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Tom Dumoulin en Sabrina Stultiens zijn 
op 22 november de winnaars gewor-
den van het Limburgs Wielergala 2021 
dat in aangepaste vorm plaatsvond op 
Sportpark Watersley in Sittard. Daar-
naast won Scarlett Souren de prijs voor 
de Limburgse renner/renster van de 
Toekomst. 

Wethouder Andries Houtakkers (Sport) mocht 
de prijs uitreiken aan de 17-jarige Scarlett 
Souren. Zij won in de gemengde categorie vóór 
Luuk Herben uit Gronsveld en Lars Rouff aer 
uit Sibbe. Wethouder Houtakkers: ‘De drie 

Tom Dumoulin, Sabrina Stultiens en 
Scarlett Souren gehuldigd op wielergala

genomineerde talenten hebben allemaal bij 
wielerclub Bergklimmers gefi etst. Zij zijn alle 
drie zeer gedreven in hun sport. Ik heb tijdens 
het gala de wens uitgesproken dat de wie-
lerbaan Geleen, Bergklimmers en sportpark 
Watersley elkaar in een goede samenwerking 
gaan vinden zodat de accommodaties door de 
sporter goed worden gevonden. Alles vanuit 
de gedachte dat de sporter centraal staat. 
Synergie tussen deze organisaties kan zorgen 
voor een ongekende waarde en draagt bij aan 
een optimale talentontwikkeling.’De winnaars 
werden gekozen door de Club24, bestaande uit 
oud-wielrenners en wielerprominenten.
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GELDIG T/M 29 NOVEMBER OP=OP

JA, een 
compliment!

De toekomstvisie... 
een intensief 
samenwerkingsproces.
‘Zo doen wij dat in 
Sittard-Geleen’.

De Bed & Breakfast van Vincent en 
Maud, gelegen in een van de markant-
ste huizen van Oud-Geleen, is op 3 
december vanaf 20.30 uur te zien in het 
gelijknamige programma bij Omroep 
Max. “Een hele ervaring zo’n televisie-
programma,” vertelt Maud, die naast 
onderwijzeres aan het Graaf Huyn Col-
lege een eigen makelaarskantoor heeft 
en met haar partij PIT, volgend jaar in 
de gemeenteraad hoopt te komen.  “De 
afl evering is in de eerste mooie dagen 
van dit jaar in een week tijd opgenomen. 
Je merkt dat alle deelnemers enthousi-
ast zijn over hun eigen B&B. Ze steken 
er dan ook allemaal veel liefde in. Wij 
wilden meedoen om twee redenen. Om 
ons pand laten zien en niet de ‘zeurkous’ 
van de afl evering worden. Ik denk dat 
het allebei gelukt is. Benieuwd? Kijk zelf 
maar.”

Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Bed & Breakfast

Spaans Kerstconcert 
in Salviuskerkje
De uit Barcelona afkomstige zangeres 
Monica Coronado en gipsy fl amenco 
gitarist Manito geven 10 december 
een Spaans kerstconcert in het 
Salviuskerkje van Linmbricht. Deze 
avond komen ze met de voorstelling 
concierto navideño op de planken. 
Dit is een verfi jnd concertprogramma 
van Spaanse kerstliederen uitgevoerd 
in een fl amenco arrangement en 
nummers die passen in deze tijd 
van het jaar. De aanvang is 20.00. 
inloop vanaf 19.30 uur. Entree €15,00 
Reserveren: info@manito.biz of 
telefonisch 06-23259107. Site van de 
locatie: www.salviuskerkje.nl

12.30 uur
aankomst & route

13.30 uur
ontvangst op bordes

zaterdag 27 november

intocht
sinterklaas,

Koop
Zondag

28 nov
12.00 - 17.00 uur

Andries Houtakkers (Sport) mocht de prijs 
uitreiken aan de 17-jarige Scarlett Souren.
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onze ‘bondgenoot’
Pieter Meekels

“wederom vanuit verjonging en vernieuwing, 
trots op deze lijst”

lijst

1 32 4 5
Yvonne Salvino Leon Geilen Marcel Cleassens Martin Dormans Roy Breidenbach

45 4746 48 49 50
Roy Berkholst Ron van Mierlo Raymond Reinaerdts Henk Klooster Jos Smeets

6 87 9 10 11
Cliff Verjans Phil Boonen Ivo Tillie Niek Wetzels Berry van Rijswijk Jos Bessems 

19 2120 22 23 24
Ingrid Knops-Verjans Jaap Didden Erik Ruijters Fedja Kuburic Myra 

Wijnen-Verbruggen
Monique 

Zandkuijl-De Jong

32 3433 35 36 37
Taurean L’ortye Han Wijnen Caspar Vossen Peter Mares Jasper Kraa Paul Peereboom 

1312 1514 16 17 18
Jeroen Tholen Jack Peeters Fred Vroomen Rob Klee Natalie Statnik Inge Krebaum Sandra 

Kleinheerenbrink

2625 2827 29 30 31
Harrie Vaasen Angelique 

Smeets-Thevissen
Harrie Dekkers Mark Bokken Ramon Kentgens Cindy Kurvers Eva Janssen 

3938 4140 42 43 44
Karin Widdershoven Manfred Verberkt Ruud de Pree John Jansen Tilly Vola-Stoffels Jules Stans Rob Meulenberg 

voor & door
mensen
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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 
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    - Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd* 
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Burg.v.Boxtelstraat 4, Limbricht  
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl  
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    - Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd* 
                                     * exclusief inbouw apparatuur 
 
Burg.v.Boxtelstraat 4, Limbricht  
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl  

 
 

   
Miele en AEG wasmachines 

 
AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,  

van € 629,00 voor €549,00 
 

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

 

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

* exclusief inbouw apparatuur  

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

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

Miele en AEG wasmachines

‘De Staatsmijn Maurits’ over ruim 40 jaar 
kolenmijnbouw in Geleen wordt dikke pil

De Staatsmijn Maurits werd voorgoed gesloten op 1 september 1967. Met de afbouw van de mijn werd in april 1966 begonnen. De foto toont het slopen van de schachttoren.  
 Foto Heemkundevereniging Geleen | Walter Buskens

Op 17 december 1965 maakte minis-
ter Den Uyl van Economische Zaken 
Heerlen de regeringsnota bekend 
waarin was vastgesteld dat er geen 
toekomst meer was voor de Limburgse 
mijnen. Dat betekende dat de mijnen 
gesloten zouden worden, hetgeen grote 
sociale gevolgen voor het personeel en 
de provinciale economie zou hebben. 
Van de vier Limburgse staatsmijnen 
zou als eerste de Staatsmijn Maurits 
in Geleen gesloten worden waarmee 
8000 arbeidsplaatsen gemoeid waren. 
De Maurits was als eerste aan de beurt 
omdat deze mijn alleen vetkool produ-
ceerde. Helaas voor ‘dé Maurits’ werd 
dat product steeds minder gevraagd. 
Rekening houdend met natuurlijk 
verloop, vervroegde pensionering en 
interne overplaatsing met omscholings-
cursussen was nieuwe werkgelegenheid 
vereist voor meer dan 2600 werkne-
mers. Paniek met een kapitale P in de 
zuidelijkste provincie van Nederland.

Door Koos Snijders

Volgend jaar is het 55 jaar geleden dat uit 
de grootste, modernste en best uitgeruste 
steenkoolmijn van Nederland in Geleen de 
laatste kolen naar boven kwamen. Voorzitter 
Ad Hoogenboom van Heemkundevereniging 
Geleen maakte streekhistoricus Harry Strij-
kers hierop attent. Harry zou Harry niet zijn 
indien hij niet positief zou reageren op het 
voorstel van Hoogenboom om een monogra-

fie te schrijven over de geschiedenis van de 
voormalige Staatsmijn Maurits. Een alles om-
vattende geschiedenis. En zo is het geworden. 
“Een boekwerk waarin de grote hoeveelheid 
artikelen, brochures, memoires, krantenarti-
kelen, boekjes, bedrijfsbladen, jaarverslagen 
et cetera die zijn verschenen over deze voor 
de regio zo belangrijke industriële motor heb 
ik gebundeld. Jazeker, ik liet geen gras over 
het voorstel van Ad Hoogenboom groeien en 
begon direct aan het uitgebreide literatuur- en 
bronnenonderzoek.” Voor de volledigheid: de 
auteur werkte onder meer van februari 1997 
tot oktober 2004  als bedrijfsarchivaris bij het 
Centraal Archief DSM in Heerlen. 

