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Hij is er! De eerste MIJNGazet maand-
kalender voor en door inwoners van de 
Gemeente Sittard-Geleen. Het is een 
bijzonder mooie kalender geworden, 
met uiterst fraaie foto’s van markante 
plekken of weidse uitzichten, zoals van 
Kasteel Obbicht, de Hof van Limburg 
bij Geleen en de Sint-Rosakapel in 
Sittard. Een kalender om jezelf cadeau 
te doen, maar ook om een ander te 
schenken.

Twaalf maanden, twaalf foto’s, van de hand 
van fotografen Jo Cals, Luuk Frenken, 

MIJNGazet jaarkalender toont 
onze gemeente op haar mooist 

Na een jaar van afwezigheid strijkt over een 
kleine week een speciale versie van het Oktober-
feest neer op de Sittardse schootsvelden. Door 
de coronamaatregelen kleiner van opzet en dit 
jaar onder de naam Wiesnfest Sittard, maar het 
plezier en vertier beloven er niet minder om te 
zijn. Wethouder van Cultuur en Evenementen 
Andries Houtakkers nam alvast een kijkje op de 
plek waar de Brand Alm Open-Air de komende 
dagen wordt opgebouwd: “Als wethouder kan ik 
alleen maar blij zijn dat we de stad dit kunnen 
bieden. Het wordt ongetwijfeld een mooi en 
goed feest en ik ben enthousiast dat het dit jaar 
doorgaat.” Lees verder op pagina 7.

 Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Wiesnfest 2021: 
Jetzt geht’s los!

Braderie Oud-Geleen
Na een afwezigheid van 797 dagen 
is de braderie terug in Oud Geleen.
Ondernemers van Oud Geleen en 
daarbuiten en horeca, heten u zondag 
7 november van harte welkom op 
de 52ste editie in de historische 
dorpskern. Er mag en kan weer 
rondgestruind worden op zoek 
naar dat grote of kleine hebbeding.  
In samenwerking met Smeets 
Buitenmarkten is er een variëteit 
van aanbod aanwezig op deze altijd 
gezellige braderie. Ook zullen er 
kleine kermisattracties verspreid 
staan over het parcours waarbij aan 
iedere leeftijd is gedacht. Volgende 
editie meer hierover in MIJNGazet.

Vic Hendriks, Frank Janssen, Harrie Mols, 
Thessa Rekers, Jos Ruijters, Gerrie Tossings 
en Ron Verbruggen. Burgemeester Hans 
Verheijen voorzag de kalender van een fris 
omslag met een foto van de Stadbroeker-
molen. Bij uw notities een indringend maar 
bijzonder aardig beeld van Jelle Bruggeling. 
De drie vertellers Niek Bremen, Peter van 
Deursen en Wim Kallen schreven bij iedere 
foto een typerende tekst. Kortom: Sittard-Ge-
leen in woord en beeld.

De kalender biedt schrijfruimte voor iedere 
dag van het jaar, uw notities en een overzicht 

van bijzondere dagen en verlof. Ook een mi-
nikalender van 2023 is opgenomen. Openge-
klapt is het formaat A3. Door een perforatie 
is de kalender eenvoudig op te hangen, maar 
ook als ‘agenda’ makkelijk op te bergen. De 
kalender is gedrukt op hoogwaardig, goed 
beschrijfbaar papier.

Vanaf nu te koop voor €9,95 in de 
webshop van MIJNGazet of door een 
bericht te sturen naar redactie@mijn-
gazet.nl Vergeet niet uw naam en adres 
te vermelden en het aantal gewenste 
exemplaren.  www.mijngazet.nl

JOUW LOKALE
ELEKTRONICA- EN

WITGOEDSPECIALIST

WWW.EPTUMMERS.NL • T: 085-1054444

ALTIJD
DE BESTE

SERVICE

Open dagen 
6 & 7 november
Op zaterdag 6 en 
zondag 7 november 2021 
organiseert het 
VISTA college een 
open dag, 

Het moment waarop jij onze locaties 
door heel Zuid-Limburg kunt bekijken, 
de sfeer kunt proeven en docenten en 
studenten kunt ontmoeten. 
Kortom: een belangrijke dag!

Op zaterdag 6 november kun je terecht 
bij onze vestigingen in Beek, Maastricht, 
Sittard en Venlo, 

op zondag 7  november kun je terecht 
op onze locaties in Heerlen.

Doe je mee? 
Meld je dan aan via 
vistacollege.nl/opendag.

In- en verkoop gebruikte 
top-occasions

AutoMeis Vestiging Heerlen

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

info@automeis.nl | www.automeis.nl

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

Direct contant geld of per bank en rdw vrijwaring

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

Wij zijn Auto Meis  

www.automeis.nl

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

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

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

ZELISSEN
autodemontage v.o.f.

Milieuparkweg 14
Sittard
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paul van vliet academie

do 21 okt | 20.00 uur 

het laagland
Met Zonder Ballen (14+)

22-23 okt | 20.00 uur 

ad mosam
Remember Me

vr 29 okt | 20.00 uur

johan derksen presenteert
The Sound of the Blues & Americana

wo 3 nov | 20.00 uur 

rundfunk
Todesangstschrei

do 4 nov | 20.00 uur 

nico de vries
Laeve wie Zefke

5-6-7 nov

QUEEN the music
za 6 nov | 20.00 uur

dolfje weerwolfje (6+)

zo 7 nov | 14.30 uur 

Welkom terug 
in ons theater!
Een greep uit onze voorstellingen

Tickets & meer voorstellingen: dedomijnen.nl/theater

Ad Mosam

Nico de Vries

Dolfje Weerwolfje

Johan Derksen presenteert

Paul van Vliet Academie

QUEEN the music

Het Laagland

Rundfunk
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Neem een foto 

van uw zitmeubel 

mee en wij maken 

dan meteen 
een passende 
offerte.

MOL & GEURTS - Industriestraat 14  6135 KH Sittard
Tel.: +31 (0)46 451 99 22 - E-mail.: info@molgeurts.nl - Website: molgeurts.nl

OPNIEUW BEKLEDEN
30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF

Hoekbank
vanaf

2250,=

Stoel
vanaf
175,=

Bank
vanaf

1450,=

Fauteuil 
vanaf

1150,=

Stoel

Neem een foto 

van uw zitmeubel 

mee en wij maken 

dan meteen 
een passende 
offerte.

MOL & GEURTS - Industriestraat 14  6135 KH Sittard
Tel.: +31 (0)46 451 99 22 - E-mail.: info@molgeurts.nl - Website: molgeurts.nl

OPNIEUW BEKLEDEN
30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF

Hoekbank
vanaf

2250,=

Stoel
vanaf
175,=

Bank
vanaf

1450,=

Fauteuil 
vanaf

1150,=

Gezocht:
Persoonlijk Adviseur
Geldzaken betekenen voor iedereen, in elke levensfase, weer iets anders. 
Als Persoonlijk Adviseur ben jij voor onze klanten altijd in de buurt.

Soms letterlijk in de winkel of bij een klantbijeenkomst die je organiseert. Dan
weer via telefoon. Elke keer heb je bruikbare adviezen paraat, bijvoorbeeld over
sparen en verzekeren. Je leert jouw klanten kennen en staat ze proactief bij in
goede én slechte tijden.

Afwisselend? Reken maar! En het leuke is dat je deze baan zelf nóg afwisselender
kunt maken. Je krijgt namelijk veel ruimte om initiatieven te ontplooien. Misschien
wil je in jouw regio wel een workshop organiseren over geld, wonen en levens-
gebeurtenissen. Of vind je het leuk om klanten te helpen die bezig zijn een bedrijf
op te starten? Er is van alles mogelijk en we heten jouw ideeën van harte welkom.

JOUW KWALITEITEN
Hbo- of mbo 4-niveau
De diploma’s Wft Basis en Wft Schade Particulier, of je bent bereid om deze te behalen
Je hebt ervaring met direct klantcontact
Een netwerk in de lokale omgeving is een pre
Je bent flexibel; je vindt het niet erg om op zaterdagen te werken

MEER WETEN?
Neem dan telefonisch contact op met ons via 06-53715630 óf stuur jouw CV 
met motivatiebrief naar leon.pluijmen@sns.nl

Geleen, Markt 100
Sittard, Rosmolenstraat 30

“Do you like good music, that sweet 
soul music. Just as long as it’s swingin’. 
Oh yeah, oh yeah. Out here on the floor 
now. We’re going a go go. Ah dancin’ to 
the music. Oh yeah, oh yeah.” 

