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KBO Sint Augustinus in Geleen is 
inderdaad de Katholieke Bond voor 
Ouderen. Bij het lezen hiervan denk je 
misschien: ‘Dat is iets voor hoogbejaar-
den’, maar niets blijkt minder waar. De 
minimum leeftijd van leden is 50 jaar.

Annelies Firings, van de evenementencom-
missie: “Wij organiseren bijvoorbeeld weke-
lijks tal van activiteiten die te maken hebben 
met het ‘onderhouden’ van een gezond 
lichaam. Bewegingsvormen die we aanbieden 
zijn Thai Chi, Yoga, Gymnastiek-groepen 
onder begeleiding van Ecsplore, Zumba en 

KBO Sint Augustinus in Geleen 
biedt een divers programma 

Noodopvang voor 
vluchtelingen
Op verzoek van de provincie en 
het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) stelt de gemeente 
Sittard-Geleen maximaal veertig 
opvangplekken beschikbaar voor de 
opvang van vluchtelingen. Hiervoor 
wordt voormalig zorgcentrum De 
Baenje aan de Schuttestraat in 
Sittard voor maximaal vier weken 
beschikbaar gesteld, tot uiterlijk 15 
december. Daarna wordt het pand 
gereed gemaakt voor sloop. Of het 
pand daadwerkelijk wordt gebruikt, 
beslist het COA.  Zodra duidelijk is dat 
de opvang wordt gebruikt, wordt met 
de omwonenden gesproken. 

Line-dans.” Maar bij het KBO Sint Augustinus 
is veel meer te beleven. Je kunt er schilderen, 
darten, rikken, bridgen en biljarten. Te veel 
om op te noemen eigenlijk en dat zo’n dertig 
keer per week. “Klopt en dat is eigenlijk nog 
niet alles. We hebben ook de maandelijkse ac-
tiviteiten zoals lezingen, muziekmiddagen en 
dagtochten in verschillende periodes van het 
jaar. En om het programma vitaal te houden 
zijn we op zoek naar mensen met leuke nieu-
we ideeën die ons willen helpen bij het uit-
voeren ervan.” Als de corona-beperkingen het 
toelaten keren ook de wekelijkse kienavonden 
op de vrijdag terug op de kalender. “Hiervoor 

zoeken we ook nog een aantal enthousiaste 
vrijwilligers. Wij hebben luchtverversers 
geïnstalleerd, zodat ons gebouw coronaproof 
is wat betreft de luchtkwaliteit en natuurlijk 
nemen wij bij drukbezochte evenementen de 
geldende maatregelen serieus”, besluit An-
nelies. Is uw interesse gewekt? Bezoek www.
kboaugustinus.nl of loop vrijblijvend binnen 
in het Trefcentrum aan de Molenstraat in Ge-
leen. Bel van te voren wel even of er iemand 
aanwezig is. Dat kan via 046-4757656. Via 
info@kboaugustinus.nl kunt u meer informa-
tie aanvragen. Andere contactgegevens zijn 
terug te vinden op de website.

JOUW LOKALE
ELEKTRONICA- EN

WITGOEDSPECIALIST

WWW.EPTUMMERS.NL • T: 085-1054444

ALTIJD
DE BESTE

SERVICE

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

In positie… 
toch?!

... op een ondernemende 
manier naar een beter
resultaat via het
ondernemerscontact!

Maandkalender 2022
Sittard-Geleen in woord en beeld

Nu verkrijgbaar in 
MIJNGazetShop

Ruim een jaar geleden verhuisde basisschool 
de hoefer van de Kleine Steeg naar de Ber-
kenlaan in de wijk Ophoven in Sittard. Dat 
was ook de start van de samenwerking met 
kindpartner Spelenderwijs en MIK. Bij dit 
kindcentrum hoort een naam die recht doet 
aan de nieuwe visie en die vertegenwoordigt 
waar het KC voor staat en doet. Die naam en 
bijpassend logo werd vormgegeven door Bart 
Baentens van Bartistiek Design en onlangs 
door directeur Bertie Martens en locatiema-
nager Alexandra de la Roy op een feestelijke 
wijze  gepresenteerd. KC De Loft: avontuur-
lijk, dynamisch en respectvol.

Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

KC De Loft: avontuurlijk, 
dynamisch en respectvol
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AEG | Arco | Artemide | Artifort | Avek | B&B Italia | Baxter | Bench | Bert Plantagie | Bielefelder Werkstätten | Bora | Bretz | Brokis | Brühl | Calia Italia | Castelijn | Cinderella | COR | De Sede | Decoforma | Design on Stock | Dièz | Draenert | Duresta | Eastborn | 

Edra | Erpo | Évidence | Flexform | Flos | Foscarini | Freifrau | Frommholz | FSM | Gelderland | Ghyczy | Giorgetti | Grange | Häcker | Happy@Home | Harvink | Hülsta | Interline | Interlübke | Interstar | Janua | Jess Design | Jori | Junker | Kave Home | Knoll Inter-

national | Koinor | Label | Leicht | Leolux | Ligne Roset | Linteloo | Magnitude | Maxalto | Metaform | Miele | Minotti | Molinari | Molteni&C | Mondo | Montis | Moooi | Musterring | Natuzzi | Nobilia | Nolte | Novy | Odesi | Pastoe | Pelgrim | Piure | Poltrona Frau | Progress 

| Pullman | Quooker | Riva 1920 | Rolf Benz | Selva | Serta | Siemens | Spectrum | Stressless | Team7 | Team by Wellis | Tempur | Thonet | Tonon | Treca Paris | USM | Velda | Vitra | Voglauer | WK Wohnen | Wittmann en meer!

1.499,-

New!

Boxspring • V300
Een moderne en luchtige verschijning in de 
slaapkamer. Met een subliem ligcomfort! Lever-
baar in verschillende maten en kleuren. Vlakke 
uitvoering 140 x 200 cm voor 1.499,-

SNEL 
leverbaar!

Koozo • Sara
Tijdloze stoffen bank, verkrijgbaar in vele opstel-
lingen en keus uit 3 poten. Ook als hoekbank 
verkrijgbaar. 2,5-zitsbank vanaf 1.395,-. 
2-zitsbank vanaf 1.299,-

Design on Stock • Vilaz
Modulaire bank met subtiele rondingen en vele 
mogelijkheden. Zoals afgebeeld (excl. kussens) voor 
4.999,-. Als 2,5-zitsbank vanaf 1.899,-

Design on Stock
Modulaire bank met subtiele rondingen en vele 
mogelijkheden. Zoals afgebeeld (excl. kussens) 
4.999,-

Bree’s New World • Twinny
In eiken of walnoot-fineer, 
of in meerdere HPL-kleuren. 
Set vanaf 749,-, per stuk 
vanaf 385,-

Kwadrato • kastensysteem
Zoals afgebeeld 238 cm breed voor 8.085,-, 
afm. 170 cm breed vanaf 4.995,-

Kwadrato • kastensysteem
Zoals afgebeeld 340 cm breed, met glazen blad 
voor 5.488,-, afm. 204 cm breed vanaf 

2.499,-

Design on Stock • Nosto

Comfortabele draaifauteuil. In leder vanaf 

2.199,-, in stof vanaf 1.879,-

Stoel • Stitch
Cognackleurige 
fauteuil in microve-
zelstof van 364,-
voor 299,-

Kast • Includo
Standaard voorzien van deurdempers, 
een ladeblok en T-indeling. Met hoog-
waardige interieurafwerking van Duitse 
topkwaliteit. Meerdere afmetingen en 
kleurcombinaties mogelijk. Complete kast, 
afm. 200 x 222 x 68 cm All-inclusive 
van 1.299,- voor 1.099,-

AEG | Arco | Artemide | Artifort | Avek | B&B Italia | Baxter | Bench | Bert Plantagie | Bielefelder Werkstätten | Bora | Bretz | Brokis | Brühl | Calia Italia | Castelijn | Cinderella | COR | De Sede | Decoforma | Design on Stock | Dièz | Draenert | Duresta | Eastborn | 

kleurcombinaties mogelijk. Complete kast, 

INCLUSIEF
KAST-

INTERIEUR!

KWADRATO
Combineer zelf 

geometrische 
modules met 

Kwadrato, een 
strak vorm-

gegeven kast-
systeem met fijne 

afwerking. 

Bree’s New World • Spin
Elegante stoel in gedurfde, contrasterende 
stof-leder-combinatie. Ook met metalen onder-
stel verkrijgbaar. In stof vanaf 285,-

Ook als 
bijzettafel

Bert Plantagie • Zyba Four
Moderne draaifauteuil in leder vanaf 1.149,- en in stof vanaf 999,-

Bree’s New World • Steely
Asymmetrische, eivormige tafel, afm. 
148 x 134 cm vanaf 1.799,-

299,-
364,-

Cognackleurige 
fauteuil in microve-

van 364,-

299,-

299,-299,-
364,-364,-

2-zitsbank vanaf 1.299,-1.299,-
2-ZITSBANK

VANAF

In vele kleuren

New!

New!

1.599,-
140X200 CM

VANAF

Trend
afdeling

ROERMOND
Sijben Wooncenter BV
Wonen, Slapen, Keukens
Woonboulevard Roermond
Maasnielderweg 33
6042 CX Roermond (NL)
Tel.: +31 (0)475 - 39 28 28info@sijben.nl  |  www.sijben.nl

ELKE ZONDAG
GEOPEND!
van 12.00 - 17.00 uur

HEERLEN
Wonen en Slapen
Woonboulevard Heerlen
In de Cramer 188
Tel.: +31 (0)45 - 575 42 00

EINDHOVEN
Wonen, Slapen, Keukens
Meubelplein Ekkersrijt
Ekkersrijt 4119, Son
Tel.: +31 (0)499 - 47 74 12

Elke
  zondag

12-17 uur
open
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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

HHEERRSSTTOOFFFFEERREENN
30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF

Hoekbank
vanaf

2250,=

Stoel
vanaf
175,=

Bank
vanaf

1450,=

Fauteuil 
vanaf

1150,=

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,=

Zaterdagavond 6 november om acht 
uur gaat het eindelijk gebeuren: het 
eerste orgelconcert sinds vele jaren in 
Podiumkerkje Grevenbicht. Dankzij 
donaties, subsidies en bijdragen van de 
‘Vrienden van het Podiumkerkje’ zijn 
voldoende fondsen verworven voor de 
intensieve restauratie van het uit 1896 
stammende orgel. Aan de restauratie is 
onlangs de laatste hand gelegd. Spe-
ciaal voor de Vrienden en genodigden 
wordt komende zaterdag een bijzonder 
‘ingebruiknameconcert’ gehouden.