“Mijn generatie groeide op met het fenomeen 
steenkool. Wij wisten niet beter dan dat de 
mijnen de voornaamste aanjagers van onze 
economie waren, van het algemene reilen 
en zeilen in Zuid-Limburg. De ‘koel’ was zo 
goed als overal in de mijnstreek aanwezig. In 
de harmonieën, fanfares, koren, afdelingen 
van de vrouwenbond, gemeenschapshuizen, 
sportclubs. De jeugd van tegenwoordig kan 
zich dat helemaal niet voorstellen. Toch zor-
gen de steenkoolmijnen ervoor dat Zuid-Lim-
burg het grootste industriegebied van ons 
land werd. De periode van steenkool delven 
duurde tientallen jaren. Het zwarte goud zoals 
men steenkool ook wel noemde stond aan de 
basis van een bloeiende economie. Onder-
gronds ontstond een gigantisch bouwwerk 
van meerdere verdiepingen. Het mijnenveld 
was diep en uitgestrekt. Van Heerlen tot aan 
Geleen. Onder de straten, woningen, kerken, 

winkels en scholen liepen kilometerslange 
tunnels.” 

‘De Staatsmijn Maurits’ zoals het boek over 
ruim veertig jaar kolenmijnbouw in Geleen 
heet, wordt met ruim 350 pagina’s dikker 
dan dik inclusief veel niet eerder gepubliceer-
de foto’s. De inhoudsopgave verduidelijkt 
veel. De lezer mag zich straks buigen over 
de volgende 34 hoofdstukken. De Limburg-
se steenkoolmijnen in vogelvlucht. Op zoek 
naar steenkool. Geleen van dorp naar stad. 
Het voormalig mijnspoor van en naar de 
Staatsmijn Maurits. Uitbouw, exploitatie en 
uitbreidingen. Crisisjaren (1929-1939). De 
oorlogsperiode en de wederopbouw. Onder 
Duits toezicht. Bevrijding-chaos-zuivering). 
Glück auf. Jaren van voorspoed (1949-1957). 
De pungelwasserij van Maurits (Fonds voor 
Sociale Instellingen). 

Het Mauritsconflict in 1951. Spaanse mijn-
werkers bij de Staatsmijn Maurits kwamen 
en gingen weer (1963). Een veranderende 
energiemarkt (1958-1965). Mijnsluiting, ont-
manteling en sloop gebouwen bovengronds 
(1966-1975). De Maurits steenberg. Mijn-
schade. Bedrijfsleiders. Chefs ondergronds 
bedrijf (‘Chobs’). Maurits-persoonlijkheden 
(korte biografieën van 24 personen). Dodelijk 
verongelukt Maurits-personeel 1923-1966. 
Brandweer Staatsmijn Maurits (1925-1967). 
Beambtencasino Maurits (1928-1970). Sport-
vereniging Maurits (1926-1958). Muziekkorps 
Staatsmijn Maurits (1927-1965). Oranjecomi-
té Staatsmijn Maurits & Chemische Bedrij-

ven (1930-1967). Hoofdgebouw Staatsmijn 
Maurits. Van Staatsmijn Maurits naar Che-
melot BV. Het mijnreliëf in het Mauritspark. 
Barbarabeeld tegenover Staatsmijn Maurits. 
Glasmozaïek nabij Geleens Mauritspark. 
Beeld Koempel Sjeng Lindenheuvel. Monu-
ment de Aafgebrende Gaaskaetel. Hoogte- en 
dieptepunten uit mijn mijnbouwloopbaan 
(Hub Daemen +). Mauritsverhalen (15 stuks). 
Kleurrijke fotogalerij.

Harry Strijkers: “De voorbereidingen van het 
boek bevinden zich in de afrondende fase. 
De puntjes op de i zetten zoals dat heet. Wat 
ik graag nog wil zeggen is dat het sluiten van 
de mijnen voor veel Limburgers een pijnlijke 
gebeurtenis was. Theoretisch zag het er goed 
uit, iedereen leek keurig op zijn plek te zijn 
gekomen. In de praktijk zou het echter al 
spoedig heel anders uitzien. De noodzakelijke 
begeleiding door de regering bleek niet veel 
voor te stellen. Ik denk dat de vele ministers-
wisselingen hier medeoorzaak van waren. 
Maatschappelijk en sociaal vielen heel wat 
mijnwerkers in een diep, donker gat na hun 
ontslag. Dat was zeker in de Oostelijke Mijn-
streek het geval. De sluiting van de Maurits 
was door de aanwezigheid van de chemische 
bedrijven van de Staatsmijnen/DSM minder 
ingrijpend voor de Westelijke Mijnstreek. Een 
ander voordeel was dat de overtollige Mau-
rits-mijnwerkers na omscholing onder andere 
terecht konden in de DAF-fabriek in Born.”

Kijk voor overige informatie over het 
boek op www.heemkunde-geleen.nl.
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20 T/M 28 NOVEMBER 2021

WO. 24-11 DO. 25-11DI. 23-11

ALLE
SHOWROOM-
FAUTEUILS*

-45%

ZO. 21-11 MA. 22--11
ALLE 

TAPIJTEN

-25%SHOWROOM-
FAUTEUILS*

-45%

ZO. 21-11

ALLE 
KEUKENS
OP MAAT
-50%

*Geldig op nieuwe bestellingen

ALLES 
VAN HÜLSTA*

-35%

*Geldig op alle uitverkoop fauteuils

ALLE 
VERLICHTING

-25%
ALLE 

MATRASSEN

-25%

ALLE ACTIES
GELDIG!

VR. 26-11 ZA. 27-11 / ZO. 28-11

za. 20. nov. 10.00 - 17.00 uur 
zo. 21. nov. 12.00 - 17.00 uur
ma. 22. nov. 13.00 - 18.00 uur

di. 23. nov. 10.00 - 18.00 uur
wo. 24. nov. 10.00 - 18.00 uur
do. 25. nov. 10.00 - 18.00 uur

vr. 26. nov. 10.00 - 18.00 uur
za. 27. nov. 10.00 - 17.00 uur
zo. 28. nov. 12.00 - 17.00 uur

OPENINGSTIJDEN BLACK FRIDAY: Acties zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen. 
Vraag naar de voorwaarden.

Bij Sijben profi teer je niet alleen 
op Black Friday van extra korting, 
maar de hele week! Bezoek onze 
fi lialen voor de beste aanbiedingen.

GELUKSWEEK!

6E

STOEL
GRATIS

ALLE ACTIES
GELDIG!

za. 20. nov. 10.00 - 17.00 uur di. 23. nov. 10.00 - 18.00 uur vr. 26. nov.

GRATIS

9 
PROFITEER

DAGEN
LANG

BLACK
Friday

ZA. 20-11

BLACK
Friday

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

ALLE 
ACTIES 
GELDIG!
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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. 

We zijn er voor je
Je kunt altijd 
binnenlopen

Lekker ‘’steggele’ en 
‘vreigele’ over het 
Huis aan de Markt

Door Ray Simoen

‘Te wit,  de kleur’. ‘Te massaal, die voorgevel, en 
veel te veel rechttoe, rechtaan’. ‘Waar is de trap?’ 
‘Waarom geen bordes, waar een bruidspaar 
kan poseren of de stadsprins met carnaval een 
confetti bom op de laammaekers kan afschieten?’ 
‘En, nee, èzzebleif’ ,geen kopie van het foeilelijke 
V & D gebouw, waar we nou net zo graag van af 
wilden?’ Sittard reageerde meteen op de vraag 
van het gemeentebestuur of het ontwerp van 
architect Luuk van Wijlick voor het nieuwe Huis 
aan de Markt naar de zin van de goegemeente is. 
De kritiek was af en toe niet mals. Verre van in-
genomen was de stem des volks over de modern 
ogende, multifunctionele blokkendoos die van 
Wijlick had ontworpen. Toch wel, enkelen waren 
blij dat de oude klok, die zo lang het oude V & D 
gebouw had gesierd, terugkeerde aan de voorge-
vel van het nieuwe Huis aan de Markt.   