Arthur Conley zong de soulkraker, die in 
1967 werd uitgebracht en een stormachtige 
doorbraak in West-Europa betekende voor de 
sound van het platenlabel Atlantic Records. In 
korte tijd was de soulmuziek van de zangers 
Otis Redding, Sam and Dave, Wilson Pickett 
en vele anderen toonaangevend in het uit-
gaansleven van jongeren. Zonder de hitmachi-
nes van concurrent Tamla Motown met al die 
andere wereldsterren zoals Supremes, Four 
Tops en Stevie Wonder of het label King Re-
cords (James Brown) tekort te doen, kunnen 
we stellen dat de soul die Atlantic Records en 
Atco in hun gezamenlijke studio in Memphis 
produceerden het populairste geluid in de 
Limburgse danspaleizen voor jongeren was.
In de late jaren zestig begin zeventig draai-
de het uitgaan voor een belangrijk deel om 
popmuziek waaronder soul. De kroegen waar 
lekkere muziek op de draaitafel lag en de 
jongerencentra waar swingende muziek van 
livebands uit de boxen klonk hadden meer 
dan een streepje voor op de rest. Daar wilde 
je naartoe, daar moest je bij zijn. Soul was 
dé muziek voor de dansvloer. Vaak werd met 
dezelfde bewegingen in lange rijen gedanst.
Eric Khoe (63) uit Geleen weet er alles van. 
“Soulmuziek zit in mijn genen. Zonder soul 
slaagde het avondje stappen van mijn ouders, 
ooms en tantes niet. Country, Indo rock, 
R and B en soul zitten in het bloed van de 
Indische mensen. Als jonge jongen hoorde ik 
thuis de hele dag niks anders en danste zelf 
ook graag, in de jongerencentra IOH in het 
Hemelrijk en de Boerderij. Jaren later toen 
de grote soulrage over zijn hoogtepunt heen 

Geluid van populaire ‘sweet soul music’ 
uit 60’s & 70’s blijkt onsterfelijk te zijn

was, sprak uitbater Leon Vos van de Heremiet 
mij aan. ‘Jij hebt veel van die zwarte muziek, 
zullen we bij mij in het café een soulavondje 
organiseren?’ In het café?, vroeg ik. Dat ga jij 
in je eentje achter de bar niet redden. Zo druk 
wordt het dan. ‘Laat mij niet lachen’, zei Léon. 
Het plan voor de soulavond besprak ik met 
mijn vrienden Wil, Hetty, Marc en Linda die 
alle vier even enthousiast reageerden. Je moet 
weten dat ik nog nooit had gedraaid. Op dat 
soulavondje van Léon stroomde zijn café al na 
een paar minuten vol en moesten we uitwij-
ken naar de grotere tussenzaal. Ook daar was 
er geen houden meer aan. Om acht uur stond 

buiten een massa mensen voor de deur van 
de Heremiet. Ik ga extra personeel bellen, 
de grote zaal open, bulderde de kastelein. 
Driehonderd, jawel driehonderd soulkikkers 
van alle leeftijden genoten en dansten even 
later op mijn eerste, totaal niet geplande grote 
soulparty. Zoals ik al zei, ik had nog nooit in 
het openbaar gedraaid.”Gestoken in soulkle-
ding met wijde broekspijpen en een glimmen-
de, kleurrijke blouse of jack uit de jaren ’60 
reist Eric met zijn Soul Show intussen stad 
en land af. Als Rick the Soulman reist Eric 
Khoe dwars door Limburg, op naar Brabant 
of zelfs een act in Zeeland. “Dat doe ik niet 

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

   
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  

 

zomaar als deejay, maar als entertainer. Met 
eigen geluid en licht. Wat breng ik verder nog 
mee? Mijzelf. Ik zorg in mijn eentje voor de 
complete show, dans en zing. Heb niets meer 
nodig dan een bühne. Zo gauw als ik de eerste 
stap van mijn James Brown move dans en 
zing inclusief zijn beroemde funky chicken 
dan rent het publiek bewijze van spreken naar 
de dansvloer. Geef mij een bühne, waar dan 
ook en de soulparty barst los. Je ziet dan alle 
leeftijdsgroepen bewegen. Leeftijd speelt geen 
rol op de dansvloer. Luister naar Ray Charles. 
Met hem is het ooit begonnen. Baby what I 
say met het gospelkoor. Uit zijn rhythm and 
blues is soul ontstaan. Sam Cooke pakte de 
boodschap van Charles op en zette op zijn 
beurt de toon voor Otis Redding, Solomon 
Burke, Smokey Robinson, Percy Sledge en 
vele andere soulbrothers. Het gevoel voor 
heerlijke muziek, dat is waar het bij soul 
om draait. Als je dat gevoel hebt, ben je 
een gelukkig mens. Soulmuziek is zo breed. 
De producten van Atlantic-Atco en Tamla 
Motown verschillen onderling gigantisch, 
samen zijn ze wel de bekendste en grootste. 
Neemt niet weg dat de Phily-Sound van Barry 
White uit Philadelphia waar later disco en 
funk uit is voortgekomen ook geliefd was en is 
gebleven.”Zolang als soul populair is zullen de 
aanvragen voor ‘groove nights’ bij de entertai-
ner blijven binnenstromen. “Mensen kunnen 
niet meer wachten. Ze hebben lang niks leuks 
mogen doen, een gezellig avondje stappen was 
er niet bij. Dat verandert nu. Deze zaterdag 
(16 oktober, red.) draai ik bij café De Pesch 
in Oud-Geleen. Verder mik ik op regelmatig 
terugkerende groove nights in Wijnbar Vicini. 
Dat plan is vanwege corona uitgesteld en 
wordt binnenkort uitgewerkt”, besluit the one 
and only Rick the Soulman.

 Tekst: Koos Snijders

Rick The Soulman hoopt dat het uitgaansleven in hartje Geleen spoedig opkrabbelt.  
 Foto Double Eye | Ivo Goessens
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Easyslim.nu • info@easyslim.nu
Bel 06 - 1563 2873 of boek online via www.easyslim.nu

AFSLANKEN?!

Easyslim.nu helpt je!
Easyslim.nu is een landelijke franchiseorganisatie in de afslankindustrie. 

Bij ons staan de behandelingen met een zeer geavanceerd apparaat centraal. 
Je verliest vet en bouwt tegelijkertijd spiermassa op. Dit zorgt voor zeer 
snelle resultaten en bovendien een mooie gladdere huid. De snelheid 
waarmee je resultaat ziet motiveert je om gezonder te eten en/of te gaan 
sporten. De spreekwoordelijke “stok achter de deur”. Verder geven wij uiteraard 
voedingsadviezen op maat en hebben wij producten om het afslanken te 
versnellen. Of je nou 5 of 35 kilo wilt verliezen: Easyslim.nu helpt je!

Jouw Easyslim.nu vestiging

Maar hoe?
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Zien we je snel? De koffie/thee staat klaar!

Van € 89,-
voor slechts € 59,-

Geldig t/m 30 september 2021

In 5 stappen naar succes

Kennismakingsbehandeling

Hoe het werkt 
1 keer per week kom je bij ons voor een behandeling 
van ongeveer 40 minuten. We sluiten je aan op ons 
apparaat, terwijl jij lekker onder een dekentje ligt, haalt 
het apparaat middels ultrasound 
vet weg. Tegelijkertijd worden door
elektrostimulatie je spieren 
getraind. De behandeling is 100% 
veilig en de meeste mensen ervaren 
het als zeer aangenaam.

Maak een afspraak via www.easyslim.nu

We bespreken je doel, de duur en de kosten. Dit is vrijblijvend!

Je ondergaat de kennismakingsbehandeling met ons apparaat

Je bent gemiddeld 15 centimeter in omtrek verloren* 

Je bent gestart met afvallen en gaat samen met ons ervoor 
om je doel te halen

Maak gelijk 
een afspraak en 
slank direct af!

geldig t/m 16 november 2021

Easyslim.nu Sittard
Kerkstraat 69  •  tel:  06-39131142

email: sittard@easyslim.nu
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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

Wie wordt de nieuwe 
‘Sinterklaziena’?
Nog voor de glimmende folders van de ‘kinder-
lokkers’ van de speelgoedfabrieken en snoepma-
kers op de mat konden vallen, kregen de burgers 
van deze gemeente al een aantrekkelijk berichtje 
van een onverwachte Sint of beter gezegd Sinte,. 
Wethouder Judith Bühler, - ja ze is er nog altijd, 
hoewel je weinig van haar ziet of hoort- strooit 
wat kleingoed rond in de politieke arena van wat 
soms meer een drukke koffiekamer van een kib-
belend verzorgingshuis lijkt dan een gemeentelijk 
parlement, waar  deskundig, weloverwogen en 
spits gediscussieerd en besloten wordt. 
Maar allez, welke zoetigheden strooit Sinte 
Judith rond? 
De geplande verhoging met 2,5 % onroerend 
goedbelasting wordt voor de komende twee jaar 
geschrapt. Nou, zeg, dat is een cadeau! Danke, 
Sinterklaasje Bühler. Sittard behoort tot de 
gemeentes waar de onroerend goed belasting 
al aan de hoge kant is. Ongehoord hoog als je 
dat vergelijkt met andere gemeentes. En wat 
gebeurt er over twee jaar?  Een pepernoot met 
een wat wrange bijsmaak krijgen we dus van de 
CDA-goedheiligvrouw.

Zieltjes
Ze heeft nog meer strooigoed. Elk huishouden 
krijgt een cadeaubon van 12,50 euro? Prachtig 
maar waarvoor? Voor een avondje stappen met 
de wethouder om eens bij te praten over die zwa-
re lastenvolle jaren van hoge gemeentelijke be-
lastingen die we achter de rug hebben? Nee, we 
mogen de lege dozen, het verkreukelde pakpapier 
van Sint en Piet en de folders van alle politici, die 
binnenkort als Sinterklaas langs de deuren trek-
ken om zieltjes te winnen voor de verkiezingen in 
maart 2022, naar het Milieupark brengen. Niet 
onbeperkt maar voor 12,50 euro. Dat zijn zo’n 
zes zakjes afval, in één jaar. Oh, wat zijn we blij! 
Maar tja, de hand van de burgers, die de laatste 
jaren steeds meer lokaal belastinggeld op tafel 

moest leggen, moet blij zijn dat er dit jaar minder 
uit hun beurs gehaald wordt. Kinderen, die (veel) 
vragen worden overgeslagen. Een leuke honden-
brok krijgen de hondenbezitters toegeworpen. De 
belasting voor hun viervoeter wordt gehalveerd. 
Maar zouden die honden niet veel blijer blaffen 
voor dame Bühler als ze ook wat meer werk zou 
maken van het plaatsen van meer afvalbakken, 
waar de drollen van al die poepende beestjes in 
gedumpt zouden kunnen worden?  

