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De Domijnen heeft de afgelopen vier 
jaar samen met de basisscholen in de 
Westelijke Mijnstreek en culturele 
partners gewerkt aan het versterken 
van cultuureducatie. In totaal hebben 
zo’n 6000 kinderen meegedaan aan het 
project.

Cultuureducatie is voor kinderen een belang-
rijke manier om in aanraking te komen met 
kunst en cultuur. Zo ontwikkelen ze belangrij-
ke 21e-eeuwse vaardigheden en ontdekken en 
ontwikkelen ze hun talenten. Door deelname 
aan het programma EigenWijs hebben de 

6000 kinderen nemen deel aan Project 
Cultuureducatie op basisscholen

afgelopen vier jaar 19 basisscholen - verspreid 
over 25 locaties - vanuit hun visie op cul-
tuureducatie gewerkt aan een activiteitenpro-
gramma voor groep 1 t/m 8. De relatie met de 
culturele omgeving heeft hierdoor een fl inke 
impuls gekregen: er is veel samengewerkt 
met culturele partners. Daarbij zijn allerlei 
disciplines aan bod gekomen: muziek, beel-
dende kunst, drama, dans, literatuur, media/
fi lm, urban, techniek en fotografi e.  Het team 
Educatie van De Domijnen, één van de vijf 
penvoerders in Limburg, werkte hierin samen 
met schoolbesturen, gemeenten en Provincie 
Limburg zodat cultuureducatie aansloot bij 

maatschappelijke en lokale vraagstukken. 
De betrokken partijen zijn, ook al liggen er 
nog veel kansen bijvoorbeeld rondom het 
thema kansengelijkheid, erg tevreden met 
de resultaten. De komende vier jaar zet De 
Domijnen het project Cultuureducatie met 
Kwaliteit voort met het programma Eigen-
Wijs. Alle scholen die de afgelopen vier jaren 
deelnamen - samen goed voor tweederde van 
alle basisscholen in de Westelijke Mijnstreek 
- doen weer mee. Ook zijn er vanaf september 
2021 zes nieuwe scholen gestart. Scholen die 
nog niet meedoen, kunnen contact opnemen 
met de afdeling Educatie van De Domijnen.

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

Voor een passend 
grafmonument

REIJNEN
MONUMENTEN

Voor al uw 
schoonmaakwerkzaamheden

Zakelijk & Particulier

Europastraat 10, 
6151 EG Munstergeleen

06-39320400
goedgepoetst@gmail.com

Voor al uw schoonmaakwerkzaamheden
Zakelijk & Particulier

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

Maud Schenk-Hermans  

16 maart 2022
Sittard-Geleen

Maak met ons die vuist!

Nr. 1

Aandacht  
voor lokaal 
onder-
nemerschap

Gemeentelijk 
inkoopbeleid, onder 
de aandacht brengen 
bij ons bedrijfsleven

De bladeren vallen en de herfst heeft 
inmiddels defi nitief zijn intrede gedaan 
in onze stad. Dit levert fraaie beelden 
op met veel kleur. Dit weekend is ook 
de intocht van Sint Nicolaas. Door de 
corona-perikelen anders dan anders, 
maar voor kinderen zeker niet minder 
leuk. Emily en Lise nemen in ieder geval 
alvast een voorschot op de feestvreugde.

Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Hoor de wind waait 
door de bomen...

TV INRUILACTIE!

LAATSTE WEEK!MINIMAAL €300,- KORTING OP ALLE TV’S VANAF €995,-

Mike Bergmann uit 
Geleen Europees 
kampioen bowlen
Tijdens de European Championships 
of Champions 2021 in Chania, 
Griekenland, heeft de 21-jarige Mike 
Bergmann uit Geleen de gouden 
medaille gewonnen. Voor Bergmann 
was dit kampioenschap zijn debuut 
bij de senioren, nadat hij t/m 2019 
al diverse successen wist te behalen 
bij de jeugd. Zo werd hij in 2019 
nog Europees kampioen Doubles 
bij de jeugd.Tijdens de ECC nam 
Bergmann het op tegen kampioenen 
uit 28 andere landen, inclusief de 
titelverdediger uit Noorwegen.
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Industriestraat 6 • 6135 KH Sittard • Handelscentrum Bergerweg 
+31 (0)46 451 55 53 • info@jacsalvino.nl • jacsalvino.nl

Jac Salvino Glas

  - De GewoonGers deur 
    wordt in uw huidige 
    kozijn geplaatst.

 - Keuze uit een deurkruk
   of U-greep (afhankelijk 
     van kozijnmateriaal).

Opdekdeuren voor
een bestaand kozijn

Spiegels
Als het gaat om 

slijppatronen, facet 
geslepen of vrije vormen 
kunnen wij nagenoeg alle 
spiegels maken. In onze 
eigen slijperij geven wij 
vorm aan uw smaak en 

individuele wens.

Online nóg meer over deze deuren!
jacsalvino.nl/producten/gewoongers-deuren/

Waar           , 
  en staallook deuren samenkomen!
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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,=

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  

 

Maurice Nelissen van CM Geleen

‘Frequente bezoekers van het centrum zijn helemaal niet zo negatief.’

Mijn naam is Maurice Nelissen, ik ben 
44 jaar. Ik woon in Geleen en ben sinds 
2 jaar voorzitter van Centrummanage-
ment Geleen, een coöperatie van ruim 
120 ondernemers in het centrum van 
Geleen.

Vertel eens iets over jullie organisatie, 
het ontstaan, de doelstellingen en de 
samenstelling van de club?
Noem ons maar een ondernemersvereniging. 
We behartigen de belangen van alle onder-
nemers in het centrum van Geleen door de 
aantrekkelijkheid van het centrum voor de 
ondernemers maar uiteraard ook de bezoe-
kers zo veel mogelijk te verhogen.

Als inwoners/bezoekers jullie zoeken, 
hoe zijn jullie dan te bereiken en welke 
gesprekken komen daaruit voort?
We zijn heel makkelijk bereikbaar via onze 
‘socials’. Op Facebook hebben we een grote 
schare volgers, bijna 10.000. Maar we hebben 
ook een kantoor op de Raadhuisstraat waar 
iedereen gewoon binnen kan lopen. 

Maken jullie volop gebruik van social 
media en andere digitale hulpmiddelen 
of staat dat nog in de kinderschoenen?
Social media zijn zeker heel erg belangrijk. 
We gebruiken Facebook en Instagram om 
onze acties en evenementen te promoten. En 
dat werkt ook. In de coronaperiode zijn we 
verder gestart met Online Warenhuis Geleen. 
Een soort digitale etalage waar centrumon-
dernemers hun producten online zichtbaar 
maken. 

Wat is de rol van Davey Nieuwendijk 
in jullie coöperatie? Hij is voor velen 
toch vaak het gezicht ván en dé cen-
trummanager van Geleen?
Jazeker. Davey is fulltime bezig met de dage-
lijkse gang van zaken in het centrum op basis 
van de ambities die het bestuur vastgesteld 
heeft. Hij is de verbindende schakel tussen 
de verschillende partijen in de binnenstad en 
staat voor het gemeenschappelijk belang van 
het Geleense centrum: schoon, aantrekkelijk, 
veilig, duurzaam en bereikbaar. Belangrijk 
zijn daarbij versterking en vernieuwing van de 
economische structuur, goed dagelijks beheer 
en adequate communicatie. Het ontwikkelen 
en organiseren van evenementen en het uit-
dragen van de citymarketing zijn daarbij hele 
wezenlijke thema’s.

Hebben jullie last van sommige nega-
tieve uitlatingen over Geleen en vooral 
van de vergelijkingen met vroeger?
Een van de belangrijkste taken die we onszelf 
gesteld hebben is het opkrikken van het 
imago. Natuurlijk was Geleen vroeger een 
koopmekka waar klanten vanuit Eindhoven 
tot Luik naar toe kwamen om te winkelen of 
de horeca te bezoeken. Veel van die glorie 
is ervan af. Maar problemen als leegstand 
spelen echt niet alleen in Geleen. Het valt 

me op dat mensen die zich vaak op de socials 
negatief uitlaten over centrum Geleen er zelf 
al lang niet meer geweest zijn. Ze missen 
blijkbaar de goede ontwikkelingen die er ook 
zijn. Het nieuwe horecaplein bijvoorbeeld aan 
de Raadhuisstraat en Oude Markt, waar bin-
nenkort weer 2 kwaliteitszaken gevestigd gaan 
worden. We hebben echt mooie speciaalzaken 
in het centrum, waaronder de beste concept-
store en toko van Nederland. Maar ook op het 
gebied van interieur en mode hebben we een 
aantal topzaken. Frequente bezoekers van het 
centrum zijn helemaal niet zo negatief. Vol-
gens mij komen de negatieve geluiden vooral 
van de mensen die overal komen behalve in 
Geleen.

Wat zijn de positieve punten van het 
centrum van Geleen die jullie graag 
uitdragen en versterken?
Ons centrum is altijd veerkrachtig gebleken. 
Ik ben ervan overtuigd dat we ook nu weer 
de weg naar boven gaan vinden. Ontwikke-
lingen in onze nabije omgeving, bijvoorbeeld 
de Chemelot Campus of de vernieuwbouw 
van Glanerbrook, bieden ongekende kansen. 
Je ziet nieuwe formules beginnen, die prima 
gedijen in Geleen. 

De leegstand moet een doorn in het oog 
zijn. Wat kunnen jullie eraan doen?
Leegstand is natuurlijk een probleem. Dat 
speelt overigens in alle middelgrote steden. 
Meer ruimte voor werken en wonen kan leeg-
stand beperken en de leefbaarheid vergroten. 
Er wordt nu echt beleid gemaakt om dat aan 
te pakken en ik ben ervan overtuigd dat ons 
centrum er over een paar jaar heel anders 
uitziet. In de positieve zin uiteraard.

Ik heb iets gelezen over de CWO. Leg 
eens uit wat dat is en hoe het werkt?
CWO staat voor Collectieve Winkel Ontzeg-
ging. Iemand die iets pikt of overlast veroor-

zaakt in een winkel is ook niet meer welkom 
bij andere aangesloten winkels. Een voorbeeld 
van prima samenwerking van ondernemende 
collega’s waar bovendien een grote preventie-
ve werking van uit gaat.

Moeten er nog veel meer ondernemers 
lid worden om te spreken over een 
groot draagvlak en een behoorlijke 
portie invloed? De contributie kan 
geen belemmering zijn toch?
Onze coöperatie telt nu ruim 120 leden. Dat is 
het overgrote deel van de ondernemers in het 
centrum. Daarmee zijn we een serieuze ge-
sprekspartner bij de gemeente en kunnen we 
ook echt iets betekenen. Ondernemers die nog 
geen lid zijn heten we natuurlijk altijd wel-
kom. Persoonlijk kan ik geen reden bedenken 
waarom iemand geen lid zou willen worden.  

Hoe gaat het met de fietsbezorgdienst 
Graag Gebracht Geleen?
Graag Gebracht Geleen heeft ons behalve 
de service op zich ook heel veel positieve PR 
opgeleverd. Zelfs landelijk zijn we ermee in 
het nieuws geweest. Typisch een voorbeeld 
van hoe we in Geleen altijd iets nieuws weten 
te vinden, waar we een verschil mee kunnen 
maken. We zoeken overigens wel nog fietsers. 
Geïnteresseerden kunnen zich graag melden 
bij Davey via d.nieuwendijk@cmgeleen.nl 

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat 
niet gevraagd is?
Volgend jaar staat in het teken van 100 jaar 
centrum Geleen. In 1922 was de bouw van het 
raadhuis middenin het veld de start voor de 
ontwikkeling van onze binnenstad. Het hele 
jaar door zullen er evenementen georgani-
seerd worden want 100 jaar moet gevierd 
worden. Blijf onze social media volgen om 
niets te missen.