Erg blij waren wel de beide wethouder-kempha-
nen Meekels en Houtakkers. ,,Eens te meer een 
teken dat dit onderwerp leeft in onze gemeen-
schap,” riepen de twee in een opmerkelijke bui 
van eensgezindheid.  Is begrijpelijk. Voor beide 
bestuurders is het fi jner dat de stad zich buigt 
over de kleur van de stenen voor het Huis aan de 
Markt en zich druk maakt over het historische 
karakter van het Huis dan dat het gemeente-
bestuur wordt lastig gevallen met vragen over 
welke kleur stenen ze al hebben uitgekozen voor 
de ruim 100 vakantiehuisjes op de Swienswei. 
En met vragen of die windmolens ook wel in 
het historisch landschappelijke karakter van de 
Maasvallei bij Illikhoven en Holtum passen?  
Architect Van Wijlick heeft een aardige inter-
nationale reputatie opgebouwd met imposante 
bouwsels in Washington, Boston, Rotterdam en 
Heerlen. Zijn markante ontwerp voor Sittard, 

dat in zijn ‘blokkigheid’ opvallend speels en licht 
is, verleent door zijn vormenspel een moderne 
allure aan de markt met de wat brokkelige en 
sjofele voorgevels van de oude panden.  Maar 
Van Wijlick , die in Geleen werd geboren en ook 
nog in Sweikhuizen woonde, kent zijn Sittarder 
pappenheimers. Laammaekers zijn niet alleen 
lui, die een ander graag in de maling nemen 
maar ook lui, die liefst lang willen blijven 
doorzagen over iets. Dus hij zegt deemoedig 
dat hij goed zal luisteren naar de opmerkingen 
van de vox populi.  Hij heeft geen zin om straks 
door het leven te moeten gaan als ‘die Gelener, 
die ons heeft opgezadeld met een duur betaalde  
betonnen miskleun’.  De titel van ‘architect van 
het ‘nieuw verdriet van Sittard’, lonkt hem niet, 
hoewel in Geleen er wel her en daar besmuikt 
gelachen zal worden om het vooruitzicht dat één 
Gelener zo lang zoveel Sittardenaren aan het 
janken kan maken.’

Hoe begrijpelijk ook in deze tijd, waarin iedere 
twitteraar, Instagrammer, facebooker een 
deskundige op alle gebied is, grote vraag is of het 
wel verstandig om  te bouwen op basis van wat 
iedereen leuk en mooi vindt. Is het handig een ge-
bouw voor de toekomst neer te zetten dat vooral 
een stenen doekje voor het bloeden moet zijn voor 
oud leed van een stad, die graag met zijn rug 
naar de toekomst staat en een voorbij verleden 
van klein, knus en ‘Zitterd allein’ blijft koesteren?
De Eiff eltoren was er nooit gekomen als de Parij-
zenaars er over hadden kunnen meepraten? Het 
Guggenheim museum, nu een trekpleisters van 
jewelste in Bilbao, zou weggehoond zijn als de 
schroothoop van een gek geworden Amerikaanse 
architect wanneer alleen de noeste inwoners van 
deze havenstad erover hadden moeten beslissen. 
En als Maastricht had kunnen meebeslissen over 
het ontwerp voor het Bonnefanten museum dan 
waren ze nu nog aan het praten, en zou de in 
het oog springende ‘tampon’ van Aldo Rossi er 
nooit gekomen zijn. Dat wil niet zeggen dat aan 
de stem van de burgers voorbij moet worden 
gegaan maar zaligmakend en verheff end is dat 
geluid zeker niet altijd. Het aardige van het oude 
V & D gebouw was dat er steeds over gepraat 
werd. Want vreigele en steggele, dat doen 
Sittard, en ook Geleen toch o, zo graag Daar-
om heeft Van Wijlick een meesterlijk ontwerp 
gemaakt.

COLUMN

Door Wim Kallen

Vlakbij de Sittardse Markt is een nieuwe 
buurt ontstaan. De Engelenhof, verrezen 
op de woeste vlakte waar ooit het Sirkelthe-
ater stond. Een verpauperde ‘achterom’ is 
rigoureus opgeknapt. In de Putstraat merk je 
er niets van. Je moet tussen huizen door en 
staat in een andere wereld. Zo voelt dat, zeker 
als je vroeger het Sirkeltheater hebt bezocht. 
In het Sirkeltheater werden zeedieren met 
golvend plastic tot leven gewekt in diff uus 
licht. Er was kinder- en volwassenentheater 
van de bovenste plank. Je kon er genieten van 
‘plateservice’ in een van de eerste bio-res-
taurants. Gezond eten en dat voor 6 gulden. 
Het bord werd in de keuken opgeschept en 
als totaalhap geserveerd. Alsof je thuis at, bij 
moeder. Ik herinner me legendarische optre-
dens. Zoals van Kees van Kooten, die voorlas 
uit “Koot droomt zich af”. Of het onnavolgba-
re optreden van tekenaar en taalkunstenaar 
Kamagurka. Ik denk met plezier terug aan 
de straattheatervoorstellingen in de gezellige 
ambiance van het Pleintje. Om de program-
mering in het Sirkeltheater te realiseren, 
werd door drijvende kracht Frans Malschaert 
een combinatie ontwikkeld van cultuur en 
commercie. Een fi lmhuis, discotheek ‘The 
Swing’ en een theatercafé, annex restaurant 
zorgden voor inkomsten. Artiesten werden 
gehuisvest in een aanpalend budgethotel. Er 
waren inspeelvoorstellingen van De Vliegende 
Panters en van Acda en De Munnik. Het gons-
de achter de Putstraat! Er was een boekhandel 
en voor aan de straat Platenzaak Siva. Ook het 
Kollektief Rampenplan, een anarchistische 
werkgemeenschap, was er gevestigd. Het 
Rampenplan verzorgde ecologisch-vegetari-

Kunststukjes
Van Kollektief 
Rampenplan naar 
Engelenhof

sche maaltijden voor activisten. Hun mobiele 
gaarkeukens zorgden voor voedzaam eten 
tijdens bijvoorbeeld de Dodewaard acties 
(1981) en de Anti-Atoom Karavaan (1982). 
Er heerste grote onrust in de samenleving, 
en veel jongeren waren werkeloos. Voordat 
in de Putstraat het Sirkeltheater verscheen, 
was er Drukkerij Alberts gevestigd. Vijf 
generaties drukkers werkten in het pand met 
de klassieke uitstraling. Hoeveel kronieken, 
schoolboeken, kranten zijn er gemaakt en 
verzonden vanuit de bijgebouwen?  En nu: 
De Engelenhof, recentelijk opgeleverd. Het 
is een dichtbebouwde hof, met een historisch 
Mouthuis in het midden. De Engelenhof is 
eigentijds en heeft een minimaal vleugje au-
thenticiteit van vroeger bewaard: drie muren 
van het Mouthuis laten trots hun oude veld-
brandstenen zien. De rest van het Mouthuis is 
kraakmodern gerenoveerd. Helemaal in stijl 
met de rest van de huizen. Er is een kloof van 
jewelste tussen het toen en nu. Dat zit hem 
in de bestrating, in de zwarte wandbekleding 
van de garagebergingen. In de uniforme 
huisnummering in de beton uitgespaard naast 
de voordeur. Deze woonhof is heel erg 2021. 
Niets herinnert (behalve twee wandbordjes in 
de Putstraat) aan Drukkerij Alberts, aan het 
Sirkeltheater, of aan Het Kollektief Rampen-
plan. 
Die geschiedenis staat alleen nog op vergeelde 
pagina’s in de boeken. De woningen van de 
Engelenhof liggen achter de historische wal. 
Goed beschermd, mocht er ooit een vijandig 
leger voor de poorten van Sittard verschijnen. 
Bovenop de wal kijk je over schootsvelden, 
volkstuinen en een kleine wijngaard. Een 
uitzicht dat je in de Engelenhof ten enenmale 
ontbeert.  Een engel met bazuin was het sym-
bool van de Gulikse synode (Sittard was Gu-
liks gebied van 1400-1800). Opmerkelijk hoe-
veel engelen er nu weer zijn in Sittard-Geleen: 
Engelenhof, Engelenkampstraat. Stichting 
Éngele van Zitterd-Gelaen (Deze Stichting 
ondersteunt gezinnen die de eindjes niet meer 
aan elkaar kunnen knopen). Vroeger waren 
het rooms-katholieke kloosterlingen die in 
grote getalen onze stad bevolkten. Sittard had 
de grootste kloosterdichtheid van Nederland. 
Daar is weinig van over. Sittard-Geleen is op 
weg (weer) een Engelenstad te worden! Dat is 
een bijzonder kunststukje.
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 @tummerselectro          @eptummers
T. 085 – 105 4444  | www.eptummers.nl