Onduidelijk nog hoe groot ( of klein) het cadeau is 
van ‘meer geld voor het groen beheer en de aan-
pak van het zwerfvuil’. Dat is jammer want daar 
wordt nu al jaren steen en been over geklaagd. 
Te veel onkruid en zwerfvuil alom. En dat 
zwerfvuil zal alleen nog maar meer toenemen als 
de gemeente zijn plannen doorzet om één groot, 
centraal, gemeentelijk milieupark aan te leggen, 
waardoor de decentrale parkjes bij de diverse 
kernen van de gemeente dicht zullen gaan en de 
berm buiten het dorp een steeds aanlokkelijker 
dumpplek wordt.

Battle
Maar Sinte Bühler heeft haar zoet handig rond-
gestrooid. Veel politieke handjes zijn gevuld: alle 
partijen hebben iets van hun wensen vervuld 
gekregen. En ze laat zien dat haar partij, CDA al 
aardig bezig is met het vergaren van goodwill 
bij andere partijen voor als straks de gemeente-
raadsverkiezingen achter de rug zijn.
Geen makkelijke klus is het voor haar geweest. Ze 
mag dan wel het pak van Sinterklaas aantrekken 
en de lof oogsten voor haar gulle gebaartjes. 
Maar voordat ze met dat kleingoed mocht gaan 
strooien, moest ze natuurlijk wel de goedkeuring 
van ‘Sint Petrus’ Meekels hebben. Uiteindelijk is 
hij al jaren degene, die in deze gemeente de sleu-
tels in handen heeft van de hemelpoort, waar-
achter al het politiek strooigoed ligt.Dat wordt 
nog een spannende tijd wanneer ‘Sint ‘Petrus’ 
Meekels in 2022 de actieve politiek verlaat en als 
GOB leider opgevolgd wordt door  Yvonne Sal-
vino-Meijer. Straks in het politieke theater van 
deze gemeente  ‘the Battle of the Bitches’: Yvonne 
Salvino van GOB versus Judith Bühler van CDA? 
Wie wordt de nieuwe Sinterklaziena van deze 
gemeente? Vol verwachting klopt ons hart, wie 
de roe krijgt wie de gard!
 Door Ray Simoen
 Reageren redactie@mijngazet.nl

COLUMN
Geruime tijd gaf ik Nederlandse les aan 
middelbare scholieren in Höngen, gele-
gen net over de grens in Duitsland. Het 
was voor de opgeschoten Duitse jeugd 
een kennismaking met het Nederlands 
op vrijwillige basis en dát scheelde een 
slok op een borrel. De sfeer was ont-
spannen. Ganz locker. 

De weg ernaartoe op de fiets voelde als een 
onderbreking van een drukke werkdag. Een-
maal over de grens met de gemeente Selfkant 
werd alles anders. Eerst door Tüddern langs 
drukke benzinestations, dan door het open veld 
trappen, richting Höngen. De autoweg die nu 
het landschap scherp doorsnijdt was er niet. De 
boeren deden hun plicht en bewerkten ijverig 
het land. Fazanten vlogen bij naderend onheil 
lawaaierig op (deze mooie vogels zie ik steeds 
minder, tot mijn groot verdriet). 
Natuurlijk probeerden we in de klas na een 
aantal lessen al Nederlands te spreken. En 
mijn vragen waren: Hoe heet je vader-moeder-
zus-broer? Wat is je favoriete hobby? Hadden 
de scholieren elk jaar met elkaar afgesproken 
hetzelfde antwoord te geven? Dat lijkt me 
sterk… ik denk dat hun standaardantwoord 
rechtstreeks en eerlijk uit hun hart kwam. Op 
mijn vraag wat is je hobby, werd heel vaak 
geantwoord: ‘Traktor fahren!’ ‘Hoe zeg je dat 
in het Nederlands?’ vroeg ik dan. ‘Op de tractor 
rijden, meneer!’ 
Inderdaad wat wil een mens nog meer? Op een 
tractor kruipen en dan door het veld tuffen. 
Koeien water geven met een watervat op de 
kar. Mest verspreiden met een weidesleep. 
Zalig…dat tractor rijden. Waar lag dat nou aan 
vroeg ik me af toen ik onlangs bij Eisparadies 
Penners op een van de twee afgedankte trac-
toren in de tuin kroop. Die tractoren zijn voor 
kinderen bedoeld, maar wat wil je? Toen ik op 
het ijzeren kuipstoeltje zat, wist ik meteen waar 
de fascinatie lag. Het is vooral de vrolijke zit 
achter het stuur! Dat in combinatie met de be-

Kunststukjes
Op de tractor

reikbaarheid van de koppeling- en rempedalen 
en de schakelpook. Stoer hoor zo’n lange scha-
kelpook tussen je benen. De puber van 16 die 
op een tractor in opdracht van zijn vader naar 
het weiland rijdt, kwam weer bij me boven. 
De herinneringen kwamen in veelvoud: Het 
voorgloeien van de oude dieselmotor. De 
zwarte rookwolken die het ‘beestje’ uit 1956 
uitstootte na een aarzelende start. De hond die 
op de kar sprong, klaar voor een  gezamenlijk 
ritje naar het weiland of de akker. Het moei-
zaam achteruit manoeuvreren met tractor en 
kar om de lege waterbak te bereiken. Het in de 
schuur rondgaan met de vetspuit om via daar-
voor bestemde nippels draaiende onderdelen 
te smeren. De aftak-as, belangrijk wanneer de 
kunstmeststrooier werd aangekoppeld.
Er kan geen tractor voorbijgaan of ik kijk hem 
na. Weemoedig? Nee. Jaloers? Ja, een beetje. 
De huidige tractoren zijn zo goed als onbereik-
baar. Dichte cabines, hoog op de wielen. Grote 
trekkracht. Het zijn de tanks van de buitenge-
bieden én het Haagse Binnenhof. Rijden op een 
oud beestje dat lijkt mij wel wat. Een zondags 
ritje als een stoer kunststukje met terugwer-
kende kracht.

 Tekst en foto Wim Kallen
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SIEMENS ESPRESSO VOLAUTOMAAT 
TI355F09DE

• CeramDrive • CoffeeDirect Display • MilkPerfect
• Incl. gratis pak Perfero Miscela Strong 1kg koffiebonen t.w.v. € 14,99

 669,-

589,-

Tummers
daar word ik vrolijk van

 @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

 899,-

749,-

C

1400
T/PM

9
KG

LG SMART TV
55NANO886PB

• 4K Ultra HD • 55 Inch • 100 Hz • HDMI 2,1 • AMD FreeSync

 999,-

849,-

SIEMENS WARMTEPOMPDROGER
WT47W5E7NL

• Zelfreinigende condensor • SpeedPack • AutoDry 

 979,-

749,-
62

dB

8
KG

FRITEL HETELUCHTFRITEUSE 
SNACKTASTIC 6902XXL

• Tot 80% minder vet • Capaciteit 1.5kg

 199,-

169,-

ALTIJD
DE BESTE
KEUZE

Tummers
daar word ik vrolijk van

JOUW LOKALE ELECTRONICA-
EN WITGOEDSPECIALIST

Peter
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Sporten is leuk en gezond. En sport en 
gezonde voeding zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Hoe mooi zou 
het zijn als je deze twee kunt combine-
ren binnen een sportvereniging?

JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) richt 
zich op een gezonde omgeving voor kinderen. 
Zij zetten zich in om de omgevingen waarin 
kinderen veel verblijven gezonder te maken. 
Deze omgevingen zijn: thuis, school, buurt, 
vrije tijd, media, werk en natuurlijk sport. 
Door gezonde producten aan te bieden in de 
kantine wordt het de kinderen makkelijker ge-
maakt om voor de gezonde keuze te gaan. 
In maart 2020 hebben Ecsplore, Team:FIT 
(onderdeel van JOGG) en Sligro daarom 
de krachten gebundeld om verenigingen te 
ondersteunen om te komen tot gezonder 
aanbod in de kantines. De verenigingen die 
zich aansloten hebben gratis gebruik kunnen 
maken van de ondersteuning en begeleiding 

Team:Fit certifi caat voor vier 
Sittard-Geleense verenigingen

van de Team:Fit coach en de verenigingson-
dersteuner van Ecsplore. Daarnaast ontvingen 
zij een stimuleringsbijdrage van €500,- te 
besteden bij Sligro. 

Verenigingen die hier hard voor gewerkt 
hebben met een bronzen certifi caat als 
resultaat, zijn: AV Unitas, VV Sittard, OVCS 
en HBS de Alpenjagers. Zij hebben gezonder 
voedingsaanbod toegevoegd aan het bestaan-
de aanbod. De biertjes en tosti’s zijn dus nog 
gewoon op de kaart te vinden, alleen kan er 
nu ook een verantwoorde keuze gemaakt wor-
den na het sporten. Stefan Ochse, bestuurslid 
van OVCS legt uit: “Je staat er misschien niet 
bij stil, maar het is natuurlijk super logisch 
dat in een omgeving waar wordt gesport 
een goede gezondheid centraal staat. En een 
wezenlijk onderdeel van een goede gezond-
heid is gezonde voeding. Fijn dat Ecsplore ons 
heeft geholpen hiervan bewust te worden door 
middel van de Team:Fit certifi cering!”

ZES DAGEN 
LANG FEEST 
OP DE WIESN

GROTE 
NAJAARSKERMIS

BIERGARTEN 
MET LIVEMUZIEK

BRAND ALM 
OPEN-AIR

Met onder andere:
Domstürmer

Paveier
Mickie Krause
Funky Marys

Almklausi
Rockemarieche

Die Jungen Zillertaler
Blechblos’n

Rowwen Hèze

en nog veel meer!en nog veel meer!