 Door Bert Wassenberg

Ruim veertig jaar 
kolenmijnbouw 
in Geleen
In 2022 is het 55 jaar geleden dat uit de 
Staatsmijn Maurits de laatste kolen naar 
boven kwamen. In 1915 werd begonnen met 
de aanleg ervan en dat betekende een radicale 
ommekeer van het sociaaleconomische leven 
in de gemeente Geleen en verre omstreken. 
In 1926 werd de grootste en veiligste mijn 
van Europa officieel geopend. Wat dat alle-
maal teweeg bracht wordt in een lijvig boek 
beschreven door de bekende streekhistoricus 
en oud-bedrijfsarchivaris van DSM, Harry 
Strijkers. Het boek omvat ruim 350 pagina’s 
met een groot aantal foto’s, waarvan een deel 
niet eerder gepubliceerd is. Het verschijnt in 
een luxe uitvoering mat harde omslag. Dit 
standaardwerk hoort thuis in de boekenkast 
van iedereen die meer wil weten over de Lim-
burgse mijnhistorie en in het bijzonder die 
van de Westelijke Mijnstreek. In 34 hoofd-
stukken worden vrijwel alle facetten belicht. 
Op 26 maart 2022 verschijnt het boek en door 
nu in te schrijven kunt zich nu al verzekeren 
van een exemplaar. De uitgave wordt verzorgd 
door Heemkundevereniging Geleen. Tot 28 
februari 2022 is de intekenprijs van het boek 
bedraagt €25,00. Eventuele verzendkosten 
bedragen €4,95. Daarna bedraagt de winkel-
prijs van €28,00. Het boek bestellen kan via 
de website www.heemkunde-geleen.nl. Inte-
kenen kan ook bij: Gelaen 31, Salmstraat 17, 
6161EL Geleen; Sigarenspeciaalzaak Borée, 
Bloemenmarkt 35, 6163CG; Boekhandel 
Krings, Brandstraat 23, 6131CS Sittard.

Provincie stimuleert 
sporten 
Sport maakt alle Limburgers sterker. Het is 
dan ook belangrijk dat sporten voor iedereen 
mogelijk is, zeker voor jongeren en senio-
ren in een kwetsbare positie. Daarom komt 
de Provincie Limburg met een subsidie om 
projecten te ondersteunen die Limburgers, 
jong en oud, in beweging krijgen. Projecten 
kunnen met de subsidieregeling ‘stimulering 
sport en bewegen voor jong en oud’ in aan-
merking komen voor maximaal € 10.000 om 
het project te realiseren.

Binnenkort verschijnt er een boek over de 
geschiedenis van de Staatsmijn Maurits.
 Foto Heemkundevereniging Geleen
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De Specialist op het gebied 
van TV / Audio / 

Witgoed en Computers.

Installatie / uitleg en Reparaties 
van al uw producten.

Eigen technische servicedienst.

Persoonlijk advies in de winkel 
of bij u thuis kosteloos, 

ook voor uw inbouwadvies.

Advies op Maat 
is waar Balter voor staat.

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

www.baltersittard.nl

De specialist van Sittard

Diversen wafelijzers en koffiezetapparaten. in de winkel op voorraad. 

Alle prijzen zijn excl. bezorgen en installatie. Aanbieding 2 weken geldig of OP=OP.
Voor meer acties kijk op de site of kom naar de winkel.

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

www.baltersittard.nl

Diversen wafelijzers en koffiezetapparaten. in de winkel op voorraad. 

Alle prijzen zijn excl. bezorgen en installatie. Aanbieding 2 weken geldig of OP=OP.
Voor meer acties kijk op de site of kom naar de winkel.

HISENSE QLED 
55inch 55U7QF

HISENSE LED 
43inch
43A7500F

HISENSE QLED 
€579,-

€399,-
+ 5 jaar garantie

+ 5 jaar garantie

KENWOOD DIGITALE 
RADIO
M-7000
internet radio / 
dab+ / cd / 
Bluetooth

KENWOOD DIGITALE 

€229,-

BOSCH STOFZUIGER
BGN2A111 

€79,95NOVEMBER DEAL

SAMSUNG DOLBY ATMOS 
SOUNDBAR 
HW-Q800A
NA CASHBACK
VAN SAMSUNG EN INRUIL

SAMSUNG DOLBY ATMOS 

VAN SAMSUNG EN INRUIL

€299,-

PHILIPS WIRELESS OORTJES 
TAT2236

€39,95OP=OP

SEVERIN CONTACT GRILL 
KG 2394 
SEVERIN CONTACT GRILL 

€19,95
OP=OP

€1299,-

SAMSUNG NEO QLED TV 
55INCH    QE55QN95A
PRIJS  INCL. CASHBACK 
EN MAXIMALE INRUIL PREMIE.

LG OLED  
55 INCH  OLED55A16
PRIJS MET INRUIL EN CASHBACK

€899,-

PHILIPS OLED  
48inch  48OLED806
PRIJS MET INRUIL 
EN CASHBACK     

48inch  48OLED806

€1149,-

LG WASMACHINE  
8 KG  1400toeren

F4WV308S3E    €449,-

INCLUSIEF

BEZORGEN

Al meer dan 65 jaar bekend 
om de Service en Kwaliteit

De inbouw specialist

Witgoed in alle merken.
Inbouw en uitbouw compleet verzorgd.

Ook vrijstaand apparatuur met installatie en uitleg.
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Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100 

Altijd een
scherpe
hypotheekrente
door meerdere aanbieders

Behoefte aan persoonlijk contact? 

Ons kantoor blijft intact!

En wij bieden (kosteloos) een 

Overstapservice aan voor uw gemak. 

Slopen is makkelijk, 
opbouwen is lastiger
Trots hielden ze gedrieën de letters vast, die 
decennia lang de voorgevel van het witte waren-
huis van V & D op de Markt van Sittard hadden 
gesierd. De sloop van het eerst bejubelde en erna 
verguisde markante gebouw kon beginnen. De 
nog tot elkaar veroordeelde kemphanen, wet-
houders Andries Houtakkers en Pieter Meekels 
mochten respectievelijk de V (van Vroom en 
Verdwijnen) en D ( van Dreesman en ‘Delete’) 
vasthouden. Gedeputeerde Lia Roefs mocht het 
verbindingsteken ‘&’ vasthouden. Niet zonder 
betekenis was dit. Want op eigen houtje hadden 
de Sittarder wethouders de sloop niet voor elkaar 
kunnen krijgen. De geldbuidel van de provincie 
moest eraan te pas komen om de eindjes aan 
elkaar te kunnen knopen en de klus (financieel) te 
kunnen klaren.

Groeien
Toeval of niet, de ontmanteling van de witte 
kolos begon op Allerheiligen, de dag dat in de ka-
tholieke kerk alle heiligen en martelaren worden 
herdacht. Het trio bestuurders hoopt waarschijn-
lijk met de in alle media geplaatste foto van het 
begin van de sloop  de status van heilige een 
stuk dichterbij gebracht te hebben voor zichzelf. 
Door de sloop van V & D wordt er 12.000 m2 
retail uit de markt genomen. Daardoor krijgen 
de resterende winkels in de stad  meer adem en 
toekomstkansen, is de gedachte, die het trio met 
elkaar deelt. Slopen om te kunnen groeien. Afbre-
ken om te kunnen bouwen.

Ideaal
Maar is de stad er op vooruit gegaan sinds V & 
D zes jaar geleden al de laatste worstenbroodjes 
verkocht en scholieren er niet meer naar binnen 
gingen voor hun schriften en kladblokken? In 
2015 sloot V & D al zijn vestiging in Sittard en 
werd een eerste belangrijke stap gezet in het 
tegengaan van de overbewinkeling van de stad. 

En ondanks dat de economie zich knap herstelde 
van de grote kredietcrisis van 2008, hebben de 
winkels in de binnenstad van Sittard en Geleen 
niet die opleving beleefd die hun collega’s in 
Roermond en Maastricht wel kenden. 

Het klinkt hard maar Sittard en Geleen hebben 
hun waarde en functie van belangrijk bovenre-
gionaal winkelcentrum verloren: een ideaal, dat 
men met de bouw van de witte kolos van V & D 
in de jaren zestig van de vorige eeuw nastreefde 
en ook bereikte. Vergrijzing en verpaupering 
van de lokale bevolking, alsook een te ongebrei-
delde uitbreiding van het aantal winkels en te 
hoge huurprijzen van winkelpanden hebben veel 
winkels in beide steden de kop gekost. Er komen 
nog altijd tamelijk wat bezoekers naar beide 
steden maar ze komen van dichtbij huis en ze 
besteden ook veel minder. Dat is een verschil met 
voorheen, toen je nog wel eens een Roermondse, 
Heerlense, zelfs Venloose of Maastrichtse tongval 
in de lokale winkelstraten met een breed palet 
aan winkels hoorde.

Steunkousen
Het fotofeestje is de drie bestuurders gegund, 
maar met het weghalen van drie letters ben je 
er niet om een binnenstad van nieuw elan te 
voorzien. Het wordt een moeilijk verhaal als je 
in de binnenstad sloopt en aan de randen van 
de stad grote winkelparken aanlegt, makkelijk 
bereikbaar voor de auto’s en voorzien van gratis 
parkeerplekken. Recreatief winkelen doet men 
in de binnensteden nadat de boodschappen van 
levensmiddelen en nieuwe tuinmeubels buiten 
de stadscentra zijn gedaan, hoor je bestuurders 
zeggen.

Maar in leegstaande panden (vanwege te hoge 
huren), shops met hoesjes voor mobiele telefoons 
en winkels met allerlei hoorapparaten en steun-
kousen valt weinig recreatief winkelgenot te bele-
ven. Evenmin op marktpleinen, omzoomd door 
horeca met weinig gevarieerd culinair aanbod. 
Allerheiligen is ook het feest van de martelaren. 
Als de drie bestuurders niet ‘de martelaars van 
falend beleid’ willen worden dan moeten ze vlug 
aan de slag. Er is veel werk aan de winkel. 

