palen en hekken door gebrek aan grond-
stoffen nog niet alle verkeersmiddelen kunnen 
plaatsen. Dit gebeurt zo snel mogelijk.

Symposium 
‘Werken aan de 
vestingwerken’ 
Archief de Domijnen en Stichting Mono-
grafieën uit het Land van Sittard hebben 
op zaterdag 9 oktober een dagsymposium 
georganiseerd onder de titel ‘Werken aan de 
(Sittardse) vestingwerken’. Aanleiding is het 
in juni verschenen boekwerk ‘De vestingwer-
ken van Sittard in historische bronnen’ en 
het thema van de maand van de geschiedenis 
van dit jaar: ‘aan het werk’. Peter Schulpen, 
de samensteller van het genoemde boek zal 
tijdens het symposium spreken over werken 
aan de Sittardse vestingwerken in zestiende 
en zeventiende eeuw. Om de ontwikkeling van 
de vestingstad Sittard in een breder perspec-
tief te plaatsen zal mergelbouwdeskundige 
Jacquo Silvertant spreken over het gebruik 
van mergel in vestingbouw en de Duitse ves-
tingbouwdeskundige Lutz Jansen over andere 
vestingsteden in het hertogdom Gulik. De 
lokale vestingbouwdeskundige Frank Keyser 
verzorgt een voordracht over de restauratie 
van Fort Sanderbout in 1984-1985. Ten slotte 
zal de archeoloog Willem-Simon van de Graaf 
de nieuwste (archeologische) inzichten over 
de vestingwerken van Sittard presenteren. 
René Haustermans verzorgt tussen de lezin-
gen muzikale intermezzo’s.  Deelname aan het 
symposium kost €25. Een coronatoegangsbe-
wijs is vereist.  

Dierenzegening 
in Overhoven
In de Heilig Hartkerk van Overhoven (Gel-
dersestraat 37 Sittard) vindt zondag 3 oktober 
een gezinsviering plaats om 11.00 uur in het 
teken van dierendag (H. Franciscus). De 
gezinsviering zal worden opgeluisterd door 
het kinderkoor ‘The Voices of Kids’. Indien u 
niet in de kerk aanwezig kunt zijn, maar toch 
de viering graag wilt volgen, dan heeft u ook 
de mogelijkheid om de viering rechtstreeks te 
volgen via de livestream via de website www.
voicesofkids.123website.nl  (klik vervolgens 
op ‘Livestream Overhoven’). 

Vanaf 12.00 uur heeft u de gelegenheid om uw 
(huis)dier te laten zegenen op het veldje naast 
de parochiekerk. Alle dieren met hun baasjes 
zijn van harte welkom.
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Ook vestigingen in:

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

Shop online www.deverfzaak.nl

Dols Storms De Verfzaak Sittard
Doctor Nolenslaan 149B
6136 GM Sittard
046 - 452 7932 
sittard@deverfzaak.nl

Openingstijden:

Ma - Vr
Za
Zo

08.00 - 18.00
09.00 - 17.00
Gesloten

10 jaar

A
anbiedingen geldig van 30-9 t/m

 13-10-2021.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Rambo meubel/interieur verf & Budget lakken

Amsterdam Hobbyverf & Laminaat

Muurverf

Sigma S2U 
Primer

Buiten • Eiglans
Sneldrogend • Terpentinebasis

Sikkens Rubbol 
Finura Satin

Binnen & buiten • zijdeglans
Dekkend • Weersbestendig

Sikkens Rubbol
 Primer

Buiten • Terpentinebasis
Eiglans • Sneldrogend

Lakverf
Sigma S2U 

Satin
Buiten • Zijdeglans 

Reinigbaar • Slijtvast

1L | €66,99

3995 Amsterdam Hobbyverf & Laminaat

Sikkens Rubbol XD 
High Gloss

Buiten • Hoogglans
Sneldrogend • Duurzaam

1L | €93,99

5874Amsterdam Hobbyverf & Laminaat
1L | €64,50

3995
1L | €80,50

4995

Sigma S2U 
Allure

Buiten • Hoogglans 
Duurzaam • 4-seizoens

Histor Monodek 
Revolution

Binnen • Waterbasis
Mat • Afwasbaar

Sigma Sigmatin 
DGL Matt

Binnen • Waterbasis
Mat • Geurarm

Sikkens Alpha 
Projecttex

Binnen • Waterbasis
Mat • Sneldrogend

Drost
Alaska Premium
Binnen • Reinigbaar
Mat • Topkwaliteit

Drost Latex Histor Monodek

Muurverf voor binnenMuurverf voor binnen

MatMat

SneldrogendSneldrogend

Muurverf voor binnenMuurverf voor binnen

Hoge kwaliteitHoge kwaliteit

Zeer goede dekkingZeer goede dekking

MatMat

1L | €93,95

5795
1L | €58,49

3495

0,75L | €24,99

995

10L | €79,99

4995
10L | €121,95

6995
10L | €135,49

8468
10L | €191,21

11995

12,5L | €99,95

3495
10L | €79,50

3495

0,75L 

495

Shop online www.deverfzaak.nl

Ook vestigingen in:

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

Poell De Verfzaak Weert
Roermondseweg 100
(tussen Gamma en Praxis)
6004 AV Weert 
0495 - 74 59 16

Openingstijden

Ma - Vr
Za
Zo

08.00 - 18.00
09.00 - 17.00
11.00 - 16.00

A
anbiedingen geldig van 30-9 t/m

 13-10-
2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.
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