Voor het volledige programma en tickets: www.oktoberfeestsittard.nl

22 t/m 27 OKTOBER

Vervolg van de voorpagina
Het feestterrein wordt ingedeeld in drie 
gebieden. De Brand Alm Open-Air. Dit is 
een afgesloten deel van van het Wiesnfest 
waarvoor je een kaartje moet kopen en waar 
je zes dagen kunt genieten van een mix van 
topartiesten en bands die de afgelopen vijftien 
jaar tijdens het Oktoberfeest Sittard, de revue 
hebben gepasseerd. Zoals Domstürmer, 
Paveier, Blechblos’n, Die Jungen Zillertaler, 
Almklausi, Mickie Krause, Dorfrocker, Roc-
kemarieche, Funky Marys en nog veel meer. 
Daarnaast is er een najaarskermis met diverse 
nieuwe spectaculaire attracties en de, gratis 
toegankelijke, Zuidlease Biergarten, waar zes 
dagen lang live-optredens worden verzorgd. 

Wethouder Houtakkers: “Vorig jaar kon het 
Oktoberfeest Sittard vanwege de coronamaat-
regelen geen doorgang vinden. Het is dan ook 
fi jn om te zien dat het dit jaar wel weer kan. 
We hebben samen met de afdeling Evenemen-
ten en andere betrokken partijen, in eerste 
instantie gekeken wat binnen de huidige 
maatregelen mogelijk is. Van daaruit hebben 
we een nieuw concept bedacht en dat is het 
Wiesnfest, zoals dat vrijdag van start gaat. Het 
is een Oktoberfeest, maar dan kleinschaliger 
en met een niet te grote exposure naar buiten 
toe. Zo is het een openluchtfeest, zonder grote 
tenten, en heb je om binnen te komen in De 
Brand Alm Open-Air en de Biergarten een 
geldige corona-check nodig. De kermis is een 
doorloopevenement, dus daarvoor geldt dat 
niet. Het blijft natuurlijk een gegeven dat we 
ook daar niet met hordes mensen op elkaar 
moeten gaan staan.” Idee en programma zijn 
door de liefhebbers enthousiast ontvangen en 
de afgelopen weken is de kaartverkoop al goed 
op gang gekomen, met het gevolg dat meerde-
re dagen al stijf zijn uitverkocht. “Het is goed 
dat we ons als stad kunnen laten zien op dit 

‘Het is goed dat het 
weer kan en mag’

vlak. Dat we laten weten dat we er nog steeds 
zijn. Weliswaar kleinschaliger en zonder een 
offi  ciële opening, maar een feest gaat het 
zeker worden. Voor bijvoorbeeld de kermisex-
ploitanten is het een moment waarop ze weer 
met hun attracties naar buiten kunnen, nadat 
de spullen maanden opgeslagen hebben ge-
legen. Ik vind het mooi dat dit allemaal weer 
kan in Sittard-Geleen.”

Wiesnfest in de historische binnenstad van 
Sittard vindt plaats van 22 tot en met 27 ok-
tober. Kijk voor kaartverkoop en alle andere 
informatie op www.oktoberfeestsittard.nl

Wethouder Andries Houtakkers: “Ik ben als 
wethouder blij dat we dit de stad kunnen 
bieden.”  Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Dinsdag 12 oktober verscheen er een wel heel 
bijzonder boek over een man die vele avontu-
ren beleefde in de regio Sittard-Geleen. In het 
boek ‘De Zwarte Panter’ blikt auteur Danny 
van der Linden terug op het leven van de 
legendarische oud-doelman Frans de Munck. 

De in Zeeland geboren De Munck kwam in 
zijn leven uit voor Sittardse Boys en werkte 
daarnaast als politieman in Sittard. Hij trouw-
de met een Sittards meisje, maar nam het in 
zijn leven niet al te nauw met de huwelijkse 
trouw. De Munck stond bekend als een wo-
manizer die ook in Limburg zijn sporen heeft 
nagelaten. In 1954 kwam De Munck als doel-
man van Oranje naar de legendarische club 
Fortuna ‘54 uit Geleen. Bij deze voorloper van 
Fortuna Sittard was hij één van de sterren in 
het betaalde voetbal. Na een meningsverschil 

Boek over ‘De Zwarte Panter’
vertrok De Munck naar het Utrechtse DOS 
en werd daar meteen kampioen van Neder-
land. Na avonturen bij Veendam en Cambuur 
Leeuwarden sloot De Munck zijn loopbaan af 
bij Vitesse waar hij ook nog enige tijd trainer 
was. In 2010 overleed Frans de Munck, maar 
de verhalen over hem houden hem op een 
bepaalde manier in leven. Auteur Van der 
Linden sprak met een zoon van De Munck 
en meerdere mensen die hem in zijn lange 
loopbaan hebben meegemaakt. 

In het boek ‘De Zwarte Panter’ komt alles naar 
voren over zijn prestaties, zijn avonturen met 
vrouwen en zijn ietwat eigenzinnige karakter.

Het boek ‘De Zwarte Panter’ van uitge-
verij Edicola Sport is verkrijgbaar via 
elke boekhandel en webshop.
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De historische binnenstad van Sittard viert tijdens Inspired Shopping het begin van 
de sfeervolle winterse dagen. De kronkelende straten veranderen op de koopzondag 
van 31 oktober in een intieme setting, geheel in Halloween stijl! Spannende levende 
standbeelden, gezellige herfstaankleding, een coole trick or treat route en verrassen-
de lekkernijen vormen een knusse route door het historische hart van Sittard. Tijd om 
te genieten van de gezelligste periode van het jaar!

Happy Halloween

Gezelligheid en een intieme sfeer, dat is 
waar Sittard voor staat en dat is wat van 
deze dag verwacht mag worden. Dit jaar 
gebeurt dit met daaromheen weer een 
sfeervol Halloween jasje! De ondernemers 
zorgen voor een bijzonder warm onthaal 
met feestelijke aankleding door de hele 
stad. Verrassende lekkernijen worden 
uitgedeeld, lampionnen verlichten het 
straatbeeld en op diverse plekken kun je 
weer genieten van al die mooie levende 
standbeelden. De trick or treat route mag 
natuurlijk ook dit jaar weer niet ontbreken!

Route van levende standbeelden

Op maar liefst tien verschillende plekken 
in de historische binnenstad van Sittard 
kom je spraakmakende stillevens tegen. 
Mysterieuze, spannende en humoristi-

sche figuren staan voor jou klaar om je te 
verrassen. Soms moet je écht even goed 
kijken of het nou een echt standbeeld is 
of niet!

Trick or treat

Een Halloween event zonder trick or tre-
at is natuurlijk niet compleet. Tijdens de 
trick or treat route ga je verkleed langs 
alle deelnemende winkels in de stad om 
lekkernijen te scoren. Deze keer loop je 
langs de winkels met een speciale trick or 
treat flyer. Op de flyer staan alle winkels 
waar je iets lekkers kunt gaan halen. Als 
je bij een winkel bent geweest krijg je een 
sticker op de flyer geplakt. Je kunt tijdens 
Inspired Shopping de flyer bij alle
deelnemende winkels ophalen. Ook krijg 
je bij alle winkels weer een trick or treat 
tas om de lekkernijen in te kunnen doen. 
De deelnemende winkels zijn te herken-
nen aan een poster en Halloween aankle-
ding bij de ingang van de winkel. Bezoek 

alle winkels en zorg voor een volle tas om 
met familie en vrienden te delen!

Mooiste Halloweenoutfit van Sittard

Vorig jaar kwamen er heel veel kinderen 
prachtig verkleed naar de binnenstad om 
de trick or treat route te lopen. Daarom 
wordt er dit jaar een speciale wedstrijd 
georganiseerd voor al die mooi verklede 
kinderen. Er zal tijdens Inspired Shopping 
een Halloween jury rondlopen. Ga op 
zoek naar de jury en laat je outfit zien! De 
jury zal zelf natuurlijk ook goed rondkijken 
naar mooie Halloween outfits. Van alle 
deelnemende kinderen wordt een foto 
gemaakt en op maandag 1 november 
zal op de Facebookpagina van Sittard. 
Genieten voorop de winnaar bekendge-
maakt worden. De winnaar krijgt een ca-

deaubon van €25,- van een winkel naar 
keuze uit de binnenstad van Sittard!

Foto’s: ‘Rockateer’.

Inspired Shopping • 31 oktober 2021

Sfeervol shoppen
Sittard heeft alles in huis voor een 
heerlijk dagje winkelen. Al lopend 
door de sfeervolle straten van Sit-
tard ontdek je maar liefst 100 unie-
ke winkeladresjes! De winkels zijn op 
zondag 31 oktober van 12.00-17.00 
uur geopend. Maak een dagje Sittard 
helemaal af met een hapje en drank-
je op één van de heerlijk verwarmde 
terrassen in de stad.
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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
19 T/M 23 OKTOBER 10.00 TOT 17.00 UUR

Executie verkoop start:
zaterdag 16 oktober 10.00 TOT 17.00 UUR 

ZONDAG 17 OKTOBER EXTRA VERKOOPDAG 10.00 TOT 17.00 UUR

Twee zussen uit Geleen (Tonny Bemelmans 
81 jaar) en Maastricht (Gea van der Velde 80 
jaar) hebben in de coronatijd niet stilgezeten. 