 Door Ray Simoen
 Reageren: redactie@mijngazet.nl

COLUMN

Het leuke van de binnenstad van Sittard is de 
gemoedelijke sfeer en de gezellige onvermij-
delijke markt. Een trekpleister is voor velen 
de winkelstraat dwars door de stad. Ze snijdt 
als een dronken mes door de stadstaart. Wil 
je een indruk krijgen van de omvang van het 
oude stadje, volg dan de hoge stadswal met een 
uniek rondje om het centrum. Die wandelroute 
toont Sittard van zijn mooiste kant. Geniet 
van de landschappen die voor je liggen. Je 
begint bij het Tempelplein. De stadswal is even 
klimmen, om links en rechts het voormalige 
terrein van klooster St. Agnetenberg te passe-
ren daarna af te dalen. Voorbij de Putstraat en 
de trap kijk je uit naar wat vroeger de schoots-
velden waren. Daar waar vroeger de Fransen 
bevochten werden, ligt nu het complex van de 
volkstuintjes en de tuin van het Toon Hermans 
Huis. We kruisen een straat, de Paardestraat. 
Die doet allang zijn naam geen eer aan, er 
is geen paard te bekennen. Voor we bij de 
echte schootsvelden aankomen zie je links de 
Jardin d’Isabelle, een mooie omsloten tuin 
met een labyrint en rechts de Ursulinentuin. 
Die tuin moet het zonder haar naamgeefsters, 
de zusters Ursulinen stellen, de levende wel te 
verstaan. Hun overleden naamgenoten liggen 
er nog wel. Tegenwoordig een beetje verwaar-
loosd met door rozenstruiken overwoekerde 
graven.Eindelijk zien we de echte schootsvel-
den. Ze zijn leeg behalve in oktober. Dan is de 
stad te klein, dan weet men van gekkigheid niet 
hoe het van oorsprong Beierse feest van vol-
doende gerstenat moet worden voorzien. Car-
naval valt erbij in het niet. Vroeger scheerden 
de kanonskogels over deze velden, nu liggen er 
in oktober de feestrestanten. Die worden snel 

Kunststukjes
Een wandeling en 
een tentoonstelling 
komen samen bij 
‘Landschap 2.1’

opgeruimd om de schone schijn op te houden 
dat er in deze stad geen vuiltje aan de lucht 
is. Bij de bronzen boom met de hoofden van 
Hans Lemmen lijkt de wal te eindigen. Er is 
nog een klein stukje wal richting winkelstraat. 
Het wordt tijd om de wal te verlaten voor 
cultuur. We gaan naar Ligne via de loop-en 
fietsbrug over Geleenbeek. Voor sommigen is 
dat een brug te ver. Ze willen niks weten van 
de cultuurrijkdom na die brug. Daar liggen de 
wetenschap, de beeldende kunst, de filmkunst 
en de woordkunst op bezoekers te wachten.
Er zijn mensen die niet naar binnen durven. 
Studenten van de hogeschool, ja die bevol-
ken dit plein. Op dit moment staan er twee 
affiche-borden die opvallen. Het is natuurlijk 
mogelijk dat je die borden over het hoofd zag. 
Misschien was je op de Oktoberfeste en stond 
je hoofd er niet naar. Je keek naar het bierglas 
en niet naar borden. Dan heb je de gaten in die 
borden zeker ook niet gezien. Het zijn namelijk 
kijkschermen. Vanaf het plein van Ligne kijk 
je door die gaten naar de schootsvelden en 
het silhouet van de binnenstad, zogezegd een 
stadslandschap. De affiches verwijzen naar de 
grote tentoonstelling “Landschap 2.1” met 43 
kunstenaars in het museum, gelegen achterin 
de hal van de Hogeschool. Ben je nog nooit in 
het museum voor moderne kunst van Sit-
tard-Geleen geweest? Steek de schootsvelden 
over, neem de brug en laat je verrassen. Voor 
kinderen is het ook interessant. Je krijgt bij je 
museumbezoek een instructieboekje erbij en 
voor de kleine kinderen is er een kleurplaat 
met een kunstlandschap. In de tentoonstelling 
kijk je nogmaals naar de schootsvelden, en wel 
in achtvoud. Hoe dat zit? Daarvoor moet je het 
museum in. Dat kan nog tot 23 januari 2022. 
Kijk maar!
 Tekst en foto Peter van Deursen
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meneer monster
De Waanzinnige Boomhut 
van 52 Verdiepingen  ( 7+)

zo 21 nov | 14.00 uur 

evergreen top 1000 live 
Met band en Arnold Mühren 
(The Cats)

do 25 nov | 20.00 uur

george baker 50 jaar live

za 27 nov | 20.00 uur

ali b KOORTS

do 2 dec | 20.00 uur

celine weerts
Ont.moeten

vr 3 dec | 20.15 uur

the sound of musicals

za 4 dec | 20.00 uur

rocky horror show
di 7 dec | 20.00 uur

javier guzman
Oudejaarsconference 2021

wo 8 dec | 20.00 uur

Kom genieten 
van theater!
Een greep uit onze voorstellingen

Tickets & meer voorstellingen: dedomijnen.nl/theater

Meneer Monster

Javier Guzman

Celine Weerts

Ali B

Evergreen Top 100 live

The Sound of Musicals

George Baker

Rocky Horror Show
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Podiumkerkje Grevenbicht pakt bin-
nenkort de muzikale draad weer op 
met Radomir Vasiljević and his Balkan 
Orchestra op. 

De van oorsprong klassieke gitarist uit Servië 
Radomir Vasiljević is een met internationale 
prijzen bekroonde gitarist. Hij brengt met 
zijn orkest een opzwepende mix van kleur-
rijke etnische muziek en virtuoos gitaarspel. 
De optredens van Radomir Vasiljević & his 

Radomir Vasiljević and Balkan 
Orchestra in Podiumkerkje 

Balkan Orchestra balanceren tussen een 
luisterconcert en een Balkanfeest. Het publiek 
in Grevenbicht wordt meegenomen op een 
spannende muzikale reis, waar nostalgische 
gipsy ballads en aanstekelijke dansnummers 
in een rap tempo worden afgewisseld. Het 
orkest bestaat uit Radomir Vasiljević (gitaar 
en zang), Sergej Kreso (percussie), de kla-
rinettisten Rene Hamers & gastspeler Marc 
Bongers, Roger Moreno (accordeon), Bart 
Koenders (contrabas). De formatie trad twee 

jaar geleden met succes in het uitverkocht 
Podiumkerkje op en keert op verzoek van 
velen terug.

Zaterdag 20 november, aanvang 19.30 uur. 
Podiumkerkje Grevenbicht gaat open om 
19.00 uur. Entree 12 euro. Attentie: er worden 
slechts 70 kaarten verkocht. 
Kaartverkoop uitsluitend via reservering: 
info@podiumkerkje.nl, geef het gewenste 
aantal door. 

Het publiek in Grevenbicht wordt meegenomen op een spannende muzikale reis, waar nostalgische gipsy ballads en aanstekelijke dansnummers 
in een rap tempo worden afgewisseld.

Inzicht in
cijfers... toch? 

Lokaal inkopen
door de gemeente:
toetsen én inzichtelijk 
maken

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 * 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%

PULLOVER & SHIRT

179.95     129.95

De Limburgse 
BuutteCup 2021
Vijf bekende en gerenommeerde Limburg-
se buuttereedners gaan 28 november in 
het Parkstad Limburg Theater strijden om 
de Limburgse Buuttecup. Gilbert Petit uit 
Ulestraten, drievoudig Limburgs Buutte-
kampioen, Henrie van Geneijgen uit Swart-
broek, meervoudig finalist tijdens het Groot 
Limburgs Buuttekampioenschap, Ger Fren-
ken (foto) uit Roggel, zesvoudig Limburgs 
Buuttekampioen, winnaar van The Australian 
Barrelcup 2001 en regerend BuutteCup-kam-
pioen, Fer Kousen uit Zoetermeer, demissio-
nair Spassminister en tot slot Buuttekampi-
oen 1994 Peter Vaassen, uit Beegden, staan op 
het podium. Bart Storcken en Ton Meisen zijn 
de presentatoren. Publiek bepaalt middels 
stemmen via een app, aan het einde van de 
avond, wie de winnaar wordt.

COA maakt gebruik 
van De Baenje
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers 
(COA) heeft laten weten de noodopvang voor 
asielzoekers in voormalig zorgcentrum De 
Baenje te gebruiken. Donderdag 11 november 
werd de noodopvang in gebruik genomen 
door asielzoekers uit landen waar het op dit 
moment onveilig is door oorlog en geweldple-
gingen, zoals in Afghanistan. De mensen zul-
len tot uiterlijk 8 december in het voormalige 
zorgcentrum verblijven. Het COA probeert 
bij de samenstelling van de groep mensen die 
hier tijdelijk wordt ondergebracht rekening te 
houden met een evenredige mix van gezin-
nen en alleenstaanden. De mensen die in de 
Baenje verblijven worden opgevangen door 
medewerkers van ZOwonen en de gemeente 
Sittard-Geleen. Zij zijn van de vroege ochtend 
tot ’s avonds aanwezig. Daarnaast is er 24 uur 
per dag professionele begeleiding aanwe-
zig. De voornamelijk studenten die nu via 
leegstandsbeheer van Ad Hoc in het complex 
wonen, kunnen er blijven wonen. 

Het Leger des Heils wil zich op een nieuwe 
manier presenteren aan de samenleving. Van-
af de derde week van november zal daarom 
op verschillende locaties in de dorpen Born, 
Buchten en Holtum een ontmoetingsbus halt-
houden en omwonenden uitnodigen binnen te 
komen. Een Ontmoetingsbus is een voormali-
ge SRV wagen welke is omgebouwd tot mobie-
le huiskamer. Mensen kunnen er terecht voor 
een gratis kopje koffie en een luisterend oor. 
Daarnaast is er ook een aanbod aan 2e kans 
kleding. 

De officiële start van de Ontmoetingsbus zal 
plaatsvinden op zaterdag 13 november om 
11.00 uur op de Bornermarkt te Born. Daar-
mee heeft Born de landelijke primeur. 

Start Ontmoetingsbus in de dorpen 
Born, Buchten en Holtum

De openingshandeling zal worden verricht 
door Elzo Edens, Regio-officier van het 
Leger des Heils Zuidoost Nederland.  Op 
deze creatieve manier wil het Leger des Heils 

gelegenheid bieden aan mensen die normaal 
gesproken niet zo snel een buurtsteunpunt 
zullen binnenwandelen. Gebleken is dat een 
grote groep mensen het binnenlopen van een 
bestaand buurthuis of huiskamer-van-de-
buurt toch nog als een hoge drempel ervaart. 
Door met de Ontmoetingbus dichtbij de voor-
deur van mensen te parkeren hoopt het Leger 
des Heils drempelverlagend te zijn.  

Gestart wordt in Born, Buchten en Holtum. 
Na een proefperiode is het voornemen om 
wekelijks zo’n 10 dorpen om Sittard heen 
aan te doen.  De Ontmoetingsbus wordt door 
vrijwilligers gerund. Belangstellenden kunnen 
ook meehelpen. Zij kunnen zich hiervoor mel-
den via telefoonnummer: 06-51741725.    
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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

Executie verkoop start:
Zaterdag 13 november 10.00 Tot 17.00 uur

ZONDAG 14 NOVEMBER EXTRA VERKOOPDAG 10.00 TOT 17.00 UUR
MAANDAG GESLOTEN DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

16 NOVEMBER T/M 20 NOVEMBER 10.00 TOT 17.00 UUR

Susteren staat vanaf 27 augustus volledig in 
het teken van de zeven-jaarlijkse Heiligdoms-
vaart. Tijdens het evenement wordt 10 keer 
een openluchtspel uitgevoerd. Regisseur Karel 
Fiddelers is op zoek naar acteurs en houdt een 

Heiligdomsvaart Susteren zoekt 
acteurs voor groot openluchtspektakel

auditie.Openluchtspel Weerlicht der Eeuwen 
is een groot spektakelstuk met meer dan 150 
acteurs, uitgevoerd in een speciaal gebouwd 
tijdelijk theater met op de achtergrond de 
eeuwenoude Amelbergabasiliek. Maar liefst 

10 keer wordt het spel uitgevoerd voor bijna 
10.000 bezoekers. Dat gebeurt tussen 27 
augustus en 11 september.

Op 18 november worden de audities gehou-
den om de acteurs te vinden die willen deel-
nemen aan het spel. Iedereen die interesse 
heeft in een rol, is die avond vanaf 19.30 uur 
welkom in Zaal Mirage in Susteren. Regisseur 
Karel Fiddelers en assistent-regisseur Jan 
van Wegberg maken op basis van de aanwe-
zige talenten een keuze voor de cast van het 
openluchtspel.