“Rond 1850 is er in Grevenbicht door een 
honderdtal protestanten, overwegend 
werkzaam in de agrarische sector en groten-
deels familie van elkaar, heel wat tot stand 
gebracht. Ze zijn met elkaar in staat geweest 
de bouw van een eigen kerkje voor te bereiden 
en te realiseren in 1851. Ze slaagden in hun 
streven naar de oprichting van een zelfstandi-
ge gemeente in 1862 met een eigen kerken-
raad en predikant”, schreef wijlen dr. Herman 
Baars in het boek ‘Feestelingen & Historische 
Mijlpalen Sittard-Geleen in 2016’. Bij het 
lezen van dat hoofdstuk blijft er slechts een 
enkele conclusie over: de geschiedenis van de 
protestantse gemeenschap, het kleine kerkge-
bouw en het orgel is indrukwekkend.
Ook 2020 en 2021 zullen de boeken van de 
stichting Podiumkerkje Grevenbicht ingaan 
als speciale jaren en wel door de Covid-19 
epidemie. “Toch is 2021 ook vanwege drie 
andere gebeurtenissen een memorabel jaar”, 
stelt secretaris en waarnemend voorzitter 
Henk Boterenbrood vast. “Het kerkje is op 31 
augustus 1851 ingewijd en bestaat 170 jaar. De 
stichting die tegenwoordig verantwoordelijk 
is voor het reilen en zeilen van Podiumkerkje 
Grevenbicht werd in 2011 opgericht en bestaat 
dus 10 jaar. Het gerestaureerd orgel is in 1896 
in gebruik genomen, dat is ook een jubileum 
en wel 125 jaar. We kunnen zeggen dat 2021 
een bijzonder jaar is voor ons Podiumkerkje. 
Financieel waren 2020 en 2021 niet dende-
rend. De inkomsten vielen weg en veel vaste 
kosten lopen nou eenmaal wel door. Denk 
aan de energierekening, onderhoud van het 
gebouw, et cetera.”
Daniël Jansen musiceert zaterdagavond ter 
gelegenheid van het ingebruiknameconcert. 
De Midden-Limburger is behalve organist 
werkzaam als dirigent van meerdere koren. 
Sinds 2013 heeft hij bovendien een eigen 
orgelonderhoudsbedrijf. Jansen nam de 
restauratie van het orgel in het Podiumkerk-
je voor zijn rekening. “Het orgel is in 1896 
volgens het pneumatische systeem gebouwd 
door de gebroeders Franssen. Aan het begin 
van onze eeuw bleek het orgel zodanig onbe-
speelbaar dat restauratie noodzakelijk was. 
Daartoe is het hele orgel compleet uit elkaar 
genomen. Eerst zijn alle onderdelen van stof 
en vuil schoongemaakt, vervolgens heb ik ze 
gerepareerd. Het project heeft in twee fases 
plaatsgehad, in 2020 en dit voorjaar. De 
balgen zijn opnieuw beleerd, evenals de mem-

Hoofdrol voor gerestaureerd 
orgel uit 1896 in Podiumkerkje

braanlatten. Het tractuursysteem is verbeterd 
waardoor het orgel accurater ‘speelt’. Scheu-
ren en lekkages heb ik gedicht. De motor heeft 
een geluiddempende bekisting gekregen op 
een plaats naast het orgel. De orgelkast werd 
opnieuw geschilderd en zo was het plaat-
je helemaal af. Omdat de oorspronkelijke 
functie van het 125 jaar oude instrument, het 
begeleiden van zang, op de achtergrond is 
geraakt en het kerkgebouw voortaan ook voor 
concerten wordt gebruikt, is de klank ietwat 
milder gemaakt. De toonhoogte van het orgel 
heb ik teruggebracht naar 440 hertz zodat 
er nu met andere muziekinstrumenten kan 
worden samengespeeld. Dit betekent dat een 
veelzijdiger gebruik van het mooie instru-
ment mogelijk is geworden”, verwacht Danïel 
Jansen, die zaterdag zelf bij het ‘ingebruikna-
meconcert’ muziekwerken speelt van Johann 
Gottdried Walther, Johann Sebastian Bach, 
Carl Phillip Emmanuel Bach, Leon Boëlmann, 
Louis Vierne en Flor Peeters.
Voor het tweede deel van het aanstaande con-
cert tekenen Annie Niessen (orgel, Greven-
bicht), Jo Savelkoul (althobo, Grevenbicht), 
Jo Savelkoul (klarinet, Obbicht) en Hermie 
Smeets (trompet, Obbicht). Zij leggen zich 
toe op werken van Johann Sebastian Bach, 

Richard Wagner, Béla Bartok, A. Dvorák, 
J. Stanley en een componist wiens naam 
onbekend is gebleven. Voor Annie Niessen 
gaat met het bespelen van het kerkorgel een 
vurige wens in vervulling. Zij was dan ook de 
eerste die enige weken geleden onmiddellijk 
na Daniël Jansens gedane arbeid plaatsnam 
op de orgelkruk. Terwijl het voltallig bestuur 
van de stichting samen met restaurateur 
Jansen na een paar minuten luisteren naar 
Annie’s orgelklanken enigszins gespannen 
haar oordeel afwachtte, klonk de stem van 
de in Grevenbicht gewaardeerde muzikante 
Annie Niessen blij en meer dan tevreden. “Het 
geluid is fantastisch.” 
Een orgel laten restaureren doe je niet zomaar 
voor je plezier. Zeker niet. Het hoogbejaarde 
instrument wordt voortaan betrokken bij 
de programmering van het Podiumkerkje. 
Hoe vaak orgelconcerten georganiseerd gaan 
worden staat nog niet vast. Wat wel vast-
staat is een concert op vrijdag 21 januari met 
hoofdrollen voor de veelgevraagde organist 
Tjeu Zeijen en de geliefde sopraan Heidi Pittie 
uit Beek. 

 Tekst Koos Snijders

Ongewenste 
regelmaat!

... zorgen dat 
ondernemers
wél weten waar ze
terecht kunnen in
onze gemeente!

   
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  
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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

Annie Niessen: “Het geluid is fantastisch.”  Foto Koos Snijders

Net Neet Concert
Harmonie L’Union Born geeft zaterdag 6 
november het Net Neet Concert. Voor de ver-
sterking hebben zij de hulp van Trio Ôngeplök 
ingeroepen.Leuke muziek die je Net Neet van 
deze Harmonie verwacht. Net Waal sketches 
van Trio Ôngeplök. Wil je er bij zijn. Koop je 
kaartje bij DeliCasa bie bep of per mail via 
secretaris@lunionborn.nl Coronacheck is Net 
Waal verplicht. Dat kan via de QR code of de 
code even uitprinten.

Kaartmiddag
Iedere laatste vrijdag van de maand houdt 
Leif en Leid Overhoven in samenwerking met 
Oos Kaar een kaartmiddag. Het gebeuren 
start om 14.00 uur en het gaat vooral om de 
gezelligheid. Oos Kaar verzorgt om de sfeer 
nog verder te verhogen lekkere gratis hapjes.

CoronaCheck app 
spreekuur
Heb je hulp nodig bij het gebruik van de Co-
ronaCheck-app of het printen van de QR-code 
op papier? Dan kun je tijdens openingstijden 
terecht in onze bibliotheken. In Bibliotheek 
Ligne kun je terecht bij het IDO informatie-
punt op de 2e verdieping, geopend tijdens 
openingstijden. Vanaf nu kun je in Ligne ook 
terecht bij het extra Inloopspreekuur Coron-
aCheck-app op woensdagen tussen 14.00 en 
16.00 uur. Het inloopspreekuur is gratis voor 
leden en niet-leden van de bibliotheek.
Er hoeft geen afspraak te worden gemaakt.
Neem j wel e BSN nummer en DigiD mee naar 
het spreekuur.
Een coronatoegangsbewijs met QR-code is 
op drie manieren verkrijgbaar, nadat je bent 
gevaccineerd, hersteld of getest (gratis via 
www.testenvoortoegang.org): Digitaal via de 
CoronaCheck-app op je mobiele telefoon.
Printen van een papieren versie via corona-
check.nl Telefonisch opvragen van een papie-
ren versie via 0800 – 1351. (Ontvangst binnen 
enkele werkdagen per post). 

Als je nog geen DigiD hebt kun je tijdens het 
spreekuur ook geholpen worden met het aan-
vragen van een DigiD. Wil je geen DigiD aan-
vragen, dan kun je contact opnemen met de 
helpdesk van CoronaCheck via 0800 – 1421 
of 0800 – 1351 of mailen naar helpdesk@
coronacheck.nl. Je hebt dan BSN nummer en 
postcode nodig. Dan kan de QR-code thuisge-
stuurd worden.

Braderie Oud-Geleen
Na een afwezigheid van 797 dagen is de bra-
derie 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 par-
cours waarbij aan iedere leeftijd is gedacht. 
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INRUILACTIE!

TV
MINIMAAL €300,- KORTING!

OP ALLE TV’S VANAF € 995,-
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400,-
inruil  

korting

800,-
inruil  

korting

500,-
inruil  

korting

500,-
inruil  

korting

SONY OLED TV
XR55A84JAEP

• OLED • 4K Ultra HD  • 120Hz • Acoustic Surface Audio+ • Google TV  * Prijs na cash-
back, cashbackactie geldig t/m 14-11-2021  • Nu met €100,- PlayStation Store-tegoed

SAMSUNG NEO QLED TV
QE65QN93AATXXN

• NEO QLED • 4K Ultra HD  • 120Hz • Neo Quantum Processor 4K • Anti-Reflection 
• Object Tracking Sound + * Prijs na €300,- cashback,  cashbackactie geldig t/m
14-11-2021

PANASONIC OLED TV
TX-49HXF977

• 4K Ultra HD  • 49 Inch • HCX Pro Intelligent Processor 
• HDR Cinema Display Pro

SAMSUNG QLED TV
QE55Q77AATXXN

• QLED • 4K Ultra HD • 120Hz • 55 Inch • Quantum Processor 4K
• Motion Xcelerator Turbo+ • Dual LED

1999,-

1499,-

2499,-

1399,-

1199,-

699,-

1299,-

799,-

€100 CASHBACK

€300 CASHBACK

 @tummerselectro          @eptummers
T. 085 – 105 4444  | www.eptummers.nl

8 Winkels in Limburg

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

NIEUWEMEGASTORE
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16 maart 2022
Sittard-Geleen

Maud Schenk-Hermans nr. 1 Erwin Talpe nr. 2

Karin van de Ven nr. 3 Daniella van Hout nr. 4 Rens Rekko nr. 5

Laila Wakrim nr. 6 Jordy Visser nr. 7 Harold Verburgt nr. 8

Dimphy Bongers nr. 9 Kara Bosman nr. 10

Maak met ons die vuist!