8 Winkels in Limburg

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

NIEUWEMEGASTORE

Tummers
daar word ik vrolijk van
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SAMSUNG DRAADLOZE
STOFZUIGER
VS15T7036R5/EN

• Tot 150W zuigkracht • Tot 40 minuten gebruiksduur
• 3 Borstels, 2 opzetstukken • Reservoir inhoud van 0,8 liter

EUFY VIDEO DEURBEL  
VIDEO DOORBELL 2K + HOMEBASE

• Geen extra abonnement nodig • 16GB opslaggeheugen 
• 2K videobeelden

EUFY VIDEO DEURBEL  

449,-

299,-

199,-

169,-

-33%

-15%

WHIRLPOOL WARMTEPOMP-
DROGER
FTNL M11 82

• Vulgewicht 8 kg • FreshCare+ • Easy Cleaning 
• SenseInverter Motor •  Woolmark Blue

SONY BRAVIA TV
XR75X94JAEP

• Full Array LED • 4K Ultra HD • 4K HDR-tv met Cognitive 
Processor XR • Google Assistant • Google TV 

599,-

479,-

2399,-

1599,-

-20%

-33%

SAMSUNG WASMACHINE
WW90T936ASH/S2

• QuickDrive • AI Wash • Super Speed • Eco Bubble 
• 9 kg vulgewicht • Incl. 5 jaar garantie na registratie bij 
Samsung * Prijs na €200,- cashback, 
cashbackactie geldig t/m 30-11-2021

PHILIPS AMBILIGHT TV
55PUS9435/12

• LED • 4K Ultra HD • Driezijdig Ambilight • Android TV
• Bowers & Wilkins-luidsprekers • P5 Perfect Picture Engine 

1199,-

799,-

-50%

-18%

1199,-

599,-
€200 CASHBACK

A
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OOK ONLINE EN VIA DE TELEFOON!
         8 WINKELS                   WWW.EPTUMMERS.NL                   085-105 4444



MĲ NGazet | pagina 7

Met Camping Cruel publiceert Rik Pe-
ters uit Geleen zijn tweede jeugdboek. 
Zijn unieke mix van humor en griezel 
slaat enorm aan.

‘Welkom op Camping Cruel. Leuk dat je er 
bent!’ Met die zinnen opent Camping Cruel, 
het tweede jeugdboek van de Geleense schrij-
ver Rik Peters. De lezer maakt kennis met 
Jolien, de verteller van de camping. Ze zit bij 
het grote kampvuur, bladert door haar dikke 
boek, en vertelt de griezeligste verhalen. Wil 
je weten waarom boswachters een soort vam-
piers zijn, hoe je voor je verjaardag een zusje 
kunt krijgen, of hoe de muziek van de dood 
klinkt? Dan moet je bij Camping Cruel zijn! 
Peters, in het dagelijks leven werkzaam als 
journalist en redacteur, lijkt zelf ook wel een 

Camping Cruel: Rik Peters uit 
Geleen publiceert tweede jeugdboek

personage uit een van zijn boeken. Van top tot 
teen in het zwart gekleed, in een werkkamer 
met gesloten gordijnen, legt hij uit dat Cam-
ping Cruel een griezelig én een grappig boek 
is. “Op Camping Cruel schuilt er in elk hoekje 
een gevaar, maar óók een mopje,” zegt hij. 
“Het is spannend, maar toch voel je je veilig. 
De bedoeling is om kinderen naar het puntje 
van hun stoel te brengen, en ze er dan lachend 
weer vanaf te laten vallen.”
Die invalshoek lijkt aan te slaan. Camping 
Cruel is immers het tweede boek in een 
serie, waarbij alle avonturen plaatsvinden in 
het denkbeeldige stadje Hellevorst. En het 
vorige boek Hotel Habbekrats was een enorm 
succes: het verhaal werd genomineerd voor 
een debuutprijs, verkocht meer van 10.000 
exemplaren én werd al twee keer vertaald. 

Kinderen hebben Hellevorst echt in hun 
armen gesloten. “Hellevorst is een wereldje 
op zich,” legt Peters uit. “Lezers kunnen er 
volledig in verdwijnen. Als je Camping Cruel 
leest, hoef je eventjes niet na te denken over 
het huiswerk dat je nog moet maken, aan 
het knappe meisje in de klas dat jou niet ziet 
staan, of aan de pestkop die kauwgom in je 
haar plakt. Als de échte wereld even niet goed 
voelt, dan heb ik nog een andere wereld voor 
je – een wereld waarin je altijd welkom bent. 
Dát is Hellevorst.”

Camping Cruel verschijnt bij Clavis 
Uitgeverij. Het boek voor lezers vanaf 
10 jaar kost 15,95 euro en is vanaf 30 
november overal te koop.

Rik Peters lijkt wel een beetje op een van de personages uit zijn boek.

John Heesen interim 
gemeentesecretaris
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft John Heesen benoemd tot interim 
gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Hij 
neemt per 1 januari 2022 de taken over van 
Gert-Jan Kusters, die als gemeentesecreta-
ris naar de gemeente Maastricht gaat. John 
Heesen vervult op dit moment de functie van 
directeur domein Omgeving. De verwachting 
is dat hij tot in het laatste kwartaal van 2022 
als interim aan de slag blijft. In de tussentijd 
zal er een procedure worden gestart om de 
functie vast in te vullen.

Gezocht: bruikbare 
winterkleding
Daklozen in Sittard-Geleen hebben, nu de 
temperaturen lager worden, behoefte aan 
warme kleding, met name jassen en schoenen. 
Daarom is Oliver, die op dit moment eindex-
amen atheneum doet aan het Trevianum, een 
actie gestart. 

“Ik woon vlakbij Inloophuis Bie Zefke. Dat 
is een huiskamer waar dak- en thuislozen 
terecht kunnen voor een boterham, kop koffi  e 
of thee en vooral ook oprechte aandacht. 
Op maandag, woensdag en vrijdag wordt er 
gekookt en op dinsdag en donderdag maken 
ze een maaltijdsoep. Ik  heb daar gevraagd 
of ik kan helpen om iets voor de daklozen in 
onze gemeente te doen. Tijdens het gesprek 
bleek dat deze mensen niet alleen dakloos 
zijn, maar vaak ook geen goede winterkleding 
hebben. Daarom wil ik vragen of de lezers van 
deze krant warme kleding over hebben, het 
maakt niet uit of deze een beetje stuk is, want 
dan repareer ik het. Ook zal ik de kleding 
wassen dus vlekken zijn geen probleem. Heeft 
u kleding over? Stuur dan een e-mail naar 
pks.sittard@gmail.com  Ik kom een en ander 
graag bij u ophalen”, vertelt de zestienjarige 
Oliver.