Het gaat om in totaal meer dan 30 acteurs die 
gezocht worden. Jong, oud, man en vrouw. 
Na de audities worden in december de rollen 
bekend gemaakt en weten we welke acteurs 
in het spel zullen optreden. Wil je graag deel-
nemen, maar kun je niet aanwezig zijn bij de 
auditie op 18 november neem dan contact op 
met regisseur Karel Fiddelers: 046 4492258.

Kijk ook op www.heiligdomsvaart.nl

Gilde De Graven biedt u een drietal mo-
gelijkheden om met een kleine groep 
een mooie reis te maken. De reizen 
staan onder deskundige Limburgse 
reisbegeleiding. Bij de stedentrips (ui-
teraard bus-vliegreizen) wordt gebruik 
gemaakt van 4-sterren hotels in de 
stadscentra. Meer informatie treft u 
aan op de website van Gilde De Graven.

Als eerste een dagexcursie. Een sprookjes-
achtig kasteel, sfeervolle kerstverlichting, 
unieke handgemaakte producten en diverse 
hartige en zoete lekkernijen: de kunstnij-

Ga mee op reis met Gilde De Graven
verheids-kerstmarkt bij Museum Schloss 
Moyland in Bedburg-Hau is niet zomaar een 
kerstmarkt. Op 9 december kun je op zoek 
gaan naar originele, handgemaakte kerst-
cadeaus onder het genot van een glaasje 
Moylander Winterpunch of kop warme 
goulashsoep. 

Medio januari volgt de eerste 5-daagse reis. 
Het eeuwenoude Rome is één van de mooi-
ste steden van Europa en perfect voor een 
stedentrip. Van 19 t/m 23 januari 2022 met 
een perfect verzorgde groeps-vliegreis naar 
dé stad met de magische aantrekkingskracht, 

Impressie van dit zeven-jaarlijkse gebeuren.  Foto Heiligdomsvaart Susteren

Bibliotheek De 
Domijnen geeft 
De wandelaar weg
Tijdens de landelijke campagne Nederland 
Leest geven de bibliotheken aandacht aan het 
thema Over de Grens met het geschenkboek 
‘De wandelaar’ van Adriaan van Dis.  De bun-
del is in de campagnemaand november gratis 
af te halen in de bibliotheeklocaties van De 
Domijnen, zolang de voorraad strekt. In dit 
boek van Adriaan van Dis krijgt een Neder-
lander in Parijs bij een brand een hond in zijn 
schoot geworpen. Een hond die een andere 
wereld voor hem opent: die van vluchtelingen, 
illegalen en zwervers. Het verandert Parijs en 
het verandert de man. Hij wil helpen, goed 
doen. Maar alles wat hij doet pakt anders uit.
Ga in gesprek met andere lezers over het boek 
dat je cadeau krijgt of over een ander boek dat 
gekoppeld is aan het thema reizen.

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

Te koop bij VVV Sittard-Geleen, Gelaen31 
en op mijngazetshop.nl voor € 9,95.

waar het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan. Op 
het eind van januari is Spanje aan de beurt. 
Precies in het midden van Spanje bevindt zich 
de hoofdstad én tevens grootste stad van het 
land: Madrid. 

Deze stad is erg populair onder de toeristen 
en ideaal voor een stedentrip, die aangeboden 
wordt van 31 januari t/m 4 februari 2022. Ge-
niet van de typische Spaanse gerechten onder 
het genot van een glas sangria of wandel door 
het prachtige Retiro park.

Info www.gildedegraven.nl
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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

Gravel op het plateau van Doonder

‘Direct wordt duidelijk waar het hier om draait. Zwoegen.’

Daar waar eerder in MIJNGazet een 
artikel verscheen over draaien en keren 
in het Limburgse middelgebergte (ge-
schikt voor de getrainde wielrenner), 
borduren we met deze onvervalste gra-
veleditie voort op het succes hiervan. 
Ook nu krijg je alle uithoeken op het 
plateau van Doenrade te zien en zorgen 
het aantal korte, maar felle beklimmin-
gen en glooiende landwegen wederom 
voor een loodzware dag. De nieuwbak-
ken boshut in Daniken, de Dikke Dani-
ker, dient als start- en fi nishlocatie.

Met het najaar nu écht voor de deur verrui-
len veel fi etsfanaten hun racefi ets voor de 
MTB of desnoods de cyclocrosser, om zo hun 
conditie ook in de wintermaanden op peil te 
houden. Zo’n tien jaar geleden kwam daar het 
binnenfi etsen bij en velen schakelden over op 
indoortrainers om toch in beweging te blijven, 
al dan niet met frisse tegenzin. 

Toch groeit hedendaags niets van boven-
staande in het fi etssegment zo hard als het 
zogenaamde gravelen. Fietsavonturiers, beter 
bekend als bikepackers, kiezen massaal voor 
de gravelbike die zich qua comfort uiterma-
te leent om lange stukken op onverharde 
wegen te overbruggen, zonder al te veel van 
je snelheid in te leveren. Het begrip avontuur 
dat aan gravelen kleeft, brengt velen op de 
been en zorgt voor een ware revolutie in de 
fi etswereld.

Met de gravelbike worden onbekende wegen 
en beklimmingen toegankelijker en steeds po-
pulairder. Het fi etsen op onverharde stroken 
levert fraaie beelden op die je wellicht anders 
nooit zou zien. 

In de fi ets- en wandelgids Heuvel wat ben 
je mooi nam ondergetekende al een tweetal 
gravelroutes op doorheen Zuid-Limburg en 
kwamen we op plaatsen die ook voor de plaat-
selijke bewoners onbekend waren.

“Niels Smits heeft mij in deze gravelrit door 
mijn eigen ‘achtertuin’ weten te verrassen 
met heftige wegen en beklimmingen.”

- Frank Geurts, inwoner van het Zuid-Lim-
burgse Lemiers. -

En route

Direct wordt duidelijk waar het hier om 
draait. Zwoegen. Het Danikerbosch kent 
weinig geheimen en kenmerkt zich door de 
steile hellingen, waarvan er direct één wordt 
voorgeschoteld. De klim richting de voorma-
lige steenfabriek Plinthos zet iedereen vanaf 
het begin op scherp. De start is genadeloos, 
maar geeft je geen verkeerde illusies voor wat 
nog komen gaat. De toon is gezet, de helle-
tocht is begonnen.

Ook na de eerste beproeving wordt er weinig 
gedaan om je lichaam enige rust te bieden. 
Een eerste hoogtepunt dient zich aan met het 
Stokselpaadje, een golvend graspad langs de 
fruitgaarden in Puth. De kronkelende landwe-
gen tussen datzelfde Puth en Munstergeleen 
wegen door en hoewel de meeste geasfalteerd 
heten te zijn is dit zeker in de wintermaanden 
geen voordeel. Slijk, takken en bladeren zor-
gen op sommige delen voor een onbegaanbaar 
wegdek. Geen meter is vlak.

Via buurtschap Windraak en het domein rond 
Watersley toucheren we op de Kollenberg de 

rand van Sittard. De zand-, gras- en grindwe-
gen bovenop deze helling zijn grensoverschrij-
dend met buurland Duitsland en gaan continu 
op en af. Middels de Trichterweg en wat later 
de Kattenberg klim je zelfs letterlijk óp de 
grens. Die laatste beproeving is de opmaat 
voor het tweede gedeelte van deze rit, welke 
zich kenmerkt door golvende landwegen 
rondom Doenrade, Bingelrade en Merkelbeek, 
waar de wind vrij spel heeft. 

Singletracks en pittige hellingen

Toch zijn het twee prachtige en onbemin-
de singletracks die je hartslag sneller doen 
kloppen. In het Bingelrader Bosch en langs 
de Merkelbekerbeek (een zijtak van de Roode 
Beek) wordt voor het oog van de vrije natuur 
een beroep gedaan op je stuurmanskunsten. 
Dat geldt ook voor de lus op de Beukenberg in 
Oirsbeek, rondom een uitzichtpunt over het 
plateau van Doenrade dat wellicht bekend is 
bij de wandelaar, maar tevens toegankelijk is 
voor fi etsers.

De Köllerberg, gelegen boven Wolfhagen, 
wordt bereikt middels een geitenpad dat je 
benen in brand zet. Het blijkt een voorbo-
de voor de loodzware fi nale die in gang is 
geschoten op deze heuvelrug. Hoewel een 
korte singletrack langs de Geleenbeek richting 
Terborgh nog voor enig uitstelgedrag zorgt, 
windt de daaropvolgende beklimming van de 
Molenweg er bepaald geen doekjes om. 

En als je daar al denkt het ergste achter de rug 
te hebben, volgt een ommetje Sweikhuizen. 
Hier is het buigen of barsten. De deels geas-
falteerde Sleijerweg in het Stammenderbosch 
perst het laatste restje energie uit je lichaam. 

Hierna is het klaar met klimmen. Eenmaal 
boven weet je dat al wat volgt een beloning 
is voor het harde labeur van vandaag. Het 
presentje zit hem in de ontelbare haarspeld-
bochten (15!) die je afdaalt op de Alpe d’Huez 
van het Stammenderbosch. Helemaal zonder 
gevaar is deze overigens niet. 

Het slotakkoord vandaag is weggelegd voor 
de Geleenbeek, die de laatste kilometers voor 
je begeleidt tot aan de Dikke Daniker. Een 
enerverende dag kan hier worden afgesloten 
met een welverdiende lunch!

 Tekst Niels Smits - © 2021

Scan de QR-code of neem de onder-
staande link over in uw browser.
https://endanseuse.nl/mijngazet-6-gra-
velroute/ 



MIJNGazet | pagina 10

De Volvo XC40 Recharge is Volvo's eerste 
volledig elektrische auto ooit. Hij is geba-
seerd op de best verkochte XC40 kleine 
premium SUV, het eerste Volvo-model 
dat de prestigieuze European Car of the 
Year award heeft gewonnen.
Net als de XC40 is de XC40 Recharge ge-
baseerd op de Compact Modular Archi-
tecture (CMA), een geavanceerd voertuig-
platform dat mede is ontwikkeld binnen 
de Geely Group. CMA biedt Volvo de nodi-
ge schaalvoordelen voor dit segment.

Het interieur biedt een innovatieve bena-
dering van de allround functionaliteit de 
bestuurder veel opbergruimte. De XC40 
Recharge biedt verschillende grote en 
slim ontworpen opbergvakken in de deu-
ren, onder de stoelen en in de kofferbak. 
Het ontbreken van een verbrandingsmo-
tor betekent dat de auto de bestuurder 
nog meer opbergruimte biedt, via een 
zogenaamde 'frunk'-opbergplaats onder 
de motorkap.

Connectiviteit en infotainment
De XC40 Recharge is het eerste Volvo-mo-
del dat is uitgerust met een gloednieuw 
infotainmentsysteem dat wordt aange-
dreven door het Android-besturingssys-
teem. Het nieuwe infotainmentsysteem 
biedt klanten ongekende personalisatie, 
verbeterde niveaus van intuïtiviteit en 
nieuwe ingebedde Google-technologie 
en diensten, zoals de Google Assistant, 
Google Maps en de Google Play Store.
Het is ook de eerste Volvo die grotere 
software- en besturingssysteemupdates 
via de lucht ontvangt, waardoor Volvo 

Cars in de voorhoede van de met de auto 
verbonden diensten komt te staan. De 
XC40 Recharge zal zich in de loop van de 
tijd blijven ontwikkelen en verbeteren, in 
plaats van op zijn hoogtepunt te zijn wan-
neer hij de fabriek verlaat.