Beschermde knuffelberen, 
bedreigde Maaskanters
In Sittard tuiten de oren nog na van de Beierse 
hoempa muziek en het klinken van de bokalen 
blaas vullend Oktoberfest bier. Aan de rand van 
de gemeente,  aan de Maaskant, krijgen de oren 
nog lang geen rust. Nog zes jaar zullen ze hier 
geplaagd worden door het geschraap en geratel 
van draglines en graafmachines, die hun tanden 
zetten in de grindlagen in de bodem. Het gegrom 
van vrachtwagens, die de buit  aan kiezels en 
zand afvoeren, zal ook nog lang aanhouden. En 
bij al dat machinaal rumoer zullen de Maaskan-
ters van Grevenbicht tot Illikhoven de oren goed 
moeten spitsen om te horen wat voor plannen er 
gonzen over de herinrichting van hun achter-
tuinen wanneer straks de graafmachines en 
draglines vertrokken zijn.

Knuffelberen
Wat gaat er gebeuren met de grote grindgaten 
en fikse hopen afgegraven grond, die er resten 
nadat de honger naar kiezels en zand is gestild? 
Grindboeren en de Stichting Natuurmonumenten 
vinden dat de natuur er zijn vrije loop moet krij-
gen. De grote bergen zand- het resultaat van het 
graven van grindgaten- zullen wel geëgaliseerd 
worden en het met water gevulde grindgat krijgt 
nette oevers, maar voor de rest wordt alles zoveel 
mogelijk gegund aan de Galloway runderen 
en de Konikspaarden: grote ‘knuffelberen’ van 
Natuurmonumenten. De Galloways en Konik-
sen zullen kauwend, lopend en poepend voor 
de verspreiding van zaden en grassen zorgen 
zodat er een soortenrijke biotoop zal ontstaan 
De grindboeren vinden het best zo. Is lekker 
goedkoop en zo kunnen ze zich afficheren als 
natuurbeschermers. Is toch een stuk leuker dan 
afgeschilderd worden als gatengravers, die er 
met de winst vandoor gaan en de bewoners met 
een onherkenbare achtertuin achterlaten.

Windmolens
Mooi, die zorg om de soortenrijkdom en die be-

kommernis om bijzondere paard en rundrassen. 
Maar er is een soort, die in deze regio nog meer 
wordt bedreigd. nl de Maaskanters, de bewo-
ners aan de westzijde van de gemeente. Van de 
biotoop van de Maaskanters wordt al decennia 
lang steeds meer afgehaald. Aan de noordkant is 
op industriegebied Holtum Noord een giga loods 
neergepoot, die oogverblindend lelijk is en het 
uitzicht grotesk belemmert. Het verkeer  naar 
dit industriegebied neemt intussen steeds meer 
toe. Daardoor kennen de bewoners van het dorp 
Holtum weinig stille uren. De tomtoms van de 
vrachtwagenchauffeurs zoeken altijd de kortste 
weg naar hun laad- en losplaats, en die loopt 
vlak langs Holtum.

Straks worden in dit gebied ook nog eens drie 
oorsuizende en horizonvervuilende windmo-
lens neergepoot.  En de Belgen willen in Dilsen 
Stokkem tegenover Grevenbicht en Obbicht 
ook nog een gascentrale met een 75 meter hoge 
schoorsteen neerzetten. Daarbij gaat autofa-
briek VDL- om het leefmilieu nog verder om 
zeep te helpen -  straks de hakbijl in het naburige 
Sterrenbos zetten zodat over een tijdje er nieuwe 
milieuvriendelijke stekkerauto’s in elkaar kunnen 
worden gezet. En als er ook nog een vakantie-
park met luxe woningen op de Schwienswei komt 
dan zul je aan de noordkant van de gemeente het 
groen met een vergrootglas moeten gaan zoeken.

Ommetjes
Gun ons een beetje leefruimte en leg alsjeblief een 
paar kleine ‘ommetjes’ ,wandelpaadjes aan, vra-
gen de Maaskanters beleefd aan de Grindboeren 
en Natuurmonumenten, die de herinrichting van 
het ontgronde gebied gaan doen. Maar dit duo 
voelt voorlopig er meer voor om het oor te lenen 
aan het gehinnik van de Konikspaarden en de ge-
loei van de Galloways.  De bedreigde Maaskan-
ter zal toch een grotere keel moeten openzetten 
om niet  monddood gemaakt te worden.

 Door Ray Simoen 
 Reageren? Redactie@mijngazet.nl

COLUMN
Op de plaats waar ik nu sta, kijk ik uit op een 
ruige weidse vlakte. Hier in de luwte is het 
goed toeven, zonder stadsgeluiden. Het laat me 
even voelen hoe het is om alleen op de wereld 
te zijn. De randen zijn bedekt met struiken en 
takken die een donkere aaneengesloten om-
heining vormen.  Hier vallen bomen en voeden 
andere bomen. Hier ontstaat het leven uit de 
dood. Dat is een wet. Geen schepping van de 
mens. Het is een opgetekende echo. Een essen-
tie die velen ontgaat. Maar het is zo belangrijk 
om dat te begrijpen. Er is geen geluid, er is 
geen beweging, behalve van een onrustig heen 
en weer springende eekhoorn, die bezig is om 
gevallen eikeltjes op te rapen. 
Ineens hoor ik de langgerekte roep van een 
gans, gevolgd door een tweede, in een andere 
toonaard. De twee stemmen vermengen zich 
en smelten samen tot een welkomstlied in de 
stilte van de morgen. Een licht briesje steekt 
op en neuriet door de toppen van bomen hoog 
boven mij, eerst fluisterend dan dalend in lage 
golven van geluid. Een vreemd soort herinne-
ring komt terug. Een gevoel van verwantschap, 
verstopt in mijn diepste gedachten, onrustig, 
volhardend. Ik ben in de Schwienswei, een 
afgelegen post, ingeklemd tussen Duitsland en 
Nederland. Geen uitgestrekt natuurgebied met 
eenzame paden, doorkruist met snelstromende 
beken. Niets van dat alles. Onwetenden zullen 
beweren dat niets eentoniger is dan vruchte-
loos dwalen door een in kaart gebracht natuur-
gebied, waar alle bijzonderheden reeds lang en 
breed bekend zijn aan talloze wandelaars. 
Toch verbergt dit natuurgebied een geheim 
dat buiten ons bereik verborgen ligt. Want 
vroeger bood deze geheimzinnige open ruigte 
als schans een schuilplaats voor de bewoners 
van Sittard. 
Deze schans bevond zich midden in de Sch-
wienswei, omringd door dubbele grachten, die 
werden gevoed door de Molenbeek. Hier waan-
de men zich veilig. De schans, bekend onder de 
naam De Hateboer, wordt nu weer bedreigd. 

Kunststukjes
De laatste wildernis

Door een vakantiepark. Zelfs de oude bomen, 
die in donkere aangesloten rijen de historische 
plek omringen, staan machteloos tegen de 
vernieling door de beschaving die zo meedo-
genloos kan zijn, want de meeste mensen zijn 
opgegroeid zonder de natuur te begrijpen. 
Ze hebben er geen vermoeden van dat ze er 
onderdeel van uitmaken. In feite hebben ze het 
van zich afgeschud. Hun wereld is een rationele 
economische wereld geworden, waarbij bijna 
alles wat niet winstgevend is tot onzin is ver-
klaard. Bestuursmodellen, wet- en regelgeving, 
geld om het zakelijke leven te organiseren, 
instituten om onderwijs te geven. Alles is in 
regeltjes en vakjes ondergebracht, zonder met 
de natuur te overleggen. In gedachten wandel 
ik terug naar de parkeerplaats bij het oude 
zwembad. Laten we proberen om een bemoe-
digend wereldbeeld op te trekken, uit ons 
harnas te stappen om de vele dingen te zien die 
in ons streven naar succes onopgemerkt aan 
ons voorbij zijn gegaan. Van de huidige crisis 
die we nog steeds niet te boven zijn, hebben 
we ervaren en geleerd dat we in harmonie met 
de natuur moeten leven, dat de bescherming 
van onze geschiedenis en het behoud van de 
natuur, het levenswerk van iedereen moet 
worden. 
Alles telt. Ook dat onbeduidend pareltje dat de 
historie van de wereld niet zal raken, zoals de 
Schwienswei, de laatste wildernis van Sittard.

 Tekst Niek Bremen

 Foto Bep Mergelsberg
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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

Life Art Stream in 
Mariapark
Van 6 t/m 21 november vindt in het Sittardse 
Mariapark het Life Art Stream kunstevene-
ment plaats. Het is te bezoeken op donderdag 
t/m zondag tussen 10.00 en 17.00 uur. Kijk 
voor alle actuele informatie op www.lifeart-
stream.nl Zondag 14 november zijn er vanaf  
14.00 uur diverse optredens van onder ander 
Helen Hendriks en jong talent. Zondag 21 
november treedt vanaf 14.00 de band Platkal-
lehari open is er een meet and greet met de 
kunstenaars.  Exposerende kunstenaars zijn: 
Anneke kockelkorn, Jelle Bruggeling, Marlies 
Gulikers, Brigitte Oostelbos, Helga van der 
Poel, Kees Blankers, Irene Pfennings, Neeltje 
de Vries, Ineke Beens, Milly de Beye, John 
Willems, Jos Stevens, Elise Berenstein, Gerri 
Duinkerken, Marian Hoedemaekers en Hanny 
Delahaye.