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 

Juni
Maandag ZondagZaterdagVrijdagDonderdagWoensdagDinsdag

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

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!

Op geselecteerde items:
10% tot 40% korting!!

BLACK
FRIDAY

Ma. 22 nov. t/m zo. 28 nov.

WEEK

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

* 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%

NIEUW: 
Eau de Parfum van NZA

€ 39,95
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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

gerard alderliefste 
en friends Une belle histoire

do 9 dec | 20.15 uur

huub stapel Het Huwelijk

10 en 11 dec | 20.00 uur

de meisjes met 
de wijsjes MOERSTAAL

wo 15 dec | 20.15 uur

Een avond uit? 
Naar het theater!
Een greep uit onze voorstellingen

Tickets & meer voorstellingen: dedomijnen.nl/theater

Ali B

Javier Guzman

Celine Weerts

Gerard Alderliefste en Friends

Huub Stapel

Rocky Horror Show

The Sound of Musicals

De Meisjes met de Wijsjes



MĲ NGazet | pagina 9

Intocht Sinterklaas in het 
centrum van Geleen

 Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Sinterklaas en zijn pieten maken op 
zaterdag 27 november hun intocht 
door het centrum van Geleen om alle 
kinderen te kunnen begroeten en te 
trakteren op snoepgoed. De tocht 
begint om 12.30 uur. Rond de klok van 
13.30 uur wordt de goedheiligman door 
wethouder Judith Bühler ontvangen op 
het bordes van het oude raadhuis. De 
eindtijd van de ontvangst is 14.00 uur.

Route van de Sinterklaas Intocht 2021: Start-

punt: Markt (achterzijde HEMA), Ansem-
burgstraat, Salmstraat, Gravenstraat, Markt, 
Ansemburgstraat, Salmstraat, Raadhuisstraat 
naar eindpunt: bordes oude raadhuis.De orga-
nisatie is net als voorgaande jaren in handen 
van Centrummanagement Geleen. De orga-
nisatie vraagt met klem aan alle ouders/ver-
zorgers om zich breed te verspreiden langs de 
route. Vanwege de huidige coronamaatregelen 
zal Sinterklaas de koets tijdens de tocht niet 
verlaten. Er is dit jaar geen Sinterklaaspodi-
um met activiteiten. 

Sinterklaas-Letterspeurtocht
Omdat de intocht dit jaar in aangepaste vorm 
moet plaatsvinden is er speciaal voor alle 
kinderen een Sinterklaas-Letterspeurtocht 
georganiseerd. De speurtocht kan worden ge-
lopen op zaterdag 27 en zondag 28 november 
(koopzondag) tussen 12.00 en 16.00 uur. 

Raad jij waar Sinterklaas zijn cadeautjes 
koopt? Dan behoor jij misschien wel tot één 
van de gelukkige winnaars. Tijdens de speur-
tocht trakteert Sinterklaas op 4 verschillende 
plekken op iets lekkers. De speurtochtkaarten 
zijn vanaf vrijdag 19 november verkrijgbaar 
bij: Bakker Bart Geleen, Donners Kindermo-
de, HEMA Geleen, Jan Linders Geleen, Bak-
kerij Mestrom (Markt 45), Top1Toys Geleen 
en Rousseau Chocolade Geleen. Deelname 
aan de speurtocht is geheel gratis.

Kleurwedstrijd
Op de achterzijde van de speurtochtkaart vind 
je een kleurplaat. Doe mee met de kleurwed-
strijd en lever je kleurplaat op zaterdag 27 of 
zondag 28 november (koopzondag) tussen 
12.00 en 16.00 uur bij Top1Toys (Salmstraat 
74). Sinterklaas kiest op 5 december de drie 
mooiste tekeningen uit. De drie winnaars 
ontvangen een mooie prijs!

Koopzondag 
Moet jij nog Sinterklaas-inkopen doen? Op 
zondag 28 november is het koopzondag in 
het centrum van Geleen. De winkels zijn dan 
extra geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Houd de Facebook-pagina van @CentrumGe-
leen goed in de gaten voor de meest actuele 
informatie of kijk op www.centrumgeleen.nl/
actueel. 

Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100 

Kleur zo mooi mogelijk  
voor Sinterklaas

Mijn naam is: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En ik ben:  . . . . . . . . . . . . . . .  jaar

Kleur de plaat op je allermooist, lever ‘m in bij de 
SNS winkel en maak kans op een leuke prijs!
De Sluitingsdatum is vrijdag 10 december en de trekkingsdatum is zaterdag 11 december.

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.

Passend

… werk voor iedereen. 
Dat er oog is voor 
positieve gezondheid. 
Dat we armoede 
terugdringen.
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BOXSPRINGS, STOELEN, TAFELS,
MATRASSEN, RELAXFAUTEUILS,

BANKEN, MEUBELSETS.
Tegen absolute bodemprijzen!!!

GROTE HOEVEELHEDEN VAN TOPKWALITEIT:

Executie verkoop start:
Donderdag 14 oktober  10:00 tot 17:00 uur
Vrijdag  15 oktober  10:00 tot 17:00 uur
Zaterdag  16 oktober  10:00 tot 17:00 uur
Zondag  17 oktober  10:00 tot 17:00 uur

Verkoop gaat door tot alles weg is!

Kloosterstraat 22, Made

TOTALE EXECUTIE LEEGVERKOOP

ALLES MOET WEG!!!

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

EXECUTIE VERKOOP START:
Zondag   28 november   extra verkoopdag 
Maandag   29 november  gesloten
Dinsdag   30 november  10.00 tot 17.00 uur
Woensdag    1 december  10.00 tot 17.00 uur
Donderdag    2 december  10.00 tot 17.00 uur
Vrijdag     3 december  10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag      4 december  10.00 tot 17.00 uur

Als het weer guur begin te worden 
en de wind de zon tot  ver achter de 
horizon heeft geblazen dan wordt de 
dorst  alsmaar groter naar een bier dat 
mond en maag verwarmt met zacht 
zoete en opwekkende smaken De tijd 
van de ‘ bockjes’, de Bockbieren, die 
even herfstig kleuren als de neerdwar-
relende bladeren, is daar. Limburg lust 
graag een ‘bo(c)kje’, het bier, dat van 
amberkleurig naar diepdonkerbruin 
gaat en net zo divers en aantrekkelijk 
van smaak is. 

Door Ray Simoen

Maar welk Bockbier ga je inschenken? De 
keuze is groot en ruim. Eerst waren het vooral 
de ‘grote jongens’ onder de brouwers, die 
met een eigen Bockbier kwamen. Want na 
een zomer van pils en witbier wilden de kelen 
van de bierliefhebbers wel eens iets anders 
proeven. Maar naarmate er steeds meer 
kleine, ambachtelijke brouwerijen met bieren 
met klinkende namen en spetterende smaken 
opdoken, is de keuze een stuk opwindender 
geworden. Zeker in Limburg, waar de ‘warme’ 
smaak van Bockbier zo mooi samen gaat met 
die andere ‘herfsttraditionals’ als zoer vleisj, 
knien in ’t zuur,en friet met stoverij. En waar-
om niet een heerlijk zacht zoet Bockje bij een 
stuk vlaai of een puntje stinkkies? Bierexpert 
Guillaume Vroemen heeft een reis gemaakt 
langs de ambachtelijke Bockbierbrouwers van 
Limburg. De grote jongens onder de bier-
brouwers zijn niet bezocht, zij hebben over 
aandacht niet te klagen, maar de kleinere, 
nog niet ontdekte  bockbier beauties’, dáár 
speurde hij naar.. 

De oogst was rijk en uiterst smaakrijk. Met 
een zorgvuldig samengesteld panel van Bock-
bierkenners en liefhebbers is hij de rijkdom 
aan smaken gaan proeven om aan het slot van 
de test ‘het lekkerste Bockbier van Limburg’ te 
kunnen kiezen.