Aandrijflijntechnologie
De XC40 Recharge Twin Pure Electric 
wordt geleverd met een ultramoderne, 
volledig elektrische vierwielaangedreven 
aandrijflijn die een bereik van meer dan 
400 km biedt op een enkele lading onder 
de WLTP-aandrijvingscyclus en een ver-
mogen van 408 pk. De accu laadt tot 80 % 
van zijn capaciteit in 40 minuten op met 
een snellaadsysteem.

Veiligheid en rijdersassistentie
Terwijl de veiligheidstechnici van Volvo 
Cars voortbouwden op de uitstekende 
veiligheidsnormen van de originele XC40, 
moesten ze de frontale structuur van de 
XC40 Recharge volledig herontwerpen en 
versterken om de afwezigheid van een 
motor op te vangen, aan de hoge veilig-
heidseisen van Volvo Cars te voldoen en 
de inzittenden net zo veilig te houden als 
in elke andere Volvo.
De accu wordt beschermd door een vei-
ligheidskooi die bestaat uit een frame van 
geëxtrudeerd aluminium en is in het mid-
den van de carrosseriestructuur ingebed, 
waardoor er een ingebouwde kreukelzo-
ne omheen ontstaat. De plaatsing van de 
accu in de vloer van de auto heeft ook het 
voordeel dat het zwaartepunt van de auto 
wordt verlaagd, voor een betere bescher-
ming tegen kantelen.

Aan de achterzijde is de elektrische aan-
drijflijn geïntegreerd in de carrosserie-
structuur om een betere verdeling van de 
botsingskrachten weg van de cabine te 
realiseren.

Twin Pure en Pure Electric
Naast de Recharge Twin Pure Electric 
(ook wel aangeduid als P8) is er nu ook 
de XC40 Pure Electric variant (ook wel 
aangeduid met P6). Deze heeft een enke-
le elektromotor met 170 kW (231 pk).  Uit-
gerust met een accupakket van 70 kWh 
heeft deze een bereik van 421 kilometer. 

Deze variant is 150 kilo lichter en mag 
bijvoorbeeld een caravan van maximaal 
1500 kilo trekken.

De XC40 Recharge is er vanaf € 45.950,- 
of € 649,- per maand.
Voor een offerte, proefrit en informatie 
over bijtelling en subsidie nodigen wij u 
graag uit om een vrijblijvende afspraak 
maken met de verkoopadviseurs van Auto 
Kallen, Volvo dealer te Geleen, 
046-423 86 88.
Voor meer informatie: 
www.autokallen.nl

Volvo XC40 Recharge is Volvo’s eerste volledige elektrische auto ooit

Je hebt best een behoorlijke portie 
fantasie nodig om je het volgende ta-
fereeltje voor te stellen. Pak weg 2000 
jaar geleden lopen twee Romeinen over 
de Schwienswei om hun hond uit te 
laten. De ene wandelaar uit Tuodorum 
(Tüddern) vraagt tijdens hun gesprek 
aan de ander waar hij naar toe gaat, 
wat zijn plannen zijn: ”Quo vadis?” Die 
ander nu blijkt een bewoner van de gro-
te villa/ boerderij te zijn aan de latere 
Kerkstraat in Broeksittard.

Erg aannemelijk is deze gebeurtenis niet. 
Alhoewel, ze had inderdaad op de Schwiens-
wei kunnen plaats vinden, want die bestond 
toen al heel lang! Het woord Schwiens(-wei) 
is in de loop van de eeuwen een verbastering 
geworden van een oud-Germaans woord dat 
(gezamenlijke) veeweide betekent. Het woord 
heeft niets te maken met zwijn=varken, zoals 
doorgaans verteld wordt. Het gebied was 
een bos- en weidegebied van de omliggende 
dorpen, precies zoals de Graetheide.

Wellicht denkt u aan de Duits-Nederlandse 
staatsgrens die door dit gebied loopt. Nu, 
die heeft heel wat eeuwen absoluut geen rol 
gespeeld, die is er pas van 1817. Alle eeuwen 
daarvoor was dit gebied, zoals vermeld, ge-
meenschappelijk bos- en weidegebied voor de 
omliggende dorpen. Oudere mensen spreken 
in dit verband dan ook liever over Veewei. In 
Millen bij het kapelletje staat een bordje met 
het opschrift: Zur Viehweide.

Nu dreigt dit aloude en unieke rustgebied in-
geklemd te gaan worden door honderden va-
kantiewoningen met de omvang van een klein 
dorp. Grootse plannen inderdaad, maar bij 
de voorbereiding en uitwerking ervan wordt 
niet of nauwelijks over de ingrijpende nadelen 
ervan gesproken. Vóór er toestemming voor 
de uitvoering gegeven zal worden, zal toch 
een duidelijke en goed onderbouwde analyse 
gemaakt moeten worden die vervolgens in 

Schwienswei, quo vadis?

alle openheid besproken zal moeten worden.                                                                  
Duidelijk is in ieder geval wel dat er in dit 
rust- en stiltegebied meer overlast door geluid 
en luchtvervuiling zal optreden. We denken 
alleen al aan de vele auto’s van de bewoners 
en hun gasten. En wat te denken van de 
huisdieren van de bewoners? De Schwienswei 
is immers een ideale uitlaatplek! Eeuwenlang 
dus rust- en natuurgebied en thans een be-
schermd, klein, maar aantrekkelijk wandel-
gebied, dat zeer gewaardeerd wordt door de 
bezoekers.

Maar de vraag rijst nu: waar ga je naar toe, 
Schwienswei? Passen de verwachte grote in-
vesteringen in woningbouw en infrastructuur 
wel in het historisch kader van dit gebied? 
De druk op dit toch heel bijzonder gebied 
zal enorm toenemen als er alleen maar gelet 
wordt op het aantal mensen dat in de toe-
komst gebruik maakt van dit recreatiegebied. 
Daarbij komen toch zeker ook nog  vragen bij 
als: wie gaat daar wonen? Hoe lang mag men 
daar verblijven? Wie houdt er toezicht op het 
type bewoning? Graag een antwoord vooraf!
En dan zijn er nog mogelijk problemen van 
een heel andere aard. Bekend is dat dit soort 
wooneenheden geliefd zijn bij de georgani-
seerde misdaad, vooral drugscriminaliteit. En 
wat dacht u van illegale prostitutie? Ideaal 

gebied, zo afgelegen en direct bij de staats-
grens! Doemdenken? Nou, niet voor iemand 
die geregeld het nieuws volgt….

Een overdreven voorstelling van zaken?? 
Merkwaardigerwijs wordt bij de presentatie 
van de plannen alleen maar gesproken over 
de economische voordelen voor de stad. 
Kritische benadering van de reële nadelen 
wordt systematisch verwaarloosd. Men kan 
natuurlijk de kop in het zand steken, maar de 
nadelen van het plan blijven gewoon overeind. 
En hoe groot is die economische meerwaarde? 
Natuurlijk, men kan zich rijk rekenen, maar 
daarom is men het nog niet! 

Er kan eigenlijk in feite maar één reële 
conclusie getrokken worden: behoud dit stuk 
natuur, breid het zelfs uit, cultiveer het! Dus: 
natuurbehoud boven eenzijdige economische 
waarde. Een heel modern idee.

Maar…. als we dit alles zonder meer accepte-
ren, dan zullen we daarvoor rijkelijk beloond 
worden: zwembad “De Hateboer” blijft behou-
den. Althans dat is ons beloofd…… 

 
 F. Walraven 
   November 2021

De Energiebus op 
bezoek in Obbicht 
Op uitnodiging van Stichting Huurdersbe-
langen Limbricht en gefinancierd vanuit de 
Samenwerkende Huurders Organisaties van 
ZOwonen komt de Energiebus van de Woon-
bond op bezoek in Obbicht.  Op dinsdag 16 
november bezoekt de Energiebus woningen in 
vier straten in Obbicht. De Energiebus is een 
initiatief van de Nederlandse Woonbond om 
energiebesparende maatregelen aan wonin-
gen snel en duidelijk in kaart te brengen. De 
medewerkers van de Energiebus onderzoe-
ken dan een aantal woningen. Ook zullen 
medewerkers van de GGD onderzoeken doen 
over het woonklimaat. Stichting Huurdersbe-
langen Limbricht die de huurders van Obbicht 
als belangenbehartiger vertegenwoordigd : 
‘Wij vinden het belangrijk dat de Energiebus 
komt, omdat uit een in eigen beheer uitge-
voerde enquête er veel opmerkingen zijn 
rond de technische staat van de woningen die 
in de vijftiger jaren van de vorige eeuw zijn 
gebouwd. In combinatie met de bevindingen 
van de GGD hebben we zo een goed onafhan-
kelijk onderzoek van de woningen. Op basis 
van een technisch onderzoek en een overzicht 
van ons energieverbruik gaan ze na hoe staat 
met de isolatie, ventilatie en de verwarmings-
installatie van deze woningen’. 

De Salon: 
Landschap 2.1
De Salon Sittard -Geleen is een tweejaarlijkse 
kunstmanifestatie waarbij werken van 
kunstenaars met Sittardse of Limburgse 
roots centraal staan. Het thema van deze 
editie is landschap, met als titel: Landschap 
2.1. Drieënveertig kunstenaars laten hun 
unieke en individuele kijk op landschappen 
zien. De tentoonstelling is ingericht in 
Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen 
door curatoren Marjo Boesten en Arjen 
van Prooijen. Nu te bezoeken tijdens de 
openingstijden.

Ingezonden

 Foto Bep Mergelsberg
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Samen moeten we het doen. Het wordt 
je aanhoudend ingepeperd. Samen 
krijgen we het virus weg, met zijn 
allen moeten we ons onthouden van al 
die uitbundigheid, die je graag zoveel 
mogelijk samen doet maar die nu op 
1,5 meter afstand en achter een mas-
kertje moet worden gehouden. Leuk is 
anders.

Voordat bestuurders ‘samen’ herontdekten 
(na eerst zowat alles aan het ‘ik’ en ‘de markt’ 
te hebben overgelaten ) hadden bierbrouwers 
al de lol van het samen bier maken ontdekt. 
‘Collab bieren’ gingen ze een tijd geleden 
maken. ‘Collab’ van collaboration- samenwer-
king-. Daarbij brengt elke brouwerij zijn eigen 
expertise en smaakpalet in. Uit die samenwer-
king ontstaat dan een ‘collab bier’. ,,Kleinere 
brouwerijen en huurbrouwerijen doen dat 
in Nederland wel vaker”, geeft bierexpert 
Guillaume Vroemen aan. ,,Gulpener heeft 
al een aantal ‘collabs’ gebrouwen zoals ‘Aan 
Lager Wal’ met brouwerij Van de Streek uit 
Utrecht en  ‘Op Stoom’ met de Amsterdam-
se brouwerij De Prael. Verder is ‘de Waerse 

Frisse dorstlesser met sap van rabarber en bieten
brut’ een mooi, schuimend voorbeeld van de 
samenwerking van de Weerter Stadsbrouwerij 
en de Natte Gijt, eveneens uit Weert. Zelfs 
de ‘grote jongens’ schuwen de samenwerking 
niet. Sinergia is het collab bier van de trappis-
ten van brouwerij Tre Fontane in Italië en van 
de Spencer Brewery in Amerika.”
 Dichtbij huis hebben de brouwers van De 
Fontein in Stein en De Batjes in Valkenburg 
de koppen bij elkaar gestoken en besloten om 
ook een collab bier te maken. Maar het moest 
wel een bier worden, waarin je het karakter 
van beide streekbrouwerijen moest kunnen 
terug proeven: het innovatieve van De Fontein 
en het’ batjes-achtige’van de Valkenburgers.  
De durf van de Steindenaren en de bravoure 
van Valkenburg  leverde een verrassend bier 
op: ‘het Rabarbier Weizen’, een zomers tarwe-
bier, waaraan rabarber- en bietensap hun me-
dewerking hebben verleend.  ,,Dat is gedurfd”, 
merken bierexperts Guillaume en Myriam 
Vroemen op. ,,Een fi jne, vaste, gebroken 
witte schuimkraag boven een donkerblond 
bier,” vindt Guillaume. ,,Mooie troebelheid 
heeft deze collab”, Myriam aan.  Fris zurig 
ruikt het bier. Het fruitgeurtje lokt meteen 

Iedere keer als ik erlangs fiets, zie ik haar. Nieuwsgierig onderzoekt ze het verleden, bevangen door een vreemde fantasie. Meestal zwaai ik dan.
En bij de stoplichten kijk ik altijd nog even om. Ze had best een keertje terug kunnen zwaaien. | Niek Bremen

Foto Harrie Mols | 
Goyenflat met mural van Marcus Gomad Debie en Smug 
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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.