Christmas 
Popsongs zingen
Houd jij ook zo van samen kerstliedjes 
zingen? Dan is deze zangcursus van vier 
woensdagavonden van 19.30 tot 21 uur 
en daarna een afsluitend optreden in het 
ziekenhuis iets voor jou. In een leuke en 
grote groep leren we moderne kerstliedjes 
tweestemmig zingen onder leiding van 
zangdocent René Haustermans. Zing mee 
met de leukste kerst hits! Zangervaring is niet 
nodig, plezier staat voorop! Start op woensdag 
17 november. Bij vragen of meer informatie: 
educatie@dedomijnen.nl

Zoveel mogelijk stadions bezoeken 
en liefst ook nog even op de midden-
stip staan van voetbaltempels als De 
Kuip, Santiago Bernabeu, Anfield of 
La Bombonera. Zico Bock (30) doet 
niets liever. In zijn boek ‘Kijk Schat, 
ze spelen thuis’, vertelt de Schinvelder 
‘groundhopper’ over  de 231 stadions 
die hij bezocht. ,,Het draait allemaal 
om voorbereiding, geluk en doortas-
tendheid.”

Tien jaar is Zico Bock wanneer hij met zijn 
stiefvader mee mag naar Milaan, waar Roda 
op 28 februari 2002  in het San Siro stadion 
een legendarische overwinning behaalt op 
het roemruchte AC Milan.  Onuitwisbaar zijn 
de ervaringen die de jonge Schinvelder die 
dag opdoet. ,,Die grote, hectische stad en dat 
imposante stadion in de wijk San Siro maak-
ten een gigantische indruk op me. Dat werd 
nog versterkt door de rijke historie van deze 
fameuze club, waar van Basten, Gullit en Rijk-
aard zulke triomfen hebben gevierd” , zegt de 
nu dertigjarige leraar geschiedenis. Donkere 
levendige ogen in een open gezicht beginnen 
te glinsteren van plezier. ,,Van toen af aan 
ging ik lijstjes maken van de stadions die ik 
bezocht”. Dat plan wordt gretig omarmd in 
het voetbalgekke gezin, waar hij opgroeit. ,,Ik 
ben genoemd naar de beroemde Braziliaanse 
voetballer Zico. Mijn moeder was eigenlijk fan 
van Marco van Basten maar toen ze Zico zag 
langskomen koos ze die naam voor me. Mijn 
moeder heeft mijn stiefvader ontmoet tijdens 
een voetbalwedstrijd.” 

Baandert
Zelf heeft hij niet zoveel met de kleine Brazili-
aanse voetballer met het verwoestende schot. 
,,Ik heb Zico nooit zien spelen, ook niet op 
tv.” Hij heeft  als vierjarig knulletje meer met 
het Ajax, dat onder Louis van Gaal in 1995 
de Champions League wint. ,,Dat winnende 
doelpunt van Kluivert, hoe knullig ook, heb ik 
honderden keren achter ons huis nagedaan. 
Ja, ook met het andersom aantrekken van het 
shirt, zoals Kluivert na zijn winnende goal 
deed”, zegt hij lachend. Al gauw gaat hij naar 
Kaalheide, waar zijn stiefvader een seizoen-
kaart heeft van Roda. ,,Op de ‘lange zijde’ zag 
je al die toppers van dichtbij.” Erna volgen in 
rap tempo De Baandert, het Philips stadion, 
De Kuip en de Arena. Hoewel fervent Ajax 
supporter erkent hij dat ,,de Kuip het mooist 
stadion van Nederland is. Een stadion is meer 
dan tribunes en lichtmasten. Hoe het publiek 
in een stadion reageert op het spel en de spe-
lers. De historie van het stadion en de club. 
Dat alles bepaalt het gevoel dat je bevangt als 
je een stadion bezoekt.” 
Hij heeft inmiddels alle stadions uit de ere en 
eerste divisie bezocht, ook die van niet meer 
bestaande profclubs als Wageningen, Haar-
lem en RBC. ,,Alleen Cambuur nog niet, dat is 
me te ver, maar het knaagt wel dat ik daar nog 
niet ben geweest.”  Spannende reisjes waren 
dat. ,,Met mijn tienertoerkaart  reisde ik als 
puber op één dag naar NAC in Breda, RBC in 
Roosendaal en Willem II in Tilburg. Daarna 

Altijd op zoek naar een open hek 
en een soepele terreinknecht

met een andere trein naar FC Dordrecht. Met 
een vriendje rammelde ik aan de poorten, in 
de hoop dat er eentje open was. We glipten 
dan naar binnen, gingen snel op de midden-
stip staan voor een foto en dan snel weer 
naar buiten voordat we betrapt werden. Een 
geweldige kick kregen we daarvan.”

Sprakeloos
 RBC in Roosendaal en De Goffert in Nijme-
gen zijn interessante stadions voor een puber 
met een tienertoerkaart maar de  echte top-
pers, die het meest lonken, liggen in Madrid, 
Londen, Manchester en nog verder weg. Dat 
ervaart hij na het ,,geweldige sfeervolle” wk 
van 2006 in Duitsland dat hij samen met zijn 
ouders bezoekt. ,,Na Nederland-Ivoorkust in 
Stuttgart zeiden mijn stiefvader en ik dat we 
elk jaar naar een stadion in het buitenland 
moesten gaan”. Dus staan ze drie jaar later 
om tien uur ’s morgens al in de rij  voor het 
imposante Bernabeu stadion in Madrid om 
nog een kaartje te bemachtigen voor de wed-
stijd Real -Real Betis ’s avonds. Sprakeloos is 
de spits van Schinveld 1 als hij in Bernabeu 
ziet hoe Van Nistelrooy, Sneijder, Van der 
Vaart en Drenthe de elf van Real aan een gro-
te overwinning helpen. ,,Al die supporters, die 
met de borst vooruit en de blik van onover-
winnelijkheid in de ogen, Bernabeu vulden. 
En dan die gewonnen cups, die je overal in het 
stadion tegen komt. Stil van ontzag werd ik 
daarvan.”  Maar Madrid kent meer roemruch-
te clubs: een luxe voor een ‘groundhopper’ 
als Zico Bock. .,,Vicente Calderon, het oude 
stadion van Atletico Madrid wilden we bezoe-
ken maar het zat potdicht, geen poortje open, 
geen hek op een kier. Toen zagen we opeens 
een klasje kinderen naar binnengaan voor een 
rondleiding. We sloten ons stiekem bij hen 
aan. Toen ze ons ontdekten zeiden we dat we 

helemaal uit Nederland waren gekomen. Een 
oude terreinknecht vond dat zo mooi dat hij 
ons alles liet zien, van de kleedkamers tot en 
met het veld en de middenstip. Je moet slim 
zijn, en geluk hebben om je doel te bereiken”. 
Toch zijn het niet die kolossale en luxueuze 
voetbaltempels van de Europese topclubs, 
die zijn hart hebben gestolen. ,,In Engeland 
en Schotland vind je nog die oude, soms wat 
onderkomen stadions, waar de sfeer nog 
authentiek is en je de romantiek voelt uit de 
tijd dat er nog geen skyboxes waren en het 
grote geld niet oppermachtig was,  maar waar 
het verkleumde publiek zijn ‘local heroes’ 
toejuicht in barre weersomstandigheden en 
op tribunes, waar regen en wind vaak vrij spel 
hebben. Die oude stadions als Villa Park van 
Aston Villa en  Goodison Park van Everton, 
daar smul ik van. Niet van die hypermoderne, 
groteske maar karakterloze kolossen als het 
Emirates stadion van Arsenal.” 

Verhalen
Vertederd vertelt hij van een bezoek aan het 
stadion van de club Rochdale. ,,Een oud man-
netje was zo trots dat we uit Nederland naar 
zijn cluppie waren gekomen dat hij ons na een 
uitgebreide rondleiding acht wedstrijdshirts 
meegaf.” Corona zorgde voor een onverwach-
te pauze in zijn stadionbezoeken. Het virus 
verlamde hem echter niet, integendeel zelfs. 
,,Ik besloot om mijn belevenissen van al die 
stadionbezoeken op te gaan schrijven. Ik 
had eerder al korte aantekeningen gemaakt 
en naar informatie gezocht over de clubs, 
hun historie en stadions wanneer ik erop 
uittrok.” In twee weken tijd tikt hij 70.000 
woorden bij elkaar. ,,Ik ben een geschiede-
nisleraar, die graag verhalen vertelt, en ik 
schrijf graag. Voor mijn voetbalclub schrijf ik 
vaker wedstrijdverslagen. Bovendien dacht 

Zico op de ‘heilige grond’ van het Wembley-stadion.

ik dat die verhalen best leuk zouden zijn voor 
mijn kleinkinderen later. Maar nadien zei ik 
tegen mezelf; ‘Waarom maak je er geen boekje 
van?” Hij besluit om zijn stadionervaringen 
in eigen  beheer uit te geven via Boekengilde.
nl. Trots laat hij een exemplaar zien. ,,Het 
is niet alleen een boek over mijn trips naar 
allerlei stadions, de clubs en over wat ik beleef 
en hoe je in die stadions komt. Maar het gaat 
vooral om de kameraadschap en gezelligheid 
van een stel vrienden, die eropuit trekt om 
allerlei stadions te  bezoeken. Samen naar een 
gammel stadionnetje ergens in Schotland of 
een uithoek van Engeland of Spanje reizen 
en daar met zijn allen op de tribune genieten 
van de sfeer op de tribunes, de wedstijd en de 
trots van de supporters, terreinknechten en 
portiers voor hun club. Ja, daar doen we het 
voor en dat zullen we nog lang blijven doen. 
La Bombonera van Maradonna’s club Boca 
Juniors in Buenos Aires willen we nog zien 
binnen te komen en ook het ultieme stadion 
voor groundhoppers, Cappielow Park van 
Greenock Morton FC in het Schotse Gre-
anock.” 

 Door Ray Simoen

Zico Bock, Kijk Schat, ze spelen thuis, 
de aantrekkingskracht van vier licht-
masten, 206 pag., 17,50 euro, 
isbn 9 789464 029987 of via 
www.boekengilde.nl
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ADVERTENTIE

De fiscus te slim af zijn met een testament en levenstestament
Erfrechtspecialist Kelly Boermans geeft woensdag 03 november om 13:00 uur een gratis lezing in ”De Oase” Zalencentrum te Sittard

We denken liever niet aan de dood. Toch 
willen we alles goed geregeld hebben voor 
onze nabestaanden. Een testament kan 
daarbij helpen, maar wordt vaak uitgesteld. 
Herkenbaar? “Het is duur en ingewikkeld, 
dat doen we volgend jaar wel”.

Minder kopzorgen en kosten
Een waterdicht testament zorgt ervoor dat 
zaken goed geregeld zijn én het bespaart 
uw nabestaanden zorgen, belasting en eigen 
bijdrage in de zorg. Zo was er laatst nog 
een Nederlander die dankzij een testament 
80.000 euro bespaarde. De adviseurs van 
Erfrechtplanning weten als geen ander hoe 
ook u op legale wijze de fiscus te slim af 
kunt zijn.