MIJNGazet testpanel proeft ‘het 

De leden van het testpanel van MIJN-
Gazet:
Evianne Vroemen, bierkenner, werkzaam 
in de zorg. 
Joep Burgers, amateurbrouwer en leraar. 
Wim Rademakers, gepassioneerd bierlief-
hebber en logistiek planner. 
Marc Wouters, ‘echte’ bockbierliefhebber. 
Myriam Vroemen, bierexpert en jurylid bij 
internationale bierproeverijen. 
Guillaume Vroemen, bierexpert en pr 
medewerker voor de promotie van (ambach-
telijke) bieren.

De Bockbieren, die meededen aan de 
test:
-Auwe Bok
Brouwerij: De  Batjes, Valkenburg, gesticht 
2018
Klassieke herfstbok, gebrouwen bij DE FON-
TEIN in Stein.
7,5 % alc.
Extra: Roggemout
Info: www.batjesbier.nl

-Herfst Savelbock
Brouwerij: Breuster Brouwers uit Eijsden, 

De deelnemende bieren op een rijtje.

opgericht 2017
Lage gisting, bier gist na op fles.
7,1.% alc.
Info: www.breusterbrouwers.nl 

-Naaten Hond
Brouwerij:  Herder Bier, Velden,gesticht in 
2018
Herfstbock.
7,5vol%alc.
Extra: Veldense hop.
Info: www.herderbier.nl
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Onze passie kent geen beperkingen

Heb je een vraag naar ondersteuning? Bel of mail ons gerust! 
Erwin Kreugel 06 20 03 60 66 | e.kreugel@psw.nl 
Lea van der Kolk 06 51 45 42 08 | l.vanderkolk@psw.nl

• Voor mensen die zelfstandig (willen) wonen en daar ondersteuning bij nodig hebben. www.pswthuis.nl
• Voor jongeren en volwassenen die ondersteuning willen bij het vinden en behouden van een passende

baan. Zoals we doen bij Makado in Beek. www.pswwerk.nl
• Voor kinderen en jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben om zich te ontwikkelen.

Dat doen we, laagdrempelig, in het gezin thuis, op school of in de kinderopvang.  www.pswjunior.nl
• Voor mensen met een vraag naar arbeidsmatige of ontwikkelingsgerichte dagbesteding, zoals in

ons werkleercentrum bij Fletcher Wellness Hotel en Fortuna Sittard.
• Voor professionals die een leuke baan willen bij een keigoede werkgever!

PSW ondersteunt mensen met een ontwikkelingsvraag of (verstandelijke) 
beperking. Wij helpen je om zo zelfstandig mogelijk je eigen leven te leiden.
Want iedereen hoort erbij en heeft een plek in de samenleving. Jouw vraag
is ons vertrekpunt, onze begeleiding sluit daarop aan. Wij werken nauw
samen met jou en je naasten en kijken altijd naar mogelijkheden en naar

wat (wel) kan! We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 

Heb jij ondersteuning nodig? 
PSW maakt het verschil

Er is meer PSW 
in jouw buurt 
dan je denkt!
www.psw.nl

Kijk op
werkenbijpsw.nl 
en vind je baan! 

lekkerste Bockbier van Limburg’

En de winnaar is...

-Dubbel Bok
Brouwerij: Microbrouwerij uit Gulpen, ge-
sticht 2016
Ondergistend.
8,5 %alc., in fles van 75 cl, gelimiteerde oplage
Extra: Geroosterde hazelnoten
Info: www.gulpenerbrouwlokaal.nl
www.gulpener.nl 

-Sintermerte Herfstbok
Brouwerij: Stadsbrouwerij De Klep uit Venlo, 
gesticht 2012
Hoge gisting.
6,5 %alc.
Extra: Gerst- en tarwemout.
Info: www.stadsbrouwerijdeklep.nl

-Graaf Ter Horst Dubbelbok
Brouwerij: de Kameraod Brouwers, Horst, 
opgericht 2019
Herfst-Wintereditie.
7,2 %alc.
Info:  www.kameraodbrouwers.nl

-’T Hoekje Bokbier
Brouwerij:De Walnoot uit Aalbeek,opgericht 
2015
Dubbelbock.
7,5 %alc.
Extra: Duitse lagergist.
Info: brouwerijdewalnoot.myonline.store  

-Fontein Herfstbock
Brouwerij: De Fontein uit Stein, gesticht 2003
Bovengistend.
6,5 %alc.
www.brouwerijdefontein.nl

-Bockie Bé
Brouwerij: De Brouwschuur uit Weert, ge-
sticht in 2014
Ondergistend.
7,5%alc.
Info:  www.debrouwschuur.nl
www.weerterstadsbrouwerij.nl

Toppers
Zeer tevreden was de  jury over de kwaliteit 
van de bieren. ,,Veel bieren kregen de kwa-
lificatie ,,smaakt naar meer”, dus dat is een 
prachtig en ook prettig resultaat”, aldus jury 
voorzitter Guillaume Vroemen. Waar de jury 
scherp op lette waren de geur en de schuim-
kraag van de bockbieren. ,,Neus en oog zijn 
zeker zo belangrijk als de mond om de ‘bele-
ving van een bockbier te kunnen vaststellen”.
Scherp werd er ook gekeken of een bier ook 
wel een echte ‘bockbierstijl’ had. Een don-
kerbruin smakend bier is nog geen Bockbier. 
En een abdijbier van 8 %  mag je ook geen 
Bockbier noemen.”
Verder proefde de jury ook goed of een bier  
bepaalde ‘bijsmaakjes’ had. ,,Een bier pimpen 
met kandijsuiker of veel kaneel, nee dat kan 
echt niet.”
Een boeiende wedstrijd was het, gaf juryvoor-
zitter Vroemen aan, met een winnaar, die 
maar nipt mummer twee achter zich wist te 
houden. ,,Het verschil was slechts 1 punt.”

Top drie
1.Sintermerte Herfstbok van Stadsbrouwerij 
De Klep met 45,5 punt (van de maximaal 60). 
,,Jammer dat het glas zo snel leeg was”, zei 
Wim Rademakers (WR)over dit bier. ,,Drinkt 
heerlijk weg” meent Guillaume Vroemen 
(GV). ,,Prima herfstbock, lekker na een uitge-
breid bezoek aan een herfstwinkel,” oordeelt 
Joep Burgers (JB). De dames hebben enkele 
kleine verbeterpuntjes voor de winnaar.,,Nog 
niet een echte, typische Bock maar wel erg 
lekker”, vindt Myriam Vroemen. ,.Een lekkere 
zachte smaak met vleugjes karamel maar de 
nasmaak mag best  nog wat langer duren,”-
vindt Evianne Vroemen(EV).

2. Dubbel Bok van de Gulpener Microbrou-
werij met 44,5 punt. Een lekker bockbier met 
mooi schuim en fraaie robijnkleur. Heerlijke 
karamelgeur en de smaak is heerlijk in balans, 
Een aangenaam bier,”meent MV.EV looft ,, 
de leuke, kleine belletjes in dit ,,lekkere bier”. 

Voor dit bier zou ik best eens flink de beurs 
willen trekken, want het heeft een heerlijke, 
fruitige smaak en de verhouding alcohol-kool-
zuur is prima,”meent WV.,,Goede schuim-
kraag, volle smaak”, vindt JB

3. Graaf Ter Horst Dubbelbok van de Kame-
raod Brouwers uit Horst met 43,5 punt.
Ook lovende woorden scoort deze Horster 
Dubbelbock. ,,Heldere robijnrode kleur, 
zachte geur van zwarte pruimen en een volle 
smaak. Kortom, een lekker, fris bockbier” , 
aldus MV.  Dat vindt ook MW. ,,Hoewel dit 

bier voor mij best iet minder bitter had mogen 
zijn, is de smaak goed en de nasmaak erg aan-
genaam.” Van WR ,,moet je dit heerlijke bier 
niet te snel drinken want dan kun je er langer 
van genieten.”