€ 9,95

Te koop bij VVV Sittard-Geleen, Gelaen31 en op mijngazetshop.nl

Scan mij!

Natuurgeneeskundige praktijk 
Touch of Harmony 

voor een gezond en vitaal leven
Heb je bijvoorbeeld last van artrose 
of reumatische klachten? Vastzittende 
schouders en nekwervels? Ben je 
chronisch moe, heb je voortdurend 
spierpijn of is je werkdruk te 
hoog? Vanuit haar praktijk in 
Sittard biedt Gisela Stellmacher je 
natuurgeneeskundige pijnbestrijding- 
en ontspanningstherapie.

De natuurgeneeskundige therapeute werkt met 
energetische behandelingen en therapeutische 
massages. “Energetische therapie is gericht 
op bewustwording, acceptatie en loslaten. 
Dit uitgangspunt maakt het mogelijk om 
herstel van de balans in het leven te vinden 
of te behouden. Klachten als pijn in spieren 
of gewrichten, angsten, stress, somberheid, 
moeheid, niet lekker in je vel zitten en 
onrustig zijn, behandel ik met magnetiseren, 
Reiki, Serica kleurentherapie en Kinesiologie. 
Daarnaast geef ik therapeutische massages als 
je op zoek bent naar een stukje rust, gestresst 
bent of pijnklachten hebt. Massages helpen bij 
belasting van de spieren, als verlichting, maar 
ze werken ook preventief ”, vertelt Gisela.

Ervaringen
P. Hendrikx: “Door artrose en fibromyalgie heb 
ik een geschiedenis met veel pijnklachten. Ik 
heb veel dokters afgelopen en de eindconclusie 
was dat ik maar een tabletje moest nemen voor 
de pijn. Daarnaast kon ik na een aanval van 
gordelroos mijn rechterarm niet meer 

omhoog krijgen. Mijn schouderblad kon ik 
nog maar beperkt bewegen en mijn sleutelbeen 
stond raar. Na het lezen van een artikel over 
Touch of Harmony besloot ik de gok te wagen 
en maakte een afspraak. Gisela is een super 
hartelijke vakvrouw die het in een behandeling 
voor elkaar kreeg dat ik mijn arm weer 
omhoog kon doen. Het raakte me zo dat ik 
ervan moest huilen. Inmiddels heb ik meerder 
behandelingen gehad en het gaat steeds weer 
een stukje beter.”

R. Sleypen: “Gisela heeft mij geleerd mezelf 
meer te gaan waarderen. Dingen die ik niet 
meer durfde, doe ik nu gewoon weer. Ik 
heb het vertrouwen teruggevonden en daar 
ben ik haar heel dankbaar voor. Door haar 
ervaring heeft ze me geleerd dingen los te 
laten en de invloeden waardoor ik gevormd 
ben te herontdekken. Hierdoor kreeg ik de 
gelegenheid om persoonlijk te gaan groeien. 
Ze neemt tijdens haar behandelingen altijd 
de tijd en rust voor je. Het is nooit erg als een 
consult een beetje uitloopt. Ze is voor mij een 
engeltje en heeft een plek in mijn hart, waar ik 
ontzettend veel aan heb.”

Praktijk Touch of Harmony
Louis Delruellestraat 24 in Sittard
T. 06-40605558
E. gisela@touchofharmony.nl
I. www.touchofharmony.nl

De behandelingen worden gedeeltelijke vergoed 
door de meeste zorgverzekeraars.

een fruitvliegje aan. ,,Op kunstsnoepjes komt 
een vliegje niet af. Dus dit is echt fruit, geen 
frutella”, zegt Myriam. De eerste slokken zijn 
er om te wennen aan dit rabarber-tarwebier. 
,,’Sjleie tèng, stroeve tanden krijg je ervan ”, 
is de eerste reactie van beiden.  Snel krijgt 
een frisse smaak de overhand. ,,Het bier heeft 
voldoende koolzuur en is droog met een leuk 
fris zuurtje, vooral als je het koud drinkt”, 
zegt Guillaume. Myriam vindt de afdronk 
,,vrij kort”. ,,Dat is jammer want de verkwik-
kende zurigheid van de rabarber had beter 
tot uitdrukking mogen komen.” Maar beiden 
experts beoordelen het collab bier als ,,zeker 
geslaagd.” ,,Een goede dorstlesser als hij koud 
wordt gedronken. Na een stevige herfstwan-
deling kun je echt genieten van dit frisse bier 
met zijn zomerse kleur.”

 Door Ray Simoen

Collab bier van De Fontein, Stein en De 
Batjes, Valkenburg
Alchol:5 %
www.batjesbier.nl, 
www.brouwerijfontein.nl

Op zaterdag 20 november aanstaande geeft 
het slagwerkensemble van de Philharmonie 
onder leiding van Frank Marx om 20.00 uur 
een concert in de Petruskerk (grote kerk) in 
Sittard. Door afscheid te nemen van de geijkte 
paden, zich te laten inspireren door andere 
muzikale culturen en een brug te slaan tussen 
muziek en wetenschap is de niet-alledaagse 
compositie ‘Da parte’ ontstaan. ‘Da parte’ is 
een compositie van Verklanking, een samen-
werkingsverband tussen componist Vincent 
Cox, wetenschapper Tim Leufkens en dirigent 

Slagwerkensemble Philharmonie presenteert ‘Da parte’
Frank Marx. Samen met blazers van de Phil-
harmonie, zangsolisten en Vocaal Ensemble 
Quint uit Venlo onder leiding van Esther Zaad 
neemt het slagwerkensemble de toehoorder 
mee in een muzikale ervaring waarbij het 
maatschappelijke thema depressie op een 
wetenschappelijke wijze verklankt wordt. 
Componisten als Mozart en Bartok heb-
ben veelvuldig wiskundige aspecten in hun 
composities verwerkt. Tijdens het concert 
‘Da parte’ wordt het thema ‘depressie’ op een 
bijzondere wijze verklankt.  Een depressie 

is niet zomaar een dipje. Bij een depressie 
staat iemand iedere dag opnieuw op met een 
somber gemoed dat de hele dag aanwezig is. 
Het is een verlies in interesse in de mensen 
en dingen om je heen en het beïnvloedt je vol-
ledige dagelijkse leven en je omgeving.In ‘Da 
parte’ krijgen naast het slagwerkensemble ook 
hout- en koperblazers, sopraanzang en koor-
zang prominente rollen. Tevens levert Claudia 
Couwenbergh als sopraan een bijdrage aan dit 
concert. Het slagwerkensemble van de van de 
Philharmonie toont met ‘Da parte ‘ wederom 

haar muzikale veelzijdigheid  en kwaliteit 
aan. Eerdere uitvoeringen zoals ‘Somnopho-
nography’, ‘Phrenology’ en ‘Science’ werden 
door het publiek met veel enthousiasme en 
hoge waardering ontvangen. Ook dit concert 
zal de toehoorder weer meenemen naar een 
unieke ervaring waarin muziek en wetenschap 
bij elkaar worden gebracht in de serene omge-
ving van de Petruskerk in Sittard. 
Kaarten voor dit bijzondere concert kosten 
12,50 Euro en zijn te koop via de website van 
de Philharmonie: www.philharmonie.nl



MĲ NGazet | 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

Ook dit jaar wordt Radio Nónnevot de ether 
in geslingerd. Zittesje carnavalsmuziek wordt 
aangevuld met nieuw uitgebrachte nummers 
en de makers zorgen voor een mooie mix 
tussen oude en nieuwe plaatjes. 

Maar er komt nog meer voorbij. Achter 
de schermen wordt hard gewerkt aan een 
podcast met elke keer nieuwe actualiteiten; 
interviews, de plaat en zijn verhaal, prijsvra-
gen waarmee weer Zittesje nónnevotte zijn te 
winnen. 

Enfi n; “Wij gaan graag voor jullie aan de 
slag om jullie alvast goed in de stemming te 
brengen.” En dan rest natuurlijk de vraag of 
er weer een Top111 wordt gepresenteerd?! 

‘Alle mechelkes & sjnake loester 
mer fl ot, nao Radio Nónnevot’

Steeds vaker lees en hoor je verhalen 
van mensen die veel kilo’s zijn kwijtge-
raakt middels een gastric bypass opera-
tie in de volksmond maagverkleining. 
Er zijn inmiddels meerdere operatieve 
methodes om dit te doen. Dat deze ope-
ratie niet zonder risico is, weten veel 
mensen niet. 

Dat je vervolgens ook nog altijd moet oppas-
sen wat je eet wordt ook vaak vergeten. Ook 
na deze operatie heb je “levenslang” en kun 
je nooit meer zo eten als vroeger. De meeste 
mensen kampen na deze operatie bovendien 
met veel loshangend vel. Om dit te verwijde-
ren is een operatie nodig die men vaak zelf 
moet betalen en hevige littekens achterlaat.

Een gezond alternatief voor een maagverkleining 
bij Easyslim.nu Sittard

Bij de afslankstudio’s van Easyslim.nu wordt 
gewerkt met een geavanceerd apparaat dat 
werkt met ultrasound, elektrostimulatie en 
lymfedrainage. “Ons apparaat zorgt ervoor 
dat je snel in omvang kunt verminderen en 
dat bovendien je huid niet slap wordt, sterker 
nog: Zelfs een reeds slap geworden huid, 
wordt weer strakker”, aldus Miranda eigena-
resse van Easyslim.nu Sittard

Hoe werkt het
Miranda legt uit: ”De klant komt eerst voor 
een intake, waarbij we precies uitleggen hoe 
ons apparaat werkt en wat we verder kunnen 
betekenen. We luisteren naar wat de klant zou 
willen bereiken en vertellen hoe dit zou kun-
nen. Het is niet alleen het apparaat wat het 
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Te koop bij VVV Sittard-Geleen, Gelaen31 
en op mijngazetshop.nl voor € 9,95.

werk doet. We bespreken wat en hoe iemand 
zelf zijn eetpatroon kan aanpassen en stimu-
leren dat “de knop” in iemands hoofd ook om-
gaat. Ook hebben we een compleet maaltijd 
vervangende mix ontwikkelt: Easique®. Deze 
is helemaal afgestemd op de behandelingen 
met het apparaat en zorgt ervoor dat je alle 
benodigde voedingstoff en binnenkrijgt zonder 
veel Kcal. De keus is aan de klant, wat wil je 
bereiken? In welk tempo? Wat heb je er zelf 
nog voor over?”
Ook worden er veel voedingstips gegeven en 
heeft Easyslim.nu een eigen kookboek wat is 
afgestemd op hun behandelingen. “Het is het 
complete pakket van onze diensten en pro-
ducten wat Easyslim.nu uniek maakt”, zegt 
Miranda enthousiast.