“Meer dan 11 miljoen Nederlanders hebben 
geen testament, en veel testamenten zijn 
verouderd”, weet Kelly Boermans, mede-ei-
genaar van Erfrechtplanning. Zo is het sinds 
2010 door een wetswijziging vaak fiscaal 
gunstig om de kinderen én kleinkinderen te 
laten erven. Regelmatig wordt de maximale 
vrijstelling voor de erfbelasting – 21.282 
euro – aan de kleinkinderen toebedeeld. Dit 
gaat echter wel ten koste van de erfenis van 
de kinderen.
Spaarrekening of afbetaalde woning

Kelly Boermans: “Ook is de eigen bijdrage 
in de zorg sinds 2013 onder meer afhankelijk 
van het vermogen. Een groot aantal testamen-
ten is daar niet op aangepast.” Bij aanwezig-
heid van spaargeld of wanneer de woning is 
afgelost, is het verschuldigde bedrag hoger 
dan wanneer er niets op de bankrekening 
staat of afgelost is. Hoe meer vermogen, hoe 
meer u betaalt aan eigen bijdrage in de zorg. 
Dit kan snel oplopen tot 2.400 euro netto per 
maand. Om nog maar te zwijgen van het hoge 
bedrag aan erfbelasting dat erfgenamen vaak 
moeten betalen bij een praktisch afbetaalde 
woning. Gelukkig kunnen al deze kosten 
beperkt worden met een goed testament.

Levenstestament groeit in Nederland
Naast een testament, kiest ook een groeiend 
aantal Nederlanders voor een levenstesta-
ment weet Boermans. “In een levenstesta-
ment is vastgelegd hoe de zaken geregeld 
moeten worden als iemand dit zelf niet 
meer kan. Bijvoorbeeld bij dementie of een 
beroerte. Er staat bijvoorbeeld in wie zich 
over de financiën buigt, wie beslissingen 
neemt bij medische kwesties en wat er met 
de huisdieren gebeurt.”
Omdat een groot percentage van de Neder-
landse bevolking niet weet wat verstandig 
is of helemaal geen testament heeft, geeft 

Erfrechtplanning gratis lezingen om u te 
behoeden voor de negatieve gevolgen van 
geen of een verouderd testament.

Kosteloos informatie inwinnen
Wilt u ook weten of uw testament waterdicht 
is en of u kunt besparen op de eigen bijdrage 
in de zorg en erfbelasting? Meld u aan voor 
de lezing op woensdag 03 november 2021 
om 13:00 uur in ”De Oase” Zalencentrum 
te Sittard. Het adres is Bachstraat 51, 6137 
RX Sittard.

In een comfortabele setting vertelt onze 
erfrechtspecialist u geheel vrijblijvend wat u 
moet weten over een goed testament.

Bespreekt u deze belangrijke  
zaken liever 1-op-1? 
Maak dan een afspraak en Erfrecht planning 
komt vrijblijvend en kosteloos bij u thuis om 
de mogelijkheden te bespreken. 

Wilt u zich eerst oriënteren, vraag  
dan de gratis brochure aan via  
www.erfrechtplanning.nl

Kelly Boermans

Lezing bijwonen
Wees zeker van uw plek en meld u  
voor de lezing aan op 
www.erfrechtplanning.nl
of bel naar 085 - 303 76 87. Vol = vol.

www.erfrechtplanning.nl

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

Executie verkoop start:
zaterdag 30 oktober 10.00 Tot 17.00 uur

ZONDAG 31 OKTOBER EXTRA VERKOOPDAG 10.00 TOT 17.00 UUR
MAANDAG GESLOTEN DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

2 NOVEMBER T/M 6 NOVEMBER 10.00 TOT 17.00 UUR
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Bij Gelaen31 kijk je je ogen uit 

bij alle originele, kleurrijke cadeau’s, 

woonaccessoires, decoraties, 
sieraden, tassen enz. 

Je vindt hier heel veel leuks voor jong en oud.

Gelaen31 Salmstraat 17, 6161 EL Geleen

Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100 

Altijd een
scherpe
hypotheekrente
door meerdere aanbieders

stestestestestestestestestestestestestesteste52
KERMIS

BRADERIE

OUD GELEEN

ZONDAG 
7 NOVEMBER 
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Braderie Oud Geleen
Na een afwezigheid van 796 dagen is de Braderie weer terug in Oud Geleen. 
Ondernemers van Oud Geleen en horeca, als ook marktkooplieden heten 
u weer van harte welkom op deze 52ste editie in de historische dorpskern 
van Oud Geleen. Er mag en kan weer rond gestruind worden op zoek naar 
dat grote of kleine hebbeding, waar u naar op zoek bent. In samenwerking 
met Smeets Buitenmarkten zal er met ± 250 plaatsen weer een variëteit 
van aanbod aanwezig zijn zoals o.a. dans demonstraties, glas-graveren, een 
honden-fotograaf, gratis kinder-schminken, oude ambachten en nog heel veel 
meer, op deze altijd gezellige braderie. Ook zullen er kleine kermis attracties 
verspreid staan over het parcours. Kortom er is voor elke leeftijd wel iets te 
vinden of te doen.

winkeliers, marktkooplieden en horeca heten iedereen van harte welkom van 
11:00 t/m 17:00 uur op zondag 7 november 2021zondag 7 november 2021 om er samen met u weer 
een gezellige dag van te maken.

Like de pagina van 
Awt Gelaen op en blijf op de 

hoogte van alle nieuws.
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Volg ons op

Roermond 
    op z’n mooist!

Breng dit najaar een bezoek aan 

Roermond en laat je verbazen door 

een wereld aan gezelligheid. Plof 

neer op een verwarmd terras, 

scoor een mooie winterjas, geniet 

van de duizenden lichtjes in de 

binnenstad en tover erop los met je 

kinderen bij de vernieuwende Tover 

Route. Lees snel verder en ontdek 

wat er dit najaar te beleven is in de 

binnenstad van Roermond.

Beleef dit jaar weer een betoverende ervaring 
met onze geliefde Tover Route. Ook dit jaar 
heeft de Troubadour van Roermond de hulp 
van de kinderen uit Limburg hard nodig om de 
binnenstad te verlichten. Betover samen met 
deze vrolijke verschijning vele etalages in de 
straten van Roermond. Nieuw dit jaar is een 
heuse muzikale ervaring die bij iedere etalage 
te beleven is. Koop een interactief toverstokje 
voor maar 2 euro, los het raadsel op en 
maak kans op een Nintendo Switch. Vanaf 5 
november zijn alle kinderen van 
harte welkom bij de Tover Route. 

Scan voor meer informatie 
en openingstijden
de QR-code.

ROERMONDVOL Licht

Vanaf 5 november barst het spektakel in Roermond los: 
het jaarlijkse ROERMONDVOL Licht is weer terug. Beleef 
een intieme en gezellige binnenstad die bomvol hangt 
met sfeerverlichting. Kijk je ogen uit in de knusse, verlichte 
straten die je spontaan een goed gevoel geven. Zoek je 
het liever hoger op? Kruip dan in het grote reuzenrad op 
de binnenplaats van het Designer Outlet en geniet van het 
spectaculaire uitzicht over de binnenstad en de Maas.

Dagje uit

Ook als de temperatuur buiten begint te dalen is een borrel 
op het terras heus niet vreemd. De meeste terrassen in 
Roermond zijn namelijk verwarmd, windvrij én beschikken 
bovendien over dekentjes en heaters. Heb jij de nieuwste 
najaarsmode al in de kast hangen? Bij zowel speciaalzaken 
als de ketens slaag je zeker voor de kledingwensen van het 
hele gezin. 

Parkeren

Vanuit Sittard-Geleen rijd je binnen 30 minuten naar hartje 
stad Roermond. Koop voor slechts 4 euro een kaartje bij 
een van de verkooppunten en zorg ervoor dat je auto de 
hele dag droog staat in de parkeergarages Stationspark 
(Maria Theresianlaan 12) of Kazerneplein (Maashaven 
144). Vanuit beide parkeergarages loop je in slechts 
2 minuten tijd de gezelligheid van de binnenstad tegemoet.

In een mozaïek voorstelling op 7 november 
vanaf 14.00 uur met als hoofdthema “herinne-
ren” kijkt Baroesjko terug op haar eerste lus-

Baroesjko presenteert haar nieuwe 
programma ‘herinneren’ in Salviuskerkje

trum en wat daar aan vooraf ging. Baroesjko 
is een 9-koppig mini orkest, opererend 
vanuit de westelijke mijnstreek (Sittard-Ge-

leen),  grensoverschrijdend in de Folk en 
“Sittardse” Wereldmuziek! Naast het feit dat 
ze bekend staan als een verrassend veelzijdige 
live-band, scoorden zij ook hoge ogen in de 
hitlijsten van de provinciale radiozender L1.
De liedjes ‘Wesj aan de Parapluu’, ‘Raap dich 
Biejein’ en ‘Langzaam Laat’, zijn nog steeds 
veelvuldig op deze zender te horen. In Maart 
2019 bracht Baroesjko middels en tijdens een 
zeer succesvolle theatertournee een nieuw 
album uit: getiteld “Snezka”. Momenteel 
werken ze hard aan een nieuwe EP die in het 
voorjaar van 2022 uit moet komen. Gastmu-
zikant deze middag is Floortje Hover. Een 
singer-songwriter met een eigen repertoire. 
Haar Nederlandstalige liedjes laten zich het 
best vangen onder de noemer kleinkunst en 
(Neder)pop. Entree: € 12,50 pp contant te 
overhandigen in envelop bij de entreetafel. 
Reserveren verplicht via: ruud@baroesjko.nl
Info: www.baroesjko.nl   tel. 06-46020799  
Coronatoegangsbewijs verplicht, liefst met QR 
code. Deze wordt gescand bij binnenkomst.