Kinderboek ‘Heksje Krikkekrak’ van 
Tonny Bemelmans en Gea van der Velde

Tonny heeft het sprookje verzonnen en Gea 
heeft de illustraties erbij gemaakt. Beiden zijn 
jarenlang in het onderwijs werkzaam geweest 

en weten ook door hun eigen kinderen en 
kleinkinderen wat de jeugd aanspreekt. Tonny 
heeft in het verleden vaker verhalen geschre-
ven, maar die verdwenen onder in de bureau-
lade. Tijdens de corona-periode is dit eerste 
sprookje letterlijk uit de lucht komen vallen. 
De tachtigjarige leeftijd gepasseerd, moest 
het er eindelijk van komen. Nu is de vertelling 
dus klaar en van illustraties voorzien. Heksje 
Krikkerkrak is de dochter van moeder Krikke 
en vader Krik. Op een dag verveelt Krikkekrak 
zich, wordt ondeugend en vliegt uit. Als leuke 
aanvulling heeft de schrijfster er ook een 
eigen liedje met bladmuziek aan toegevoegd.
Het kinderboek is geschikt voor kinderen van 
4 tot 8 jaar. Het sprookje met 24 bladzijden is 
voor €12,50 bij de schrijfster via heksjekrikke-
krak@gmail.com te bestellen. In Geleen wordt 
het gratis bezorgd. Voor bezorgkosten wordt 
€4,95 in rekening gebracht. Woensdag 27 ok-
tober om 14.00 uur leest Tonny het sprookje 
voor in de Leeswinkel, Salmstraat 31 in Ge-
leen en hier op deze middag ook verkrijgbaar.

Fortuna Academy
1. Stel jezelf voor 
Brayden Beugelsdijk, 14 juni 2017, U13, LB, 
linksbenig-snel-goeie overzicht-teamspeler.

2. Hoe ziet jouw (trainings)week eruit 
en hoe combineer je sport en studie?
Basisschool de Kasteeltuin, ik heb een conti-
nue rooster van 0830 tm 1400 uur. Probeer 
mijn huiswerk direct na school te maken ipv 
na de training. Dat gaat me prima af tot nu 
toe.

3. Hoe ziet jouw wedstrijdvoorberei-
ding eruit?
Na de training op vrijdag eet ik een flink bord 
met pasta en ga ik op tijd naar bed. Ik sta een 
uur voor vertrek op zodat ik al goed wakker 
ben en rustig kan ontbijten. Daarna wat oefe-
ningen doen zoals touwtje springen, push ups 
en planken.

4. Wat is jouw mooiste moment in het 
shirt van Fortuna Sittard?
Mijn mooiste moment was dat ik nog in mijn 
proefperiode mee mocht doen aan een toer-
nooi in Rotterdam met de U8.

5. Welke tips heb je voor jongeren met 
de droom op prof te worden?
Pas je levensstijl (eten, slapen, leren, spelen) 
zo snel mogelijk aan zodat het standaard 
wordt. Als het op jonge leeftijd nog niet is 
gelukt om bij een BVO te komen, blijf in jezelf 
geloven.

De in Daniken onder Geleen geboren en 
opgroeide Martin Ruijters is een groot 
deel van zijn leven tekenleraar geweest 
aan de Ambachtsschool in Sittard. In 
zijn vrije tijd trok Martin er vaak op uit 
om schetsen te maken voor zijn schil-
derijen en tekeningen. Daarvan heeft 
hij er op zijn zolderkamer meer dan 
honderd geproduceerd.

Zijn zoon Marcel bleek ook over artistie-
ke  talenten en is nu een nationaal bekende 
striptekenaar. Deze leerde zijn vader ook de 
kneepjes van het striptekenen en dat bracht 
Martin Ruijters op het idee om zijn jeugdher-
inneringen op deze wijze op papier te zetten.

Stripboek over Oud-Geleen in WOII
Drie verhalen van historische gebeurtenissen 
zijn op initiatief van Heemkundevereniging 
Geleen in een kleurrijk magazine bijeen ge-
bracht en in een beperkte oplage uitgegeven.
Deze stripverhalen gaan over gebeurtenissen 
rond Oud-Geleen in oorlogstijd met de titels 
‘Wo ist der Bahnhof’, ‘Wae zeet geer dan’ en 
‘De patsj van Teun’ over Teunie Dekkers. 
Deze laatste was een zeer bekend figuur in 
Oud-Geleen.De magazines zijn verkrijgbaar 
bij Heemkundevereniging Geleen, waar tot en 
met 4 december ook een expositie te zien, die 
zeer de moeite waard is, met o.a. werken van 
Martin Ruijters. Het adres is Jupiterstraat 35 
a. Voor de openingstijden zie www.heemkun-
de-geleen.nl.

De zussen Tonny en Lea.

Martin Ruijters zette historische gebeurtenis-
sen in tekst en tekening op papier.
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Ruim vijftien jaar staat Paul Janssen 
achter de bar van zijn café de Bar in 
Buchten. Mooi bestaan maar zwaar 
want hij moet erbij werken als operator 
bij DSM. En de corona crisis heeft er 
ook bij zijn dorpscafé stevig ingehakt.  
De bijna zestigjarige barman laat het 
er niet bij zitten. Hij heeft zijn assor-
timent gehaktballen uit eigen keuken 
uitgebreid en verfijnd.  ,,Om te overle-
ven moet je aan bal zien te blijven. ”

Op de bar staan vier flessen mayonaise en 
slaolie. Ernaast liggen twee kloeke bollen 
knoflook. ,,Daar maak ik straks een stevige 
knoflooksaus van. Daarbij komen nog een 
grote pan shoarma en vers gebakken frieten. 
De ‘grote baas’ van DSM komt vandaag op 
bezoek. We gaan zorgen dat hij dit bezoek niet 
gauw vergeet”, zegt Paul Janssen terwijl hij 
jongleert met de bollen knoflook.  De bijna 
zestigjarige barman/eigenaar van café De Bar 
in Buchten oogt vermoeid. ,,Ik ben niet meer 
dat gastje van 17, dat vele jaren geleden achter 
de bar van Hommelheide in Susteren de 
smaak van de horeca te pakken kreeg”,  zegt 
hij en serveert een sterke kop koffie. Hij com-
bineert al vele jaren zijn baan bij DSM met het 
runnen van café De Bar in zijn dorp Buchten, 
samen met zijn vrouw Ingrid. ,,Met mijn 
eerste vrouw heb ik eerst 20 jaar in dit café 
gewerkt. Toen het café vrijkwam zei Ingrid, 
mijn huidige vrouw dat ze wel zin had om het 
café over te nemen. Dat hebben we toen ook 
gedaan en sindsdien combineer ik mijn werk 
bij DSM met het werk achter de tap hier.”

Paul Janssen, de inventieve 
‘balman’ van café De Bar

Frietensnijder
 De barkeeper met de guitige blik in de, nu 
wat vermoeide ogen, is dan ook geen man, die 
veel tijd heeft om stil te zitten. Maar hij weet 
handig zijn hobby’s  met zijn verplichtingen 
te combineren. Zijn geheim? Koken. Voor zijn 
gasten in zijn café en voor zijn collega’s op het 
werk. ,,Ik heb toestemming gekregen om voor 
mijn collega’s te koken op het werk. Ik werk 
twee middag- en twee nachtdiensten. Tijdens 
de eerste middagdienst vraag ik mijn collega’s 
wat ze de tweede middagdienst willen eten. 
Dat maak ik dan, in een klein keukentje, op 
het werk.”  Zijn collega’s behoren tot de meest 
weldoorvoede werknemers van DSM. Alles 
wat ‘maître Paul’ maakt, gaat grif en in grote 
hoeveelheden naar binnen. Kogelbiefstuk, 
saté, zoervleisj, hachee en shoarma zijn zeer 
geliefd maar niet zonder de ‘Janssensauzen’ 
en verse frieten. Lange tijd snijdt hij ook zelf 
de frieten. ,,Ik had op het werk een frietsnij-
der zoals ze ook in een echte frituur hebben. 
Maar telkens eigenhandig 15 kilo friet snijden 
en erna voor-en afbakken, nee, dat werd me 
teveel. Ik werk nu met voorgebakken friet, 
die ik op het werk afbak”,  zegt hij opgelucht. 
Zeer geliefd is ook zijn knoflooksaus, de 
roem daarvan is tot in de top van het bedrijf 
doorgedrongen. ,,Onze baas komt hem zelf 
proeven. Hij zal die ervaring niet snel verge-
ten”, grinnikt de kok, die aan het koken kwam 
door toedoen van zijn zussen.  ,,Wanneer mijn 
moeder naar de vrouwenbond ging, zeiden 
mijn zussen altijd tegen me: Paul, kook jij 
eens iets voor ons. Vond ik leuk. Geen haute 
cuisine maakte ik maar gewone kost zoals ge-

bakken aardappelen. Wel gezond, mijn zussen 
zijn allemaal goed aan de man gekomen.”