Eerst zien dan geloven
Ben je sceptisch maar toch wel nieuwsgierig? 
Wij nodigen je uit om te komen voor het inta-
kegesprek en een behandeling. Op die manier 
kun je kijken of de Easyslim.nu methode voor 
jou geschikt is. Normaal €89 nu voor €59  De 
gemiddelde klant verliest gelijk na de proefbe-
handeling 15 centimeter, deze gegevens zijn in 
te zien, conform de privacywet.
Indien je niet minimaal 4 centimeter verliest, 
betaal je niks!

 Easyslim.nu Sittard               
 sittard@easyslim.nu
 06 -39131142
 Of maak online je afspraak: 
 www.easyslim.nu

Zolang het coronavirus als een spook met al 
haar grimassen tussen de mensen blijft gaan 
en testen voor toegang blijft bestaan zal het 
heel moeilijk worden om de optocht door de 
straten van Zitterd te laten trekken. 

Als dat zo is dan komt de zender op carnavals-
zondag 27 februari met een programma komt 
en er nog een groter spektakel van wordt ge-
maakt als het vorig jaar. Trekt de optocht wel, 
dan laat Radio Nónnevot in het seizoen op een 
andere manier van zich horen.  

Het laatste nieuws: 
www.radiononnevot.nl
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Gewoon e�fe
bellen! ;-)

Persoonlijk in gesprek 
met ondernemers 
voor een betere 
dienstverlening én 
informatievoorziening

Met velen kwamen ze rond 1925 naar 
Geleen. Uit Friesland, ‘Holland’,  Gel-
derland en Zeeland. Om te werken 
in de nieuwe mijn Maurits. Een van 
hen was Aloys Verhoeve, die met zijn 
ouders en hun 15 kinderen uit Zeeuws 
Vlaamse Clinge wegtrok. Dankzij zijn 
grote teken- en schildertalent werd hij 
een bekend en gerespecteerd kunste-
naar. In het Heemkunde Museum in 
Geleen zijn werken van hem te bewon-
deren.

Naast een schilderij met een boom, die zijn 
kale takken wijd uitspreidt in een herfstig 
landschap, hangt een met verfklodders 
besmeurde stofjas met erop het logo van De 
Spar, een inmiddels verdwenen winkelketen. 
Beiden zijn van Aloys Verhoeve ( 1921-1978). 
Stille getuigen van een leven, dat in het teken 
stond van hard werken, eerst  als etaleur/ 
decorateur voor Spar Limburg, later als café- 
en hoteluitbater én van een grote liefde voor 
de teken en schilderkunst. ,,Die Spar stofjas 
van pa heeft mijn broer bewaard. Ik heb 
nog een kistje met verf van hem,” zegt Fons 
Verhoeve, de oudste zoon van Aloys Verhoeve 
uit zijn huwelijk met  weduwe Lies Meekels. 
,,Pa schilderde veel landschappen, boerderij-
en en zelfs schijthuisjes. Hij verkocht goed en 
veel. Zijn schilderij ‘Straatveger Frits’ heeft 
jarenlang op het gemeentehuis van Geleen 
gehangen. Ik heb dezelfde impressionistische 
stijl, maar dan in de fotografie”, zegt  Fons 
Verhoeve, die 37 jaar lang werktuigbouwkun-
de docent was aan het nu  Da Capo geheten 
college, vroeger ‘de Pastoor Jacobsschool’.

Armoede
Dat Aloys Verhoeve een begenadigd schil-
der zou worden was geen gedachte die zijn 
ouders, arme boeren hadden toen ze met hun 
16 kinderen rond 1925 vanuit het Zeeuws 
Vlaamse grensplaatsje Clinge vetrokken naar 
Geleen. Van heinde en ver trokken  voor de 
tweede wereldoorlog keuterboertjes, boe-
renknechten, werkelozen, avonturiers en 
andere loonslaven, die op een betere toekomst 
hoopten naar Limburg, waar in de mijnen 
volop werk was en de verdiensten alles-
zins beter waren. Hard was de confrontatie 
met het ondergrondse, ongezonde en vaak 
gevaarlijke werk voor de mannen, die thuis 
in de buitenlucht en het volle daglicht hun 
schamele boterham verdienden. ,,Aloys heeft 
gelukkig maar één week ondergronds hoeven 
te werken. Hij kwam dankzij zijn tekentalent 
op de tekenafdeling terecht.” Al snel sloot 
hij vriendschap met  Grevenbichtenaar Jan 
Stauder, die een schildersbedrijf had en ook 
lid was van schilderclub Palet en Tekenschrift. 
,,Stauder heeft veel betekend voor pa, vooral 
toen pa na zijn huwelijk in 1949 met weduwe 
Lies Meekels een steeds verder uitbreidend 
gezin moest zien te onderhouden. ,,Lies had 
twee kinderen uit haar huwelijk met haar 
eerste man, die tijdens zijn werk voor de 
Spoorwegen jammerlijk verongelukt was. Ik 
ben de oudste van de zes kinderen uit pa’s 
huwelijk met Lies. We hadden het reuze 
gezellig met zijn tienen thuis maar we hadden 
niet veel te makken. Zeker toen Aloys twee 
jaar bed moest houden door tbc hebben we 
veel armoede gekend. Het was altijd crisis bij 
ons maar moeder zorgde er toch voor dat we 
toch op tijd ons sinasappeltje kregen. Moeder 
maakte uit oude broeken een nieuwe, zelfs 
met mooie franjes eraan.” 

Behangen
Genezen van de tbc kwam Aloys in dienst bij 
de Spar als etaleur. ,,In de vakanties ging ik 

Aloys Verhoeve, de arme mijnwerkerszoon, 
die begenadigd kunstschilder werd

met hem mee, achter op de scooter, op weg 
naar alle Spar winkels in Limburg.  Hij maak-
te alles voor de etalages van de Spar: blikvan-
gers om klanten te lokken, reclame tekenin-
gen, speciale letters voor bij de producten. 
Alles deed hij ter plekke, voor elke winkelier 
weer anders. In de avonduren tekende en 
schilderde hij letters voor bedrijven. En 
samen met mijn moeder ging hij ook een paar 
keer in de week muren behangen en witten, 
om wat bij te verdienen voor het grote gezin.” 
In de schamele vrij uren schilderde en teken-
de hij. ,,Landschappen, boerderijen en dorps-
gezichten. Met andere Limburgse (amateur) 
schilders wilde hij het Limburgse landschap 
dat door de industrialisatie en mijnbouw aan 
het verdwijnen was, vastleggen.” Dat deed hij 
samen met andere leden van de schilderclubs 
waar hij sinds 1946 lid van was: ‘Palet en 
Tekenschrift uit Grevenbicht en later, in 1953, 
na zijn verhuizing van Born naar Geleen, bij 
‘Licht en Kleur’. ,,Ik snap niet waar hij de tijd 
vandaan haalde om dat alles te doen, want 
hij maakte samen met Jan Stauder ook nog 
de decors voor de revue van Grevenbicht, die 
toentertijd wijd en zijn bekend was.”  Door 
zijn werk als decorateur was Verhoeve gewend 
om snel te werken en had hij een fijn gevoel 

voor compositie en kleuren ontwikkeld. Wie 
zijn schilderijen en tekeningen bekijkt zie hoe 
trefzeker hij het ‘karakter’ van een landschap 
weet weer te geven. Ondanks de veelheid aan 
kleuren en vormen, zijn zijn werken strak 
gestileerd: alles staat op zijn plek en alles is 
met een weloverwogen flair neergezet.

Ham
Samen met de andere amateurschilders 
trok Verhoeve er zondags op uit om ergen in 
Limburg de schildersezels uit te klappen en 
te gaan schilderen. ,,Toen ze eens ergen in 
een weiland zaten te werken kwam een vrouw 
achter hem staan en zei verrukt: ‘U bent mijn 
huis aan het schilderen.’ Mijn vader ant-
woordde haar: ‘Als u thuis wat brood met ham 
voor ons klaarzet dan is het schilderij voor 
u”, vertelt Fons met een glimlach. Zijn vader 
was, aldus zoon Fons, ,,een sociaal  bewogen, 
gevoelige ma, die niet tegen ruzie kon”. Hij 
viel hem zwaar dat bij Palet en Tekenschrift 
mensen afgunstig reageerden toen hij succes 
begon te krijgen in kunstkringen in Limburg. 
,,Daardoor is hij ook weggegaan bij deze 
club.” In 1968 verlaat hij de Spar en neemt hij 
samen met zijn vrouw het café Het Wapen van 
Spaubeek over. ,,Ma had vroeger in het café 

Fons Verhoeve, de oudste zoon van Aloys Verhoeve  bij een werk van zijn vader. 
 Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

van de Zangeres Zonder Naam aan de Rijks-
weg in Geleen gewerkt. Ze wilde graag zelf een 
café beginnen. Pa was afgekeurd bij de Spar 
na een hartaanval. Hij dacht dat het café hem 
meer kansen zou geven om te schilderen en 
tekenen. En ons, de kinderen werd beloofd 
dat we een eigen kamer zouden krijgen in 
Spaubeek. Als je altijd met vijf jongens een 
klein kamertje hebt moeten delen, dan pak 
je gauw je spullen en ga je meteen mee naar 
Spaubeek.” Hoe zijn vader het klaar speelde 
om nog zoveel schilderijen te maken is zoon 
Fons nog altijd een raadsel want het café slok-
te veel energie. ,,Pa en ma deden van alles om 
van hun café een succes te maken. Ze moesten 
wel want ze moesten een torenhoge huur 
betalen voor het cafépand dat ze huurden. 
Maar pa en ma waren uitstekende organisa-
toren, die ervan hielden om het hun gasten 
naar de zin te maken. Tafelvoetbalcompetities 
en kaartavonden hielden ze in het café en zij 
waren ook degenen, die de bekende Tour de 
Sjpas op touw zetten. Daarbij verbouwden ze 
boven kamers zodat ze ook hotelgasten kon-
den ontvangen. De muren van de hotelkamers 
werden opgesierd met schilderijen van pa. 
Mooie maar slopende jaren waren het voor 
hem.”

Om af en toe aan de drukte te ontsnappen 
trok hij er met zijn vriend Twan Kremers er 
met zijn schilderezel op uit. ,,Vaak gingen ze 
naar de Eiffel, waar ze een huisje huurden. 
In de buurt van Monschau hebben ze veel 
landschappen geschilderd. De doeken, die hij 
maakte, vielen erg in de smaak bij de bevol-
king. Pa verkocht er goed.” Een keer maakten  
beide schilders zelfs een reis naar Monaco in 
Zuid-Frankrijk. In een ‘lelijk eendje’ trokken 
ze naar het mediterrane licht, dat al zoveel 
schilders voor hen had betoverd. ,,Ze verdien-
den er de kost door de muren van wijnkel-
ders en van restaurants met schilderingen te 
versieren.”