Nadat het CDA Sittard-Geleen richting de 
gemeenteraadsverkiezingen de wethouders en 
de fractievoorzitter al naar voren had gescho-
ven als top 3, werd onlangs een volgorde aan 
de ALV van CDA Sittard-Geleen voorgelegd. 
“Wij zijn om te beginnen erg blij dat wij met 
deze 3 kandidaten een mooie bijdrage kunnen 
leveren aan een lijst met diversiteit. Voor het 
eerst in de geschiedenis van onze afdeling 
mogen we een vrouwelijke lijsttrekker presen-
teren, Judith Buhler uit Geleen. Zij is sinds de 
verkiezingen van 2018 raadslid en heeft vanaf 
het toetreden tot de coalitie in 2020 haar 
kennis en kunde ingezet als wethouder op de 
portefeuille gemeentelijke fi nanciën. Ook zet 
zij zich met passie in voor het sociaal domein 

De top 3 van het CDA Sittard-Geleen
in Sittard-Geleen.” Hoewel tijdens de ALV 
enkel de lijsttrekker formeel is vastgesteld, 
kon de ALV zich vinden in het voorstel om 
met een top 3 naar buiten te treden. Patrick 
Brouwers als jong talent wordt nummer 2 op 
de kieslijst. “Patrick is in 2018 met voorkeur 
gekozen in de raad en met het toetreden tot 
de coalitie in 2020 fractievoorzitter geworden. 
Hij is momenteel woonachtig in Sittard, maar 
afkomstig uit Obbicht. 
Tot slot wordt met Andries Houtakkers de 
top 3 met een brok aan ervaring volgemaakt. 
Andries kan naast zijn ervaring ook het drietal 
aanvullen als Sittardse kandidaat waarmee 
alle stadsdelen in de gemeente vertegenwoor-
digd zijn.”

 Foto Giel Greijn

 Foto Rob Nijpels

Gemeente richt 
Horeca-checkpunt in 
op Markt Sittard
Gemeente Sittard-Geleen heeft een Ho-
reca-checkpunt op de Markt in Sittard. 
Bezoekers van de horeca in Sittard kun-
nen hier een polsbandje halen dat geldt 
als test-, vaccinatie- of herstelbewijs. 
Dat maakt het voor bezoekers gemak-
kelijker. Bovendien ontlast de gemeen-
te hiermee de horeca bij de verplichte 
toegangscontroles.

Horeca ontlast
Sinds 25 september is een QR-code of nega-
tieve PCR-test nodig om bij de horeca naar 
binnen te gaan. Om lange wachtrijen te voor-
komen en de ondernemers te ontlasten, richt 
de gemeente als pilot een Horeca-checkpunt 
in. Dit naar het voorbeeld van diverse andere 
gemeentes die met hetzelfde systeem werken. 
Het project duurt tot en met 31 december 
2021.

Waar?
Het Horeca-checkpunt is te vinden op de 
Markt in Sittard. Op vrijdagen en zaterdagen 
(van 18.00 tot 23.00 uur) kunnen bezoekers 
hier op vertoon van een test, vaccinatie- of 
herstelbewijs een polsbandje ophalen. Met 
dit bandje kunnen zij in de Sittardse horeca 
terecht. De polsbandjes hebben elke dag een 
andere kleur, omdat een negatieve PCR-test 
maar 24 uur geldig is. De polsbandjes gelden 
in het volgende gebied: het gebied omgeven 
door de Rijksweg Zuid, Rijksweg Centrum, 
Rijksweg Noord, Odasingel, President Ken-
nedysingel, Leyenbroekerweg en Engelen-
kampstraat. Verder ook voor de Steenweg en 
Stationsstraat.

Verantwoordelijkheid
De horeca houdt de verantwoordelijkheid 
voor het testbeleid. Zij controleren nog steeds 
zelf of bezoekers een polsbandje of test, 
vaccinatie- of herstelbewijs hebben. De pols-
bandjes worden alleen op vrijdag en zaterdag 
ingezet.
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Velen in Limburg zijn er groot mee 
geworden. Het bruine plakkerige spul, 
dat uit de rood geelgoud gestreepte 
blikken van Canisius kwam. Op de bo-
terham, met een plak kaas eronder.  Of 
als de kaas er niet was of te duur, dan 
gewoon op een snee brood gesmeerd. 

En in de stoofpotten met zoer vleisj, die in 
de herfst dampend op tafel kwamen. In de 
maanden september tot november kon je bij 

Heerlijk herfstig stroopbier 

boerderijen of in schuurtjes achter het huis 
de geur opsnuiven van appels en peren, die 
ingekookt werden tot het bruine goedje dat je 
later op je brood kon smeren. Vrijwel elk dorp 
had een eigen stroopstoker, die het gevallen 
fruit omtoverde tot dikke stroop. Een stevig 
karwei dat niet veel opbracht voor de stroop-
stoker. De een na de andere stoker draaide het 
vuur onder zijn pannen uit. Tegen de grote 
jongens, die in fabrieken met behulp van bie-
ten en suiker goedkope stropen lieten maken, 

was niet meer op te boksen.  Bovendien kwam 
er steeds meer concurrentie van ander, luxer 
broodbeleg. Maar de geur van nostalgie is 
sterker dan die van de Italiaanse salami’s en 
de exotische hummus-variaties. 

Varken
Her en der zie je in de herfstmaanden weer 
pannen met appels en peren op het vuur van 
ambachtelijke stroopstokers staan. De kleine 
potjes met stroop van biologisch geteelde 
peren en  onbespoten appels vinden gretig 
aftrek. In het andere Limburg zijn ze even 
‘zot’ van stoop als hier. De Haspengouw is de 
fruittuin van België. Borgloon is de stroop-
hoofdstad. Met veel inspanningen werd en-
kele jaren geleden de oude stroopfabriek van 
Vrolingen  voor de sloop behoed en  kon deze 
in 1843 opgerichte ambachtelijke stoopsto-
kerij aan een ‘nieuw leven’ beginnen. Vlakbij 
Borgloon en Vrolingen ligt Wellen. 

Dat dorp is bij velen meer bekend als de Belgi-
sche Bokkenrijdersgemeente. Maar de laatste 
jaren maakt  Wellen furore als opkomende 
bierdorp. Dankzij de jonge brouwer Kevin 
Timmermans, die in recordtempo drie bieren 
heeft bedacht en met succes verkoopt. In 
2019 begon deze 26 jarige Wellenaar met het 
brouwen van zijn eerste bier Kurre Tripel. 
Kurre is Wellens voor jong zwijn of varken. Of 
Kevin zichzelf hiermee bedoelt is onduidelijk. 
Maar als je het etiket van zijn bier, waarop 
een varken van bier ziet genieten, vergelijkt 
met de foto’s van Kevin op zijn website kun je 
misschien meer duidelijkheid hierover krij-
gen. Kevins tripel viel goed in de smaak, zodat 
hij al snel met een tweede bier kwam.  

De Kurre Stroop, gemaakt met stroop van ap-
pels en peren. Voordat het bier in fl essen werd 
gedaan werd het 14 dagen in houten vaten 
met whisky snippers bewaard. Het leverde de 
jonge brouwer een gouden medaille op bij de 
Frankfurter International Beer wedstrijd op 

Heeft u liever geen buitenunit aan de muur of 
op het dak?  Dan hebben we voor u een airco 
zonder buitenunit (Coolbuddy Monoblock). 
Twee gaten in de muur afgewerkt met een 
rooster volstaat. Geleverd als doe-het-zelfpakket 
of door ons gemonteerd.

We komen u graag adviseren en geven een 
vrijblijvende o� erte af.

Betaalbare split airco’s. Sinds twintig jaar rechtstreeks van de invoerder, dus zonder
tussenschakels. Standaard met wi� . Alle prijzen inclusief btw.

GeraHeating & GeraCooling 
Showroom en warehouse: Schoorstraat 10, 3680 Maaseik (B) | T: +32 - 89 - 56 18 37

M: +32 - 477 - 23 80 61 & +31 - 6 - 2111 7848 | E: sales@geraheating.com

geraheating.com

Heeft u liever geen buitenunit aan de muur of op het dak? Dan 
hebben we voor u een airco zonder buitenunit (Coolbuddy 
Monoblock). Twee gaten in de muur afgewerkt met een rooster 
volstaat. Geleverd als doe-het-zelfpakket of door ons gemonteerd.

We komen u graag adviseren en geven een vrijblijvende offerte af.

2.5 kW/9000 Btu | standaardplaatsing

3.5 kW/12.000 Btu | standaardplaatsing

5 kW/18.000 Btu | standaardplaatsing

7 kW/24.000 Btu | standaardplaatsing

GeraHeating & GeraCooling  | Showroom en warehouse: Schoorstraat 10, 3680 Maaseik (B)
T: +32 - 89 - 56 18 37  |  M: +32 - 477 - 23 80 61 &  +31 - 6 - 2111 7848  |  E: sales@geraheating.com

Betaalbare split airco’s. Sinds twintig jaar rechtstreeks van de 
invoerder, dus zonder tussenschakels. Standaard met wifi. Alle 
prijzen inclusief btw.

€ 1.150,-
€ 1.250,-
€ 1.450,-
€ 1.600,-

Geniet dit jaar nog van de 
oude prijzen en goedkoop
verwarmen met deze airco’s

De beste najaarspromotie
van de regio

€ 948,-
standaardplaatsing

standaardplaatsing

standaardplaatsing

standaardplaatsing

Nu ben ik weer met duizend vragen onderweg.          
Ik besef dat alles een plek heeft.
Precies zo en niet anders, dat is het mysterie. 
Ik denk dat ik er nooit een antwoord op zal hebben. | Niek Bremen     Foto Vic Hendriks | Allee richting Limbricht

Januari
Maandag ZondagZaterdagVrijdagDonderdagWoensdagDinsdag

27 28 29 30 31 1 2
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10

17

24 25 26 27

31

Sittard-Geleen in woord en beeldSittard-Geleen in woord en beeld
maandkalender 2022maandkalender 2022

Met fotografie van Jelle Bruggeling, Jo Cals, Luuk Frenken, Vic Hendriks, Frank Janssen, Harrie Mols, Thessa Rekers, Jos Ruijters, 
Gerrie Tossings, Ron Verbruggen en burgemeester Hans Verheijen. De Drie Vertellers - Niek Bremen, Peter van Deursen en Wim 
Kallen - hebben iedere foto voorzien van een bijpassende tekst.
Nu te koop in de MIJNGazetshop

€ 9,95

www.mijngazetshop.nl

en de lust om een derde bier- de Kurre Kriek- 
te gaan maken. 