Ex aequo
Ex aequo eindigen de andere Bockbieren’:
-Auwe Bok, De Batjes. Valkenburg: Fijn 
schuim, mooie donkere kleur, maar lijkt wel 
erg veel op een Stout of  Porter met zijn geur 
en smaak van koffie, Iets meer zoet en dit is 
een mooi, echte ‘Bock”. 
Herfst Savelsbock, de Breuster Brouwers, 
Eijsden :Krachtige geur, kleine, fijne belletjes, 
maar smaakt in het begin nogal waterig, niet 
echt als een Bockbier, jammer ook van de 
korte nasmaak en het vlakke schuim. 
Naaten Hond Herfstbock, Herder Bier, Vel-
den: Mooie, herfstige kleur, jammer dat de 
schuimkraag nogal  snel verdwijnt. Fijn naar 
fruit en ( licht) naar koffie smaakt en geurt dit 
bier, hoewel de nasmaak aan de korte kant is.
T Hoekje Bokbier Brouwerij De Walnoot uit 
Aalbeek: Bier uit de middenmoot. Mooie 
lichtbruine kleur, erg stevige geur, die niet 
echt bekoort. Jury proeft wel het Bockbierzoet 
maar dit verdwijnt te snel zodat het lastig is 
om dit bier als een ‘typisch bockbier’ te kwa-
lificeren. ,,Nog wat sleutelen aan de smaak”, 
adviseer juryvoorzitter GV.
Fontein Herfstbock, Brouwerij De Fontein uit 
Stein: Schuimkraag kan beter want belletjes 
zijn wel erg klein, maar heerlijk die geur van 
rozijnen en dat vleugje tabak erin. Intense, 
volle smaak met aangename lichte bittertjes. 
,,Niet te veel over nadenken, gewoon lekker 
genieten van dit bier, dat het ook op een 
verwarmd terras buiten goed zal doen,” aldus 
WR.
Bockie Bé, De Brouwschuur uit Weert. Mooi, 
dik, donker schuim. In de geur vallen het zoet 
en de karamel op naast de gebrande mout. 
,,Prima”, aldus JB. ,,Een goed bier maar net 
iets ‘te gebrand’ voor een echte top Bock” 
vindt juryvoorzitter GV.



MĲ NGazet | pagina 14

Al jaren zijn er tegenstrijdige conclusies van 
deskundige bureaus over de overlast die door 
de windturbines ontstaat. Maar bij het besluit 
over het windpark Holtum-Noord destijds in 
de raad was er geen zwaarwegend argument 
om tegen het windpark te zijn. Toch koos gob 
ervoor om de uitspraak van de rechter af te 
wachten. In juli van dit jaar heeft de Raad van 
State een uitspraak gedaan over het plaatsen 
van windturbines. De omgevingsvergunning 
voor windpark in Houten is vernietigd, omdat 
het college van burgemeester en wethouders 
in de omgevingsvergunning de landelijke 
windturbinenormen heeft toegepast. Die nor-
men mogen niet meer worden gebruikt totdat 
de regering daarvoor een milieubeoordeling 
heeft gemaakt. Een gemeente is overigens niet 
verplicht om gebruik te maken van de natio-
nale windturbinebepalingen, maar mag ook 
een lokale milieubeoordeling van de normen 
opstellen. Voor beide gevallen is gob van me-
ning dat in beide gevallen (lokale of landelijke 
milieubeoordeling) het plaatsen van de wind-
turbines nog jaren kan duren. Om nu door 
te gaan met lokale normen geeft de inwoners 
nog meer het gevoel dat hun bezwaren niet se-
rieus meegenomen worden in het hele traject. 
Die landelijke milieubeoordeling op overlast 
voor mens en dier is niet voor niets noodzake-
lijk. Omdat draagvlak voor gob erg belangrijk 
is, willen we voorkomen dat inwoners het idee 
krijgen dat de windturbines in Holtum-Noord 
hen door de strot geduwd worden.

Daarnaast zal het opstellen van een lokale 
milieubeoordeling geen tijdwinst gehaald 

Hoe nu verder met windenergie 
in de gemeente Sittard-Geleen?

worden, omdat dit alleen extra juridische 
geschillen gaat veroorzaken en daarmee ook 
het draagvlak ondermijnt.
Daarom heeft gob afgelopen woensdag samen 
met de pvv in de raadsvergadering een motie 
ingediend om de milieubeoordeling van de 
landelijke normen af te wachten. Deze motie 
is mede ondertekend door cda, stadspartij en 
een aantal andere partijen, waardoor de motie 
een meerderheid kreeg en is aangenomen.
Een objectief vastgestelde normering vinden 
wij essentieel voor de afweging van mogelijke 
risico’s voor mensen en milieu.

Wij zijn ons bewust van de klimaatdoelen en 
de afspraken in de RES (Regionale Energie 
Strategie), maar zijn ervan overtuigd dat 
het plaatsen van de windturbines in Hol-
tum-Noord een zaak van lange adem gaat 
worden. In alle vergaderingen over het wind-
park heeft gob gepleit voor onderzoek naar 
alternatieve windenergiebronnen en BLOW 
heeft zelfs een concreet plan ingediend. In de 
afgelopen jaren is daar niets mee gebeurd.
Daarom wil gob zo snel mogelijk inzetten op 
de innovatieve ontwikkelingen die er mo-
menteel plaatsvinden op het gebied van het 
opwekken van windenergie. Zodat Sittard-Ge-
leen een soort proeftuin kan worden voor 
die nieuwe ontwikkelingen en daarmee toch 
voldaan wordt aan de afspraken in de RES.

Namens de politieke groepering gob,
Ivo Tillie, woordvoerder in het dossier 
windmolens

Ingezonden

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

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

Op 30 juli jl. is straatmuzikant Remco van 
de Vorst uit Sittard op 56-jarige leeftijd 
overleden. Remco was niet te missen in het 
Sittardse straatbeeld. In de binnenstad zorgde 
hij met zijn gitaar ervoor dat iedere voorbij-
ganger in de winkelstraten werd vermaakt 
met muziek en gezang. Weer of geen weer! 
Liederen uit de zestiger- en zeventiger jaren 
waren zijn specialiteit. Velen hebben dierbare 
herinneringen aan Remco overgehouden. 

Dit zag men de afgelopen maanden ook terug 
op meerdere plekken in de binnenstad van 
Sittard waar kaarsen, bloemen en andere 
voorwerpen lagen als eerbetoon aan deze 
bekende straattroubadour. De CDA-fractie 
is daarom van mening dat er een permanent 
gedenkteken moet komen voor Remco van de 
Vorst in de binnenstad van Sittard. 

Gedenksteen in Sittard voor 
Remco van de Vorst

Zelf heeft Remco een keer de volgende uit-
spraak gedaan: ‘ik wil niet beroemd worden, 
maar wie weet krijg ik in Sittard ooit nog een 
plekje naast het standbeeld van Jo Erens’. De 
CDA-fractie is van mening dat deze uitspraak 
werkelijkheid moet worden. Remco verdient 
het als bekende Limburgse straattroubadour 
om een permanent gedenkteken te krijgen in 
de binnenstad van Sittard op het Klooster-
plein in de buurt van het beeld van de andere 
bekende Limburgse troubadour Jo Erens. Dit 
gedenkteken zou op eenzelfde manier vorm 
kunnen krijgen in de vorm van een plaquette 
aan een muur zoals het monument ter ere van 
de Sittardse troubadour Frits Rademacher op 
het Kerkplein. 