Wreed
Zijn kookliefde gaat niet zo ver dat hij de raad 
van zijn vader om kok te worden opvolgt. Hij 
kiest voor de schuimspaan en de tapkraan 
hoewel de pollepel en het koksmes altijd 
binnen handbereik blijven.  Want wie een 
dorpscafé runt moet niet alleen zijn gasten 
een puik bier met twee vingers schuim weten 
te serveren maar hen ook verrassen met 
‘hapjes van het huis’. ,,Je moet van alles uit de 
kast halen om een dorpscafé overeind te hou-
den. Kijk maar hoeveel dorpen niet eens meer 
een eigen café hebben. De concurrentie van de 
stad, de tv en Netflix is moordend.” Vandaar 
dat de inventieve barman steeds uitkijkt naar 
‘klantenbinders’.  Aan de plakjes worst en de 
pindabakjes trekt hij niet. Als selfmade kok 
begint hij met het serveren van zijn self made 
gehaktballen. ,,Ik serveer ze overal, op het 
werk en hier, als tapas bij het bier”. Zijn bal-
len bevallen overal buitengewoon. De bakjes 
met door hem zelf bedachte saus erbij worden 
zelfs met de vingers schoongeveegd. Maar 
het succes wordt twee jaar geleden wreed 
verstoord wanneer corona de deuren van de 
horeca met een harde klap dichtgooit. ,,Al ons 
spaargeld ging eraan. Zonder de steun van de 
overheid zouden we het niet gered hebben. 
Ik was blij dat ik nog mijn baan bij DSM nog 
had, hoewel de combinatie van ploegendienst 
en café steeds zwaarder wordt, zeker na je 55 
ste verjaardag. Ook wordt het er niet gemak-
kelijker op om aan de diverse wensen van de 
gasten tegemoet te komen. Maar ik kan het 
me niet permitteren om eerder op te houden. 
Een dorpscafé is nog altijd geen vetpot, en nu 
weer open mogen zijn, kunnen we de schade 
van corona proberen weg te poetsen.” 

De Poete
Hij prijst zich wel gelukkig met de goodwill 
van zijn vaste gasten. ,,Toen de cafés weer 
even open mochten heeft Stichting De Poete 
van Buchten me fantastisch geholpen een 
soort zomercarnaval te organiseren, op 28 
augustus van drie uur ’s middags tot negen 
uur ‘s avonds. Het was geweldig. De mensen 
waren echt toe aan een feestje. Om half zes 
was er al 500 liter bier weggetapt, en om 
negen uur ’s avonds had ik geen druppel bier 
meer”, zegt hij met glinsterende oogjes. Het 
geeft hem de moed om verder te werken aan 
zijn assortiment ‘gasten-verwenners’. ,,We 
hebben naast onze ivoren biljartballen nu ook 
gehaktballen in allerlei formaten, van klein tot 
middelgroot en groot tot ‘extra large’ ballen. 
Elk met zijn eigen recept en uiteraard met 
aparte sauzen zoals de knoflooksaus, die via je 
huid naar buitenkomt, Vraag maar aan onze 
baas. Die kan er alles over vertellen.  Om te 
overleven moet je nu eenmaal aan de bal zien 
te blijven. Dat geldt niet alleen voor voetbal-
lers maar ook voor eigenaars van cafés.”

 Door Ray Simoen

‘Een dorpscafé is nog altijd geen vetpot.’

Frühschoppen met 
Sint Augustinus
Harmonie Sint Augustinus houdt zondag 17 
oktober van 11.00 tot 17.00 uur de eerste edi-
tie van Das Grösse Augustiner Frühschoppen 
in de Hanenhof. Naast de eigen Augustiner-
kapel treden op de Neulánder Wirtshaus Musi 
Landgraaf, Zu Helle Kapelle uit Sittard en de 
Bóhmerwaldkapel uit Schinnen. Tevens wordt 
deze dag de eerste Miss Augustinus uitge-
roepen en is er en tombola. Kaarten kosten 
€12,50 voor volwassenen en €2,50 voor de 
jongeren t/m 17 jaar. https://shop.ikbenaan-
wezig.nl/tickets/event/fruhschoppen 

Recycleparkjes
Ook de bewoners van de Peterstraat in 
Munstergeleen en de Putstraat in Sittard 
kunnen vanaf nu hun afval kwijt in een 
recycleparkje. Dichtbij huis afval wegbrengen 
op het moment dat het nodig is, dát kan bij de 
recycleparkjes.

Jubileumconcert 
Harmonie St. Cecilia
Om te vieren dat Harmonie St. Cecilia Gre-
venbicht-Papenhoven al meer dan 120 jaar 
met veel plezier en enthousiasme muziek 
maakt, staan het harmonieorkest, de slag-
werkgroep en de muzikanten uit de jeugdop-
leiding op 30 oktober op de planken van de 
Sittardse schouwburg voor de spectaculaire 
voorstelling ‘Nao ’t Zuuje’, een muzikale rond-
reis die begint in de ruimte en de zuidelijkste 
streken op onze aardbol bezoekt, om uiteinde-
lijk in ’t eige zuuje toes te kòmme. Gaan jullie 
mee op reis? Het uitdagende programma 
bestaat uit klassieke en lichte muziek: het ene 
moment droom je weg bij magische filmmu-
ziek uit Star Wars, het andere moment doe 
je een dansje in je stoel bij het opzwepende 
Libertadores van Óscar Navarro Onder leiding 
van dirigent Jos Simons en instructeur Stefan 
Castro staan alle geledingen van de vereni-
ging in de spotlight. Speciale gast is zanger en 
muzikale duizendpoot Rob Reyners! 

Kaartjes voor Nao ’t Zuuje kosten €12,50 en 
zijn verkrijgbaar via via: www.cecilia-online.
nl/shop. Kinderen t/m 12 jaar mogen het 
concert gratis bezoeken, maar hebben wel een 
toegangskaartje nodig. Ook deze kaartjes zijn 
verkrijgbaar via de website.

* gehele collectie

Mode voor alle mannen
Premium dealer van Geleen 

en omstreken

Lenders 
Mannenmode

Mode voor alle mannen

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

Opruiming 
––––––

Op alle Polo’s 
korte mouw 

–
Hemden
korte mouw –
T-shirts 

–
Zomerjacks 

 
alles 40%

* gehele collectie

Mode voor alle mannen
Premium dealer van Geleen 

en omstreken

Lenders 
Mannenmode

Mode voor alle mannen

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

Opruiming 
––––––

Op alle Polo’s 
korte mouw 

–
Hemden
korte mouw –
T-shirts 

–
Zomerjacks 

 
alles 40%

Corduroy Shirt
met

25%
korting

van  € 79,95

voor € 59,95

Beschikbaar 
in 4 kleuren!

PodiumPlus 
Het Popkoor 50 +, onder leiding van 
dirigente Esther Zaad, startte na anderhalf 
jaar, weer met de wekelijkse repetities op 
dinsdagmiddag in de Hanenhof. 

Naast dit koor van 110 vrouwen en mannen 
heeft PodiumPlus Westelijke Mijnstreek ook 
een avondkoor opgericht. Dit avond Popkoor 
50+, onder leiding van dirigente Christianne 
Neven, is ook weer gestart in de Hanenhof. 
Ben je 50+ en wil je graag in een van de koren 
zingen meld je dan aan via:
www.podiumplus-wm.nl  



MIJNGazet | pagina 12

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

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

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

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

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

nog eens een reële prijs.

DAT IS
  GOUD
WAARD.

GOUD VERKOPEN IN

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

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

SITTARD

Sittard

ENGELENKAMPSTRAAT 

45

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

Woning leegmaken?

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

Het leegmaken van een woning is een zware klus. Vooral als het gaat om de woning van een dierbare, 
dan is het niet alleen lichamelijk zwaar, maar ook een emotionele opgave.

Allbo is een betrouwbaar en professioneel bedrijf dat u heel wat zorgen uit de handen neemt.  
U geeft aan welke spullen uw familie en u zelf wilt behouden, u haalt ze uit de woning of laat ze door Allbo  
op locatie bezorgen. De rest doet Allbo, wij halen alles uit de woning zoals u dat aangeeft.  
Meubels, vloerbedekking, gordijnen, huisraad enz. Wij maken alle ruimtes volledig leeg; schuren, garages,  
zolders, kelders en tuinen. Precies volgens uw wensen of die van de woningvereniging.  
Wij dichten de spijkergaten in de muren en verrichten kleine herstelwerkzaamheden.

Staan er nog waardevolle spullen in de woning? Daar geven wij uiteraard een vergoeding voor.
Allbo heeft alles in eigen hand, vader en zoon doen alles zelf. Zo gebeurt alles discreet.  
Wij hebben eigen containers en verhuiswagens, geen wachttijden en wij zijn kostenbesparend.  
Afval wordt eigenhandig gesorteerd en milieubewust afgevoerd. Tijdelijke opslag van uw spullen is mogelijk.

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer info of een intake.
06-57547749 of via info@allbo.nl. U kunt ook een bezoek aan onze website brengen: www.allbo.nl

WONINGONTRUIMING  |  VERHUIZINGEN  |  OPSLAG  |  ALLE SOORTEN AFVAL   |  DEMONTAGE  
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Rens Dormans van het LGOG

‘Onze provincie is zo rijk aan kleine musea 
die onderbelicht zijn en dat is jammer.’

Mijn naam is Rens Dormans, 56 jaar. 
Ik woon in Sittard en ben vanaf 18 
september 2021 vicevoorzitter van de 
Archeologische Vereniging Limburg. 
Dit is een sectie van het LGOG (Lim-
burgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap).