Stoofschotel
Nou, dan willen we dit gouden stroopbier ook 
wel eens proeven. Mooi, donkerbruin bier 
met een aardige schuimkraag zien we. ,,De 
geur van stroop komt meteen goed door,” zegt 
bierexpert Myriam Vroemen. ,,En ook de alco-
hol ruik je goed”, voegt haar man Guillaume 
eraan toe. Een beetje lacherig zegt Myriam na 
de eerste slok. ,,De whisky snippers erin heb 
ik niet kunnen proeven. Maar dit bier biedt 
zonder meer veel smaak,  met tamelijk veel 
diepgang en een lekkere lange nadronk. Het is 
een echt herfstig bier.” Guillaume trekt  eens 
aan zijn martiale snoer en mompelt: ,,Ik vraag 
me wel hoe dit bier na een jaar zal smaken. 
Want de stroop erin zal dan gaan gisten. 
Bovendien er zit sowieso al aardig wat gist in 
dit bier.” Unaniem is het bier echtpaar in zijn 
lof voor het bier als hapjes-  en maaltijdbe-
geleider. ,,Prima bij een stoofschotel.” Om te 
kijken welk hapje de beste combi vormt met 
het bier serveert Guillaume een plateau met 
plakjes rommedoe ( ‘stinkkaas’), belegen gei-
tenkaas en  vierkantjes roggebrood, besmeerd 
met drie soorten stroop, waaronder een 
kweeperenstroop uit Beek. De stinkkaas valt 
snel af. Ook niet besmeerd met stroop past hij 
bij het bier. ,Te sterk voor dit bier.” Ook de 
geitenkaas is te heftig voor het bier. ,,Maar de 
kweeperenstroop van ‘De Wecker’ combineert 
prachtig bij dit bier, mooie frisse combina-
tie van zoet en zuur. ,,Daar kan de Loonse 
stroop en die van een grote stoopfabriek niet 
tegenop. Een mooie combinatie van Belgisch 
stroopbier en roggebrood, besmeerd met Bee-
ker kweeperenstroop”,  besluit Guillaume.

Door Ray Simoen

Naam: Stroop Kurre
Brouwerij: Brouwerij Boelens in 
opdracht van Kevin Timmermans in 
Wellen (B)
Soort; donker bier, bereid met stroop 
en 14 dagen gelagerd op whisky hout-
snippers
Alcohol:7 %
Informatie: www.kurrebier.be
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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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Jack Peeters van Ondernemersvereniging BSG

‘BSG is een actieve club met een groeiend aantal ondernemers die op vrijwillige basis bij ons 
aangesloten zijn.’

Mijn naam is Jack Peeters, 61 jaar. Ik 
ben voorzitter van Ondernemersver-
eniging Bedrijven Sittard-Geleen, kort-
weg BSG. ‘Samen en werken’ zijn de 
kernwoorden bij BSG. Samen met onze 
betrokken leden en samen met tal van 
ondernemende initiatieven en collectie-
ven, onderwijs en overheid werken we 
er elke dag aan om het verschil te ma-
ken en om het ondernemersklimaat in 
onze gemeente naar een hoger niveau 
te tillen. 

Kun je kort iets vertellen over het 
ontstaan van deze organisatie? Hoe 
lang zijn jullie al actief en hoe kunnen 
bedrijven jullie bereiken?
Het huidige BSG is ontstaan in 2008. Toen 
streefden de Stichting Bedrijvenparken Ge-
leen en de Stichting Bedrijvenparken Sittard 
een verdergaande samenwerking na met als 
doel de belangen van de ondernemers geves-
tigd op de bedrijvenparken te behartigen. Via 
het onderlinge contact en de goede relaties 
weten bedrijven, het onderwijs en de overheid 
BSG snel te vinden. Daarnaast heeft BSG een 
actuele website die tal van wetenswaardighe-
den over BSG en de aangesloten ondernemers 
bevat.

Je bent de opvolger van Yvonne Salvi-
no, die zeker vanuit haar politieke rol 
bekend is in de gemeente? Wat moeten 
de lezers van jou weten?
Ik ben geboren en getogen in Susteren. Te-
genwoordig woon ik met Ans in Guttecoven. 
Wij hebben 2 zonen, Sem en Ken. Van nature 
ben ik nieuwsgierig en kijk ik met een open 
blik naar de wereld om me heen. Daarbij heb 
ik oprecht belangstelling voor mensen en pro-
beer ik altijd het beste uit anderen te halen. 
Verbinden is dan ook mijn kracht en passie!

Kun je aangeven welke resultaten 
bereikt zijn onder het voorzitterschap 
van Yvonne?
Yvonne heeft in haar 10-jarig voorzitterschap 
zoveel zaken opgepakt, in beweging gebracht 
en stappen gezet dat het haast onmogelijk is 
om dat allemaal te noemen. Misschien zijn 
de mooie woorden die burgemeester Hans 
Verheijen bij haar afscheid als voorzitter 

sprak wel het meest toepasselijk. Hij noemde 
haar een uitstekende belangenbehartiger en 
gaf daarbij aan dat Yvonne als geen ander het 
verschil maakt. En niet alleen voor de onder-
nemers maar ook op tal van andere plekken in 
onze gemeente. En dat altijd vanuit het motto 
‘Wat kan wel?’. Ook haar ambassadeurschap 
voor Sterk Techniek Onderwijs spreekt daar-
bij boekdelen. 

Wat ga jij anders doen?
Natuurlijk ga ik zaken anders aanpakken. 
Want Yvonne is Yvonne en Jack is Jack. Daar-
naast leven wij in een veranderende wereld 
en ons bedrijfsleven zal daar voortdurend bij 
moeten aansluiten om toekomstbestendig 
te zijn. Wat ik daarbij het allerbelangrijkste 
vindt, is dat we het samen doen! De contacten 
en samenwerking met onderwijs en overheid 
zijn in de afgelopen jaren goed versterkt 
en uitgebouwd en dat is mooi, want samen 
komen we verder.  

Er zijn in totaal 8 bedrijven- en handel-
sterreinen, waarvoor jullie je inspan-
nen. Niet ieder terrein heeft een eigen 
voorzitter c.q. werkgroep. Is dat wel 
het streven en zo ja, waarom?

Voor BSG is het belangrijk dat we herken-
bare aanspreekpunten hebben op de diverse 
bedrijven- en handelsterreinen. Daar houden 
we rekening mee in de samenstelling van ons 
bestuur. En dat lukt de ene keer beter dan de 
andere keer.

Over de dikke duim geteld hebben jul-
lie al gauw 250 ‘leden’. Moeten er nog 
veel bijkomen om te spreken over 100% 
dekking? Is dat wel jullie streven?
BSG is een actieve club met een groeiend 
aantal ondernemers die op vrijwillige basis 
bij ons aangesloten zijn. Nieuwe leden heten 
we uiteraard altijd welkom. Wij vinden dit be-
langrijk omdat namelijk elke stem ertoe doet. 
En met meer aangesloten ondernemers krijgt 
onze stem meer inhoud en draagvlak. 100% 
dekking zullen we daarbij nooit behalen, dat 
is ook niet ons doel. 

Hoe is de verhouding met de gemeen-
te? Welke wethouders zijn jullie ge-
sprekspartners?
BSG heeft een goede verhouding met de 
gemeente. En afhankelijk van het onderwerp 
zijn de verantwoordelijke wethouders of de 
burgemeester altijd bereid om met ons in 

gesprek te gaan. De ene keer is dat de wethou-
der Economie dan weer de verantwoordelijke 
voor Duurzaamheid of Sociale Zaken. Iedere 
keer blijkt daarbij dat we ondanks onze soms 
tegenstrijdige belangen beiden het beste 
voor alles en iedereen binnen onze gemeente 
willen. Over en weer wordt er goed geluisterd 
zodat we elkaar begrijpen. En vanuit dat be-
grip zoeken we altijd naar een best passende 
oplossing. 

Doen de bestuurs- en werkgroep leden 
van de Stichting hun werk belangeloos 
als vrijwilliger? 
De bestuurs- en werkgroep leden zijn 
onbezoldigde vrijwilligers die de belangen 
behartigen van de aangesloten ondernemers. 
Tegelijkertijd zijn ze ook zelf BSG-lid.
 
Je hebt een technische achtergrond 
vanuit de TU Delft, maar hebt ook veel 
aandacht voor de mens in de organisa-
tie, toch? Leg eens uit hoe dat komt?
Ik ben best nieuwsgierig. Dat blijkt ook uit 
mijn opleidingsprofiel en mijn interesses. 
Zo ben ik van oorsprong opgeleid in de 
analytische chemie en de biochemie. Voor 
beide richtingen is oog voor detail essentieel. 
Aanvullend heb ik me verdiept in de bedrijfs- 
en de veiligheidskunde. Daarbij ontstond de 
aandacht voor organisatieveranderingen en 
de psychologie en het gedrag van de mens. En 
mijn stelling is dat mensen écht het verschil 
maken. 

Ergens lees ik ook dat je veel waarde 
hecht aan lokale Limburgse zaken; dat 
vraagt om een verklaring?
Ik hecht inderdaad veel waarde aan lokale 
Limburgse zaken. Ik vind het daarbij belang-
rijk om mijn bijdragen te leveren aan onze 
maatschappij. En daar hoort onze Limburgse 
cultuur bij. Een cultuur waar we trots op 
mogen zijn en waarin onze ‘zachte g’ ons on-
derscheidt. De ‘zachte g’ is taalkundig gezien 
zelfs een tamelijk zeldzaam verschijnsel. En 
dat maakt ons als Limburgers uniek, toch?

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat 
niet gevraagd is?
We mogen best trots zijn op onze onderne-
mers want zij zijn de motor van onze lokale 
economie.

 Tekst Bert Wassenberg

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

Het moment is daar: de inwoners van de 
gemeente Sittard-Geleen kunnen zich 
klaarmaken voor de komst van glasvezel. 
E-Fiber start in januari 2022 met de aanleg 
en dit zal ongeveer twee jaar in beslag nemen. 
Naar verwachting is eind 2024 de gehele 
gemeente aangesloten op het nieuwe glasve-
zelnetwerk. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft alleen met netwerkbeheer-
der E-Fiber een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten. Daarmee is E-Fiber het eerste 

Gemeente Sittard-Geleen krijgt glasvezelnetwerk
bedrijf dat mag starten met de aanleg van 
glasvezel in Sittard-Geleen. Dit is belangrijk 
voor de gemeente, want het datagebruik in 
Nederland neemt jaarlijks met 40% toe. Eric 
Vos, directeur van E-Fiber, is enthousiast over 
deze belangrijke stap: “Ik ben blij dat de aan-
leg straks van start gaat zodat alle inwoners 
en ondernemers van de gemeente Sittard-Ge-
leen kunnen profiteren van de voordelen van 
het glasvezelnetwerk. Dit is een unieke kans.”
De gemeente Sittard-Geleen zal stap voor stap 

worden aangesloten op het glasvezelnetwerk, 
om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Hierbij worden niet alleen de kernen aan-
gesloten op het glasvezelnetwerk, maar ook 
het buitengebied en bedrijventerreinen. Alle 
inwoners die voor of tijdens de aanleg een 
glasvezelabonnement afsluiten bij één van 
de aangesloten providers, krijgen kosteloos 
een glasvezelaansluiting in huis. Mocht er al 
een abonnement bij een glasvezelprovider 
afgesloten zijn, controleer dan op e-fiber.nl/

sittard-geleen of die provider ook diensten 
kan leveren op het netwerk van E-Fiber. 
Mocht dit niet het geval zijn dan dient men 
een nieuwe provider te kiezen. Er is keuze uit 
tien verschillende providers.