Truc
Intens teleurgesteld waren zijn ouders toen ze 
na tien jaar het Wapen van Spaubeek moesten 
verlaten. ,,De eigenaren hadden het succes 
van pa en ma gezien en wilden zelf het goed 
lopende café gaan runnen. Met een vieze truc 
hebben ze mijn ouders het café uitgewerkt. 
Aloys was er kapot van. ”  Het greep de gevoe-
lige kunstschilder zo aan dat hij drie maan-
den erna op  57 jarige leeftijd in zijn nieuwe 
woonplaats Limbricht overleed.  Vijf jaar na 
zijn dood vond er mede door toedoen van het 
Limburg Dagblad een grote expositie van het 
werk van Aloys Verhoeve plaats in Sittard. 
De Limburgse kunstwereld prees andermaal 
het hoge niveau van Verhoeve’s  schilderijen. 
,,Ik wist niet dat hij zoveel had geschilderd. 
Hij hield nooit bij aan wie hij zijn doeken had 
verkocht”, zegt zoon Fons zacht. ,,Ik vind het 
jammer dat mijn vader nooit een expositie 
van mij  heeft kunnen zien. Ik had graag zijn 
mening gehoord over mijn fotografisch werk 
en de objecten in ijzer, marmer en hout, die 
ik in dezelfde impressionistische stijl als hij 
maak.”
 Door Ray Simoen

In woningen en gebouwen van voor 1960 
kunnen nog loden waterleidingen liggen. 
Water drinken uit loden leidingen is niet goed 
voor de gezondheid. Vooral niet voor baby’s 
die flesvoeding drinken, kinderen tot en met 
7 jaar of zwangere vrouwen. Als volwassenen 
te veel lood binnenkrijgen, kan dit leiden tot 
een hogere bloeddruk of een grotere kans op 
het krijgen van nierziekten. Als (ongeboren) 
kinderen lood binnenkrijgen, ontwikkelen 

Is uw huis/pand van voor 1960? Test uw drinkwater!
de  hersenen zich minder goed. Het gevolg is 
dat deze kinderen een lager IQ krijgen. Het is 
daarom belangrijk dat kinderen tot en met 7 
jaar zo weinig mogelijk lood binnenkrijgen. 
Dat geldt ook voor zwangere vrouwen. Want 
ook baby’s in de buik kunnen lood binnen-
krijgen via hun moeder. Heeft u een woning 
of pand van voor 1960? Laat dan testen of er 
lood in uw (drink)water zit. Bedrijven die uw 
water kunnen testen en gebruik maken van 

goedgekeurde laboratoria vindt u op www.
loodinwatertesten.nl, www.water-lab.nl of 
www.aquador.nl. Neem de watermonsters 
volgens de meetstrategie van het RIVM.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan op werkdagen 
contact op met GGD Zuid-Limburg (team 
Medische Milieukunde) via milieu@ggdzl.nl 
of 088-8805070.
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Mondkapjes
Blauw 3-laags 50st per pakje

Wasbare mondkapjes 
Per stuk € 0,39

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

€ 2,99

€ 2,99

€ 1,00
10 voor

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

Wasbare mondkapjes 
Per stuk € 0,39

€ 1,00€ 1,00
10 voor

* zolang de voorraad strekt

Bij aankoop van 
mondkapjes: handgel 

Gratis*

Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
13 november t/m 29 november 2021

@medikamentediegrenze

3-delig verrasings kleiset Bedelarmbanden set

Espresso intenso, ristretto, 
gran gusto, gran crema
10 capsules

Frosted man edt 75ml

Blarenpleisters 
small 6st of mixpack 5st

Max ginger 330ml
Per stuk € 0,49

Sesamstraat

Dampo

Kamill Axe

Katy Perry'sBional

Omo

Elmo of koekiemonster knuffel  

Dolce VitaVan Gils

Compeed

Pepsi

Adem vrij 20 pastilles
Per stuk € 0,59

Hand- en nagelcrème soft & dry 75ml
Per stuk € 0,59

Maak je eigen schoudertas

Disney

Indi visible woman edp 50mlAilvit/knofluvit met wilde look 
30 capsules

Deospray adrenaline 150ml

Trolls

Wasmiddel active clean
66 wasbeurten

De sint shopt bij ons!

-69%

-74%

-68%-80%

-83%

elders   € 19,59

elders   € 15,56

elders   € 2,46elders   € 24,84

elders   € 5,75

€ 5,99

€ 1,00 € 3,99

€ 0,79€ 4,99

€ 1,00

-84% -84%

-57%-79%

-85%

elders   € 6,45 elders   € 12,64

elders   € 3,50elders   € 13,95

elders   € 6,50
€ 1,00 € 1,99

€ 1,49€ 2,99

€ 1,00
-84% -85%

20 pastilles

30 capsules6st of 5st

10 capsules

66 wasbeurten

150ml

50ml

330ml

75ml

75ml

  

  

  

-91%

-63%

elders   € 11,60

elders   € 13,44

€ 1,00

€ 4,99

€ 1,00

2 voor

24 voor

2 voor

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

‘We moeten het samen met 
het bedrijfsleven oplossen’

Er is een tekort op de arbeidsmarkt. 
Een fors tekort zelfs, want per werkloze 
hebben we momenteel 2,4 banen. En 
toch krijgen we als gemeenten Sit-
tard-Geleen, Stein en Beek de mensen 
die bij Vidar werken niet allemaal aan 
een betaalde baan. Er is sprake van een 
flinke mismatch, tussen vraag en aan-
bod. Hoe lossen we dat op? Bij Vidar 
werken we daar hard aan. We ontwik-
kelen leerwerklijnen, scholen mensen 
om en bij, en doen er alles aan om de 
goede match te vinden. Maar hoe zit 
het eigenlijk met die andere partij, de 
werkgevers? Wat kunnen zij doen? 

Werken is belangrijk, stelt wethouder Judith 
Bühler: “Het stimuleert je hersenen en dat 
zorgt ervoor dat je jezelf blijft ontwikkelen. En 
bovendien krijg  je verantwoordelijkheden als 
je een baan hebt en kom je in aanraking met 
andere mensen, deze sociale verbinding is ook 
heel belangrijk. 
Dat gevoel van erbij horen en ertoe doen, is 
belangrijk voor mensen. Daarom doen wij 
ons uiterste best om mensen aan een baan te 
helpen.”

Liefde
Maar daar moeten we nog meer dan nu samen 
aan werken, stelt de wethouder, want ook 

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

Te koop bij VVV Sittard-Geleen, Gelaen31 
en op mijngazetshop.nl voor € 9,95.

Vakschool 
maakt het 
verschil

Scholing van 
vakkrachten voor
belangrijke sectoren in 
onze regio hee�t voor
ons de hoogste prioriteit

poten. Die zijn schaars, dus misschien moeten 
bedrijven ook de eisen bij stellen, en accepte-
ren dat ze twee, of misschien wel drie mensen 
nodig hebben voor een taak.”

Want door met een ander oog naar werk-
nemers te kijken, is veel mogelijk. “Ik was 
onlangs met collega Kim Schmitz op werkbe-
zoek bij kringloopwarenhuis Het Goed. Daar 
hebben ze het arbeidsproces opgeknipt in 
kleine stukjes. Je begint met het sorteren van 
goederen: kleding bij kleding, glazen bij gla-
zen. Als je dat kunt en wat meer zelfvertrou-
wen krijgt, kun je bij de inname van goederen 
aan de slag. Zo groei je, tot je uiteindelijk in 
de winkel staat, als je dat kunt en wilt.” 

Samen
Een nieuwe manier van denken, die het 
bedrijfsleven moet omarmen, vindt Bühler. 
“Want als een ding voor mij als een paal bo-
ven water staat, is dat we het samen met het 
bedrijfsleven moeten doen. We hebben elkaar 
nodig, en dus moeten we veel meer samen-
werken. We werken al samen met heel veel 
mooie bedrijven in de wijde omgeving, maar 
ik hoor graag nog meer bedrijven die mee wil-
len werken en mee willen denken. Laat maar 
horen, dan komen we langs om daar samen 
over te brainstormen.”

werkgevers moeten bereid zijn om mensen 
aan te nemen. “Als je de vacatureteksten leest, 
dan zoekt iedereen het schaap met de vijf 

Wethouder Judith Bühler.  Foto Ermindo Armino

Begraven worden in een mooie, na-
tuurlijke omgeving. Zonder grafsteen 
en zonder onderhoud aan het graf. Dat 
is mogelijk op Begraaf- en Gedenkpark 
Lahrhof in Sittard. De bedoeling is dat 
de graven zoveel mogelijk opgaan in 
de natuurlijke omgeving. Grafonder-
houd is voor de nabestaanden dus niet 
nodig.

Een deel van het begraaf- en gedenkpark op 
de noordelijke glooiing van de Kollenberg 
heeft een natuurlijke, bosachtige uitstraling 
gekregen en is aangekleed met bankjes en 
een schommel om in alle rust in gedachten 
bij de overledene te zijn. De mooie omgeving 
is voor nabestaanden een fijne plek om naar 
terug te komen.

Natuurlijk begraven is vrijwel hetzelfde als 
natuurbegraven. Het enige verschil is dat 
natuurlijk begraven gebeurt op een ‘kerkhof’ 

of begraafplaats, terwijl natuurbegraven 
daadwerkelijk in de natuur gebeurt. De voor-
waarden zijn hetzelfde. U kiest zelf een plek. 
Er is alle ruimte voor persoonlijk afscheid, 
maar graven krijgen geen grafsteen en er 
mogen, ná de uitvaart, geen bloemen worden 
neergelegd. 

Op het graf mag wel een onbewerkte houten, 
schijf met de naam van de overledene wor-
den geplaatst. Het graf krijgt een gps-aan-
duiding zodat het altijd is terug te vinden. Bij 
de natuurlijke rustplaats is ook een veldbloe-
menweide waar as kan worden verstrooid.

Een natuurlijk graf huurt u voor 20, 50 of 
100 jaar. Na de huurtermijn van 20 jaar kunt 
u jaarlijks verlengen als u dit wenst. U kunt 
een plek reserveren, zodat uw nabestaanden 
zich ook dáár geen zorgen over hoeven te 
maken. Aan het reserveren zijn wel kosten 
verbonden.

Natuurlijk begraven in Lahrhof
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INRUILACTIE!
TV MINIMAAL €300,- KORTING!

OP ALLE TV’S VANAF € 995,-

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

8 Winkels in Limburg

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

NIEUWEMEGASTORE

LAATSTE WEEK!

SAMSUNG THE FRAME TV
QE55LS03AAUXXN FRAME (2021)

• QLED • 4K Ultra HD • 55 Inch • Slim One Connect, slechts 1 kabel voor stroom
en data  • Super dunne TV * Gratis lijst in vtwonen kleur naar keuze, deze actie 
loopt tot 14 november 2021

€1
00
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PANASONIC OLED TV
TX-55HZT1506

• OLED • Dolby Vision IQ • 4K Ultra HD  • 55 Inch • HCX Pro Intelligent Processor 
• 360° Soundscape

SONY OLED TV
XR65A84JAEP

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

PHILIPS AMBILIGHT SMART TV
70PUS7855/12

• LED • 4K Ultra HD • Groot scherm met 178 cm doorsnede 
• Driezijdig ambilight • P5 Perfect Picture Engine

2299,-

1399,-

2799,-

1999,-

1699,-

1099,-

€150 CASHBACK

900,-
inruil  

korting

600,-
inruil  

korting

GRATIS FRAME-LIJST * 

650,-
inruil  

korting
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300,-
inruil  

korting

999,-

699,-
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