Kun je iets vertellen over het LGOG?
Het LGOG werd in 1863 opgericht in 
Maastricht met als doel ‘het bevorderen der 
vaderlandsche geschiedenis, en vooral die van 
Limburg, alsmede het opsporen van oudhe-
den en overblijfsels van kunst en nijverheid 
in dit hertogdom aanwezig’. Het LGOG is een 
historische vereniging, onderverdeeld in 10 
kringen die samen de hele provincie bestrij-
ken. LGOG organiseert verschillende activitei-
ten, waaronder meer lezingen, (meerdaagse)
excursies, studiereizen en congressen. Daar-
naast is LGOG (mede) uitgever van verschil-
lende publicaties. Het LGOG is eigenaar van 
een groot aantal historische en archeologische 
collecties die in meerdere musea en archieven 
zijn ondergebracht. De collecties zijn voor ie-
dereen beschikbaar voor onderzoek en studie.
LGOG kent voorts drie secties met ieder een 
speciaal aandachtsgebied: genealogie, monu-
menten en archeologie. De Sectie Archeologie 
(Archeologische Vereniging Limburg) werd in 
1975 opgericht en heeft sinds 1977 een eigen 
tijdschrift; Archeologie in Limburg. Limburg 
heeft altijd een bijzonder positie gehad in de 
Nederlandse archeologische wereld, omdat 
het in archeologisch opzicht de rijkste pro-
vincie is van Nederland. De Archeologische 
Vereniging Limburg (AVL) – kortweg LGOG 
Archeologie – heeft als doel de archeologische 
kennis van de leden te vergroten, het Lim-
burgs bodemarchief te helpen inventariseren, 
beschrijven en registreren, en waar nodig en 
mogelijk assistentie te verlenen bij opgravin-

gen. Een lidmaatschap op de sectie Archeolo-
gie is gratis als men lid is van het LGOG. De 
AVL is een vereniging die niet alleen kennis 
deelt, maar ook geïnteresseerden in archeo-
logie, amateurarcheologen en detectornisten, 
alsmede beroepsarcheologen met elkaar in 
contact brengt.

Jullie hebben recent een algemene 
ledenvergadering gehouden; zijn daar 
belangwekkende besluiten genomen?
Belangrijkste punt is dat we er weer willen 
zijn voor de leden, dus goed luisteren wat 
zij willen en de archeologie in Limburg op 
de kaart zetten en bij een zo breed mogelijk 
publiek brengen. 

Hoeveel mensen zijn verbonden aan de 

sectie Archeologie? Is het gemakkelijk 
om mensen te interesseren voor een 
functie, al dan niet als vrijwilliger?
Het bestuur bestaat uit 5 personen met daar-
naast adviseurs. De bedoeling is om verschil-
lende groepjes te maken zoals werkgroep edu-
catie, werkgroep tijdschrift enz. In deze tijd is 
het niet makkelijk om vrijwilligers te vinden 
daarom ben ik blij dat we nu een jong en fi jn 
bestuur hebben die er vol voor willen gaan.

Jij wordt omschreven als een gepassio-
neerd archeoloog.
Het juiste woord is amateurarcheoloog, ik 
heb er geen studie voor gevolgd, daartegen 
wel veel cursussen gedaan en recentelijk nog 
kunstgeschiedenis afgerond. De fascinatie is 
begonnen in Beek toen ik een jaar of 10 was, 
soldaatje spelen bij het Heksenbos en dan toe-
vallig op veel hulzen stuiten, zo is het balletje 
gaan rollen.

Welke tijdsperiode is voor jou erg be-
langrijk en waarom?
Het klinkt wat afgezaagd maar de meeste 
interesse gaat uit naar de Romeinse tijd. En 
waarom, omdat ik het fascinerend vind hoe 
ze een megagroot gebied zo relatief eenvoudig 
gedurende een lang tijdsbestek konden be-
sturen. Natuurlijk waren er ook periodes met 
veel strubbelingen, maar toch….

Jullie geven ook een tijdschrift uit over 
Archeologie in Limburg? Moet je daar-
voor een abonnement nemen?
Als je lid wordt van de LGOG kun je sectie ar-
cheologie aanvinken, dat lidmaatschap is dan 
gratis, dan krijg je dus ook automatisch het 
tijdschrift, zelfs twee want naast het archeolo-
gie tijdschrift ook nog het gewone tijdschrift 
van de LGOG.

Hoe krijgen jullie mensen geïnteres-
seerd in archeologie? Is er überhaupt 
veel belangstelling voor?
Ja, we leven natuurlijk in de rijkste archeolo-
gische provincie in Nederland en we krijgen 

de mensen geïnteresseerd. Alhoewel ik van 
mening ben dat je de archeologie van onze 
mooie provincie, beter en makkelijker bij de 
mensen kan brengen. Onze provincie is zo rijk 
aan kleine musea die eigenlijk onderbelicht 
zijn en dat is jammer.

Je gaat zelf vaak op zoek met een 
metaaldetector, begrijp ik? Wat is de 
charme daarvan? Hoe vaak vind je iets 
dat de moeite waard is?
Vaak niet meer, sinds ik 6 jaar geleden een 
zwaar auto-ongeluk heb gehad is het fysiek 
soms te zwaar. Ik ben hier inderdaad zo’n 15 
jaar geleden mee begonnen en toen ging ik 
echt voor de vondst, dus ging ik ook bijvoor-
beeld naar het noorden om op die mega ak-
kers vanalles lekkers te vinden. Sinds een jaar 
of 10 gaat het niet om de hoeveelheid vondst 
maar om de geschiedenis die erachter zit. Ik 
vind veel liever een eenvoudig oud muntje in 
en rond Sittard, dan een zilveren of gouden 
munt ergens in het buitenland.

Wat is jouw beste vondst en waarom?
Toch wel een Gouden Romeinse munt met 
oogje eraan, dus gedragen als statussymbool 
door iemand. Die munt ligt op het ogenblik in 
het Museum voor grafcultuur te Stein. Het is 
trouwens belangrijk om te weten is, dat je (en 
eigenlijk moet iedereen dat doen) alle belang-
rijke vondsten meldt bij de juiste instanties 
om op die manier bij te dragen aan de kennis 
van de archeologie.

Op welke manier deel je jouw kennis 
en ervaring met anderen? 
Educatie is zeer belangrijk. Ik heb pas nog 
twee workshops vanuit de werkgroep Ar-
cheologie Sittard gegeven over prehistorische 
Jagers en Boeren, op de Blinker in Geleen. 
Dat is prachtig om te doen, het spreekt die 
kinderen dan echt tot de verbeelding, super 
gewoon. Dat is wat we willen; op een relatief 
eenvoudige manier de archeologie bij de 
mensen brengen.

Hebben jullie vragen stuur een mailtje naar 
archeologie@lgog.nl

 Tekst Bert Wassenberg

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

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.

ACTIE:
Bij uw eerste 

bestelling 
3 maaltijden

voor 

€ 18,95

Veronique Kookt groeit
Voor openstaande vacatures

Kijk op
www.veroniquekookt.nl

Whitening alleen op afspraak

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

BARBER & WHITENING

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

Barber & Whitening

TWO
OPENINGSTIJDEN 

Alleen na telefonische afspraak:
Maandag: 12.00 - 18.00 uur

Met en zonder afspraak:
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00 - 18.00 uur
Donderdag: 09.00 - 19.00 uur
Zaterdag: 08.30 - 15.30 uur
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GELEEN - GRAVENSTRAAT 1GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
16 oktober t/m 1 november 2021. 

@medikamentediegrenze

Anti- virale en desinfecterende 
reinigingsdoekjes 80st
Per stuk € 0,59

Handzeep original of dermo oil 500ml

Groentesoep met tuinkruiden 2x31gr
Per stuk € 0,39

Per lolly € 0,29 Yula
Lemon & ginger, 
berries & spice of 
mango & chilli 250ml
Per stuk € 0,39

Air Wick

Natterman*Gillette 

Halloween MimosinDove

The VoiceBional

Color Reus

Air freshener magnolia & cherry blossom of 
morning rain 150gr

KnorrLollies

Hoest en keel pastilles 20st

Neusspray menthol of calendula 15ml

Fusion5 scheermesjes 8st

Diverse soorten kaarsen
Per stuk € 0,39

Body and face wash
Men +care charcoal & clay 
250ml

Dr. Original*

Wet wipes

Black edition men of woman 
edt 100ml

Wasverzachter spring freshness 
60 wasbeurten 1,2l

Sanicur

Energydrank

Ailvit/knofluvit met wilde look 30 capsules 
of v-nal vermoeide benen 40 capsules

Wasmiddel 20 wasbeurten 1l

-58% -12%

-85%

elders   € 5,99 elders   € 16,95

elders   € 20,00
€ 1,00

€ 2,49 € 14,99 € 1,00

€ 0,39 € 2,99

250ml 60 wasbeurten

20 wasbeurten

100ml

80st

20st

-70% -36%

-55%-73%

elders   € 2,29 elders   € 1,23

elders   € 3,99elders   € 3,75

€ 0,69 € 0,79

€ 1,79€ 1,00

500ml

8 mesjes

20gr 2x31gr

Werkzame stof:
Ectoin

Werkzame stof:
Zoutoplossing neusspray met 
menthol of calendula

Dempt de hoestprikkel, verlicht keelpijn, 
heesheid en pijn bij slikken.

Om vrijer te kunnen ademen door de neus. 15ml

150gr

  

    

  

  

-80%

-66% -77%

-90%

-89%

elders   € 5,00

elders   € 2,94 elders   € 4,32

elders   € 11,85

elders   € 46,32

2 voor
€ 1,00 

6 lollies voor

€ 1,00 
3 voor

€ 1,00 

3 voor
€ 1,00 

24 voor
€ 4,99 

*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.

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

‘De toekomst is onder ons’
De stad is van ons! Inwoners, orga-
nisaties, bedrijven en gemeente. En 
daarom bouwen we daar sámen aan. 
We maken verbindingen met bestaande 
acties en starten samen acties. Met de 
Toekomstvisie 2030 als ons kompas. Zo 
ook in Sittard West. Mensen wonen in 
Hoogveld en Limbrichterveld, werken 
in het handelsgebied, leren aan de 
onderwijsboulevard en ontspannen in 
de uitgestrekte parken en naastliggend 
buitengebied. Sittard West heeft alle 
mogelijkheden om een slimme wijk te 
zijn, met nieuwe vormen van (circulair) 
wonen en samenleven. 