E-Fiber is een bedrijf dat gespecialiseerd is 
in de aanleg van glasvezel. E-Fiber vindt dat 
iedereen in Nederland recht heeft op snel en 
betrouwbaar internet. Waar je ook woont, in 
een stad, dorp of buitengebied.
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GELEEN - GRAVENSTRAAT 1GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
30 oktober t/m 15 november 2021. 

@medikamentediegrenze

Diverse soorten 100gr
Per stuk € 0,59

Allesreiniger 750ml

Crispy 187gr Pralinés just for you 110grHotmint 4-pack

Zwitsal

RoterSwiss

Guhl DoveColgate

KnorrVan Gils

Page

Mama buik balsem 150ml

M&M's MilkaSportlife

Prostacare forte 60 tabletten

Look up now man edt 50ml

Multivitaminen men of women 65+ 
30 tabletten

Conditioner moisture boost, 
energy & repair, zijdeglans, 
pluiscontrol & veerkracht, 
winter repair of lang & glad 200ml

Tandenborstels 
extra clean 3st

Mexx

Milka

Tuinkruiden roomsaus 37gr
Per stuk € 0,29

Body cream silky 300ml

Ajax

For her women edt 40ml

Toiletrollen kussenzacht 12 rollen

-79%

-65%

-76%

-81%

-67% -56%

elders   € 16,95

elders   € 11,50

elders   € 2,89

elders   € 26,15

elders   € 2,99 elders   € 2,29

€ 3,49

€ 3,99

€ 0,69

€ 4,99

€ 1,00 € 1,00

€ 1,00 € 1,00

3st 200ml 300ml

100gr

60 tab30 tab

-58% -82%

-72%-74% -75%

elders   € 2,40 elders   € 5,59

elders   € 8,99elders   € 3,91 elders   € 7,99

€ 1,00 € 1,00

€ 2,49€ 1,00 € 1,99

750ml

12 rollen

4-pack 187gr

50ml40ml 37gr

110gr

150ml

  

  

-52%

-78%

elders   € 2,10

elders   € 4,48

2 voor
€ 1,00 

4 voor
€ 1,00 

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

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

Opmaak
Bee in Media

Website
BasSta-Web

Druk
Janssenpers Gennep

Bezorging
Spotta

Bezorgklachten
weekbladen@spotta.nl

Colofon

Natuur- en landschapsvisie oude 
zwem-sportlocatie klaar
De natuur- en landschapvisie voor de 
oude sport- en zwemlocatie en de daar-
naast gelegen Schwienswei is klaar. Het 
college van B&W zal de visie komende 
week bespreken. En op woensdag 3 no-
vember is er in zalencentrum De Oase 
aan de Bachstraat een bijeenkomst 
waarin de visie wordt toegelicht.

De natuur- en landschapsvisie is er gekomen 
nadat omwonenden en gebruikers van de 
Schwienswei afgelopen voorjaar twee petities 
hadden ingediend bij het gemeentebestuur, 
toen bekend was geworden dat er plannen wa-
ren voor een eco-vakantiepark op de voorma-
lige sportvelden van de oude CIOS-locatie. 

,,De ecologische zone – zeg maar het na-
tuurgebied De Schwienswei – heeft nooit ter 
discussie gestaan,” zegt wethouder Pieter 
Meekels hierover. ,,Wel wilden we onder-
zocht hebben of en hoe een economische 
ontwikkeling op het oude CIOS-terrein kan 
zorgen voor een kwalitatieve verbetering van 
de Schwienswei. Maar ook aspecten als een 
zwemvoorziening en de invloed op de bin-
nenstad zouden aan de orde komen.” Nadat 

Bureau Verbeek uit Maastricht de opdracht 
had gekregen, bleek dat er – met name vanuit 
de inmiddels opgerichte vereniging WijSch-

Scan mij!

Nu verkrijgbaar in 
MIJNGazetShop

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

Duidelijk 
& compleet
... goed bekijken
of met alle nieuwe
ontwikkelingen de 
ondernemer weer 
de weg naar ‘ons loket’
bij de gemeente  
weet te vinden!

toegevoegd aan de natuur- en landschaps-
visie. Op verschillende manier hebben veel 
inwoners van Sittard-Geleen input kunnen 
leveren aan bureau Verbeek. Zo waren er 
sessies met omwonenden, was er een enquête, 
zijn er gesprekken geweest met vertegenwoor-
digers van belangenorganisaties en heeft het 
bureau de conceptvisie al eens besproken 
met geïnteresseerden. Alles bij elkaar hebben 
op deze manier zo’n vijfhonderd inwoners of 
instanties bijgedragen aan de concept-visie. 

Dat heeft geresulteerd in de natuur- en 
landschapsvisie voor het gebied ten noorden 
van de Sportcentrumlaan in Sittard. Waar 
het CIOS en het Europees Sport- en Congres-
centrum waren gevestigd en de oude fl atjes, 
het hotel, sporthal nog geen zes jaar geleden 
tegen de vlakte gingen nadat er enkele keren 
een fl inke brand was geweest in de leeg-
staande gebouwen. Sindsdien ligt het gebied, 
inclusief de voetbalvelden, het honkbalveld en 
de tenniscourt van TC Game’70, braak. 

De bijeenkomst van 3 november begint 
om 19.00 uur. U kunt zich voor deze 
bijeenkomst aanmelden via: secretari-
aateoromo@sittard-geleen.nl of telefo-
nisch via nummer 14 046. Aanmelden 
kan tot uiterlijk 1 november 12.00 uur. 
De presentatie is vanaf 4 november 
einde dag online terug te kijken via de 
website metsittardgeleen.nl. Houd er 
rekening mee dat voor toegang tot de 
zaal een coronatoegangsbewijs nodig 
is.

wienswei – vraag was om ook te kijken naar 
alleen een natuurontwikkeling op de oude 
CIOS-locatie. Dat onderdeel is vervolgens 

De klimmuur is een tastbare herinnering aan het sportverleden van de oude CIOS-locatie. 
 Foto Ermindo Armino



MIJNGazet | pagina 16

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 28-10 t/m
 10-11-2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Muurverf

Amsterdam Hobbyverf

Laminaat

Sikkens Rubbol BL
Rezisto Primer

Binnen • Waterbasis
Zijdeglans • Krasvast

Lakken

Wijzonol Latex
Binnen • Waterbasis

Mat • Reinigbaar

Wijzonol Superdek Muurverf
Binnen • Waterbasis
Mat • Sneldrogend

Sikkens Alpha Projecttex
Binnen • Waterbasis

Mat • Dekkend

Sikkens Alphatex SF
Binnen • Waterbasis
Mat • Sneldrogend

einzA Karat Plus
Binnen • Waterbasis

Mat • Dekkend

Sikkens Rubbol BL
Rezisto Satin

Binnen • Waterbasis
Zijdeglans • Sneldrogend

Sikkens Rubbol BL
Rezisto High Gloss
Binnen • Waterbasis
Hoogglans • Krasvast

Drost Devetop PU/AC
Noblesse Mat

Binnen • Waterbasis
Mat • Dekkend

Drost Devetop PU/AC
Noblesse Zijdeglans

Binnen • Waterbasis
Zijdeglans • Dekkend

Drost Devetop PU/AC
Noblesse Glans

Binnen • Waterbasis
Glans • Dekkend

Drost Alaska Premium
Binnen • Waterbasis

Mat • Afwasbaar

10L | €135,49

7995

Muurverf voor binnenMuurverf voor binnen

Extra matExtra mat

Op waterbasisOp waterbasis

ReinigbaarReinigbaarReinigbaarReinigbaarReinigbaar

500 ml | €16,90

1195

Prijsvoorbeeld:
Acrylverf Lichtroze

Prijsvoorbeeld:
Acrylverf Groengeel

120 ml | €6,20

558

1L | €61,49

3843
1L | €80,99

5062
1L | €80,99

5062
1L | €61,28

3995
1L | €61,28

3995
1L | €61,28

3995

10L | €78,65

3495
10L | €100,55

4995
10L | €108,90

7995
10L | €200,49

12531
10L | €191,21

11995

GRATIS

ONDERVLO
ER

Bij a
l h

et la
minaat

Wild Grijs

7 mm | Per m²

1295
Cool Eiken

8 mm | Per m²

1595

Brown Oak

8 mm | Per m²

1695

Zwarte Tegel

8 mm | Per m²

1795

Modern Wit Eiken

6 mm | Per m²

695

Puur Eiken

7 mm | Per m²

1095

Zacht Eiken

8 mm | Per m²

1495
Witte Tegel

8 mm | Per m²

1795

The Color Collection Flexa Creations

2,5L | €47,99

2875

Muurverf voor binnenMuurverf voor binnen

MatMat

Op waterbasisOp waterbasis

DekkendDekkendDekkendDekkendDekkend
2,5L | €46,99

1695 FLEXA KLEUR VAN HET JAAR 2022!

Alleen in de winkel

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 28-10 t/m
 10-11-2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.


	43_MIJN_Gazet_pagina_01
	43_MIJN_Gazet_pagina_02
	43_MIJN_Gazet_pagina_03
	43_MIJN_Gazet_pagina_04
	43_MIJN_Gazet_pagina_05
	43_MIJN_Gazet_pagina_06
	43_MIJN_Gazet_pagina_07
	43_MIJN_Gazet_pagina_08
	43_MIJN_Gazet_pagina_09
	43_MIJN_Gazet_pagina_10
	43_MIJN_Gazet_pagina_11
	43_MIJN_Gazet_pagina_12
	43_MIJN_Gazet_pagina_13
	43_MIJN_Gazet_pagina_14
	43_MIJN_Gazet_pagina_15
	43_MIJN_Gazet_pagina_16