We zijn uit de startblokken
Een groep toekomstambassadeurs neemt 
de eerste stap om de wijk in deze richting 
te helpen. In een samenspel van inwoners, 
bedrijven en organisaties. Deze aandacht 
voor de wijk levert energie. Bijvoorbeeld bij 
inwoners die zich uit zichzelf aanmelden om 
mee te doen. Maar ook jeugd en bedrijven 
zijn deelnemer, zij spreken voor de duizenden 
dagelijkse bezoekers van het gebied.
Woensdagavond 13 oktober was onze take off . 
Dit was een startoverleg met een eerste groep 
inwoners, organisaties en bedrijven in West. 
De volgende keer komen we bij elkaar in één 
van de DSM-torens. Dan delen we mogelijke 
acties en projecten met elkaar. Hierna toert 

de groep van plek naar plek, van initiatief 
naar initiatief. Van bijvoorbeeld ‘huis van de 
wijk’ als initiatief van Zuyderland, naar het 
‘grand open café’ van VV Sittard. We kijken in 
elkaars keuken en komen zo tot samenhang.

Ook andere wijken
Het stationsgebied verbindt West met Sittard 
Centrum. De wens voor een aantrekkelijk, 
cultureel en toeristisch belevingscentrum sluit 
hier nog niet helemaal aan bij de situatie van 
nu. Ook in het centrum zijn daarom verschil-
lende ontwikkelingen in een startfase. Als 
samenleving zetten we de schouders onder 
een gedeeld doel. We oefenen dat al succes-
vol in de Participatiegroep rondom het V&D 
gebouw. 

Elk (inwoners)initiatief is waardevol. 
Wil je meer weten over de visie? Of heb 
je een initiatief dat helemaal past in 
de toekomstvisie van de gemeente? Ga 
dan naar www.sittard-geleen.nl/toe-
komstvisie2030 of stuur een mail naar 
toekomstvisie@sittard-geleen.nl.

Like ons op

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur. 

Wolfeynde 10  |  Beek  |  046 - 437 50 40  |  www.gecolux.nl

Raamdecoratie en vloeren, 
alles onder 1 dak!

• Gordijnen • Raamdecoraties

• Insectenwering • PVC vloeren

SUNWAY® Oktober Woonmaand actie
Ervaar het bedieningsgemak van gemotoriseerde SUNWAY® raambekleding 
en de TaHoma® switch, de slimme hub om je SUNWAY® raambekleding en 
apparaten centraal te verbinden en te bedienen. TaHoma® switch kan gekoppeld 
worden met Google Assistent, Amazon Alexa en Apple HomeKit, waarmee de 
gebruikerservaring wordt uitgebreid naar stem-bediening. De perfecte oplossing 
voor een slim huis.

Somfy TaHoma® switch 
t.w.v. € 199,- CADEAU

bij aankoop van 
3 SUNWAY® producten 
met een Somfy motor

Actie is geldig t/m 14 nov 2021

De gehele 
maand oktober 

COREtec pvc vloeren 

10% korting!

Openbare ruimte Sittard-Geleen 
verrijkt met reeks kunstwerken
De gemeente Sittard-Geleen verwelkomt op 
korte termijn een aantal nieuwe kunstwerken 
in de openbare ruimte. Op 10 oktober heeft 
burgemeester Hans Verheijen samen met 
kunstenaar Piet Berghs het eerste kunstwerk 
onthuld: het Verbroederingsmonument. Dit is 
te bewonderen nabij bioscoop Foroxity aan de 
Rijksweg Zuid. Vanwege het onderhoud aan 
de Verbroederingssteen uit 2001 is besloten 
een medaillon te vervaardigen waarin de 
stadswapens van de voormalige gemeenten 
samenvloeien. Dit om stil te staan bij de her-
indeling die 20 jaar geleden plaatsvond.

Tijdens de onthulling stond burgemeester 
Hans Verheijen stil bij de waarde en beteke-
nis van kunstwerken in de openbare ruimte. 
“Kunstwerken zijn een vereeuwiging van 
ons; van onze gemeenschap. Maar ook van 
onze identiteit, van onze waarden, van onze 
cultuur, van onze gebruiken en onze smaak. 
Daarom is kunst van onschatbare waarde en 
laat ze ons stilstaan bij onszelf en bij wie we 
zijn.”

“Kunst in de openbare ruimte vormt een 
belangrijk deel van ons cultureel erfgoed,” 
vult wethouder Cultuur Andries Houtakkers 
aan. Sittard-Geleen kent 120 kunstwerken 
in de openbare ruimte. Wie kent niet het 

kunstwerk van Koningin Wilhelmina voor het 
gemeentehuis in Geleen? Of het kunstwerk 
in Obbicht dat ons herinnert aan de over-
steek van de Maas door Willem van Oranje 
op 6 oktober 1568? Andries Houtakkers: “Ik 
ben verheugd dat we binnenkort nog enkele 
nieuwe kunstwerken mogen verwelkomen 
in onze stad. Ik noem het landmark in het 
teken van archeologie langs de A2 met een 
verwijzing naar het Haantje van Buchten en 
het kunstwerk in het teken van de Sittardse 
patroonheilige Sint-Rosa ter nagedachtenis 
van de coronaslachtoff ers in de tuin van het 
Toon Hermanshuis. En niet te vergeten: het 
kunstwerk van de vrijgevochten vrouw Entgen 
Luyten uit Lutterade dat geplaatst wordt bij 
Kasteel Limbricht. Allemaal thema’s in de 
openbare ruimte over actuele onderwerpen 
in onze maatschappij. Deze kunstwerken 
bevinden zich in onze directe leefomgeving: in 
parken, op pleinen, op straat en ook op, aan 
of in gebouwen. Waarmee deze vormen van 
kunst heel toegankelijk zijn zodat iedereen 
ervan kan genieten.”

Er is daarnaast een kunstwerk gepland in de 
roeivijver in het stadspark in Sittard. De voor-
bereidingen voor het realiseren van dit werk 
zijn in een vergevorderd stadium.
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Ook vesti gingen in:

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

Shop online www.deverfzaak.nl

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

Openingsti jden:

Ma - Vr
Za
Zo

08.00 - 18.00
09.00 - 17.00
Gesloten

10 jaar

Aanbiedingen geldig van 14-10 t/m
 27-10-2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Amsterdam Hobbyverf

Amsterdam Hobbyverf & LaminaatAmsterdam Hobbyverf & LaminaatAmsterdam Hobbyverf & Laminaat

Wijzonol
Aqua Hechtprimer
Binnen & Buiten • Mat
Grondverf • Waterbasis

Sigma S2U Nova
Satin

Binnen • Zijdeglans
Dekkend • Waterbasis

Sigma S2U Nova
Primer

Binnen • Waterbasis
Mat • Sneldrogend

Lakken
Wijzonol

Aqua Zijdeglans
Binnen • Zijdeglans 

Sneldrogend • Waterbasis

Sigma S2U Nova
Traplak Soft Satin
Binnen • Zijdeglans

Reinigbaar • Slijtvast

1L | €76,50

4973
1L | €65,40

3995
1L | €84,30

5480

Wijzonol 
Aqua Hoogglans
Binnen • Hoogglans 

Duurzaam • Waterbasis

Sigma 
Sigmakote Matt

Binnen • Waterbasis
Mat • Dekkend

Sigma Sigmatin 
DGL Matt

Binnen • Waterbasis
Mat • Geurarm

Sigma Sigmatex
Superlatex Matt
Binnen • Waterbasis
Mat • Sneldrogend

Sigma Sigmapearl
Clean Matt

Binnen • Waterbasis
Mat • Reinigbaar

1L | €76,50

4973

Sigma 
Perfect Matt

Binnen • Waterbasis
Mat • Topkwaliteit

Profiteer maximaal!! De Sigma Muurverfweken.

De Verfzaak Latexverf Histor Monodek Clean

Latexverf voor binnen

Uitstekende hechting

Op waterbasis

1L | €84,30

5480
1L | €59,95

3897

10L | €121,95

6995
10L | €203,50

11995
2,5L | €73,50

4695

10L | €64,99

4295
10L | €

42

Muurverf voor binnenMuurverf voor binnen

MatMat

Op waterbasisOp waterbasis

ReinigbaarReinigbaarReinigbaarReinigbaarReinigbaarReinigbaar

5L | €49,95

2995

Binnen • Waterbasis
Mat • Topkwaliteit

10L | €248,50

15995

Sigma S2U Nova
Satin

Sigma S2U Nova
Primer

De Verfzaak Latexverf

Latexverf voor binnenLatexverf voor binnenLatexverf voor binnenLatexverf voor binnenLatexverf voor binnenLatexverf voor binnen

Uitstekende hechtingUitstekende hechtingUitstekende hechtingUitstekende hechtingUitstekende hechtingUitstekende hechtingUitstekende hechtingUitstekende hechtingUitstekende hechtingUitstekende hechting

Op waterbasisOp waterbasisOp waterbasisOp waterbasisOp waterbasisOp waterbasisOp waterbasisOp waterbasisOp waterbasisOp waterbasis

10L | €69,95

2995

500 ml | €16,90

1195

Prijsvoorbeeld:
Acrylverf Lichtroze

Prijsvoorbeeld:
Acrylverf Groengeel

120 ml | €6,20

558

Shop online www.deverfzaak.nl

Ook vesti gingen in:

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

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

Openingsti jden

Ma - Vr
Za
Zo

08.00 - 18.00
09.00 - 17.00
11.00 - 16.00

Aanbiedingen geldig van 14-10 t/m
 27-10-2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.
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