Namens de CDA-fractie Sittard-Geleen, 
Patrick Brouwers, fractievoorzitter 

Op zaterdag 19 maart 2022 is het weer tijd 
voor de grootste en gezelligste jaarmarkt van 
heel Nederland: de St. Joep markt. Duizenden 
bezoekers komen vanuit de hele Euregio een 
bezoekje brengen aan deze jaarmarkt met 
standwerkers en marktkooplui die allerlei 
producten aan de man brengen. De afgelopen 
twee jaar is de St. Joep markt helaas niet door 
kunnen gaan vanwege COVID 19. Momenteel 
is het nog heel moeilijk in te schatten of een 
St. Joep markt in 2022 mogelijk is. Voor veel 
standwerkers en marktkooplui is de St. Joep 
markt een hoogtepunt in het jaar, niet alleen 
vanwege de gezelligheid, maar natuurlijk 
ook omdat dit een zeer rendabele marktdag 
is, de inkomsten zijn voor veel standwerkers 
en marktkooplui dan ook onmisbaar. Ook de 
ondernemers in de binnenstad van Sittard 
profi teren rijkelijk van de grote stroom aan 
bezoekers. gob zou het zonde vinden als er 

Sint Joep markt 2022
in 2022 wederom geen St. Joep markt zou 
plaatsvinden, we hebben er natuurlijk alle 
begrip voor als dit vanwege de COVID 19 niet 
mogelijk is. gob denkt graag in kansen en 
mogelijkheden en stelt dan ook het volgende 
aan het college voor.  Mocht op enig moment 
het besluit genomen worden om de St. Joep 
markt niet te laten doorgaan op 19 maart 
2022, dan vragen we ons af of het mogelijk is 
om de St. Joep markt, een groots evenement, 
belangrijk voor Sittard-Geleen en de hele Eu-
regio, op een later moment in het jaar te laten 
plaatsvinden. 

Marcel Claessens 
Raadslid gob 

Reageren of zelf een item 
inzenden: redactie@mijngazet.nl 
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Voor haaien is hij niet bang. Kwallen 
is hij te snel af. Maar als hij zijn zwem-
brilletje verliest dan raakt het goud 
bij de wereldkampioenschappen open 
water zwemmen voor senioren uit zicht 
voor Harry Baltissen uit Geleen. Op 4 
december gaat de goedlachse Gelener 
zweminstructeur voor de kust van 
Egypte te water voor de titel ‘Ocean 
Man 2021’. ,,Een punt appelvlaai is een 
prima voorbereiding”.

Door Ray Simoen

 ‘Orka’ staat er op zijn gladde zwemsuit en op 
de feloranje boei, die aan hem is vastgemaakt 
met een touw, is ‘Speed Hound’ gedrukt. Har-
ry Baltissen zet zijn high tech zwembrilletje op 
en neemt een duik in het water van zwembad 
Vouershof in Geleen en glijdt door het water, 
als een orka. Met ruim 80 baantjes voor de 
boeg. De boei volgt hem als een kwispelende 
hond. In strak ritme klieft de zestiger door het 
lichtblauwe water. Zwemsuit, boei en brilletje 
zijn niet voor de show, evenals het urenlang 
baantjes trekken in een straf tempo. ,,Ik ben 
in training voor de wereldkampioenschappen 
OceanMan, - zwemmen in open water- die 
begin december bij Soma Bay, vlak voor de 
kust van Egypte worden gehouden. Ik doe 
mee in de categorie 60 plus en de wedstrijd is 
10 km lang”, zegt de Gelener ‘speed hound’ na 
afl oop van zijn training in het bad, waar  hij 
wekelijks zwemles geeft aan kinderen van 4 
tot 6 jaar.

Haaien
 Baantjes trekken in zwembaden ziet hij 
niet als verplichte trainingsarbeid voor de 
wedstrijden in open water, waar hij sinds een 
aantal jaren aan mee doet.  ,,Heerlijk vind ik 
het. Eigenlijk nog leuker dan het deelnemen 
aan een wedstrijd in open water”.  Niet omdat 
een zwembad minder gevaarlijk is. De haaien, 
kwallen en andere enge waterbewoners die hij 
in de oceanen en meren van Thailand, Grie-
kenland, Spanje en Mexico tegenkomt,  jagen 
hem geen schrik aan. ,,In Thailand sterven er 
meer mensen door een vallende kokosnoot 
dan door een haai. En om kwallen kun je heen 
zwemmen”. Lachende blauwe ogen in een 
open vriendelijk gezicht. ,,Het baantjestrek-
ken is echt mijn ding. Vooral met mijn high 
tech bril op is het prachtig. In het glas van de 
bril kan ik tijdens het zwemmen zien hoe hard 
ik zwem, hoeveel slagen ik maak en hoever ik  
al heb gezwommen. Maar ik moet wel erken-
nen dat de sfeer bij een wedstrijd Ocean Man 
uniek is, afgezien nog van de schitterende lo-
caties waar de wedstrijden worden gehouden. 
Columbia, Mexico, Spanje, Amerika, Thailand 
en Egypte.” Klinkt jetsetterig en duur. ,,On-
zin”, antwoordt hij., ,Nog geen duizend euro 
ben ik kwijt aan vliegreis, verblijf en deelname 
aan het wik in Egypte, dat enkele dagen duurt. 
En ik doe niet aan elke Ocean Man wedstrijd 
mee.” 

Triatlon
De senior Ocean man uit Geleen is een 
laatbloeier bij de wedstrijden in open water 
hoewel hij met sporten is opgegroeid. ,,Mijn 
vader van 93 heeft tot voor kort altijd actief 
aan gymnastiek gedaan, en mijn broer is 
gymleraar.” Zelf was hij een van de eersten, 
die zich fanatiek op de triatlon stortte toen die 
sport in het begin van de jaren plots immens 
populair werd.  ,,Ik heb tweemaal meege-
daan het Europees kampioenschap, in 1983 
en 1986 te midden van  matadors als Axel 
Coenders en Rob Barel.” Voor zijn plezier 
begint hij nadien met duiken. Daar krijgt hij 
alle tijd voor wanneer hij besluit om op zijn 

Voor ‘Ocean Man’ Harry Baltissen 
is geen zee te gevaarlijk

53ste  te stoppen met werken na een lang 
dienstverband als HR manager bij Trajekt in 
Maastricht. ,,Ik had me altijd al voorgeno-
men om rond mijn vijftigste te stoppen met 
werken. Ik had goed gespaard.” Een van de 
beste oorden om te duiken is Thailand, bena-
drukt hij. ,,Prachtige stranden, mooi, helder 
water, goed eten en mooie vrouwen”, zegt hij 
lachend. Achter hem in de keuken wordt ook 
gelachen. ,,Mijn vrouw”, geeft hij aan. ,.Zeven 
jaar geleden leerde ik haar kennen. Ze was 
toen 31 jaar. Sinds vier jaar hebben we een 
zoontje. Hij spreek drie talen-Thais, Engels en 
Nederlands- maar luisteren doet hij nog niet 
erg.”

Dat zijn zoontje ook leert zwemmen staat voor 
hem  buiten kijf. Zelf heeft hij inmiddels naast 
zijn Nederlandse diploma zweminstructeur 
ook nog  dat van Australië gehaald. ,,Dat is 
veel strenger en nog meer gericht op veilig-
heid.” Een noodlottig ongeval zette hem ertoe 
aan om dit Australisch diploma te bemachti-
gen. ,,Toen ik in Thailand in een zwembad aan 
het trainen was hoorde ik dat een zeven jarig 
kind onder water was geraakt.  Ik ben meteen 
er op af gegaan en heb lange tijd geprobeerd 
het kind te reanimeren. Later hoorde ik dat ze 
het kind naar het ziekenhuis hebben gebracht, 
waar het nog een nacht heeft geleefd.  Ik heb 
contact gekregen met de moeder van het kind. 
Ze bedankt me dat ik zo hard mijn best had 
gedaan voor haar zoontje en ze was blij dat 
ze nog een nacht met haar kind had kunnen 
samen zijn. Nog steeds heb ik contact met de 
moeder. Zij is na dit ongeluk rechten gaan 
studeren en heeft op tv de onveiligheid in 

Thaise zwembaden aan de kaak gesteld.” Stil 
schenkt hij nog een kop koffi  e in.

Vlaai
 Via een zwemlerares in Thailand hoort hij 
van ‘Swim for Sharks’, een zwemwedstrijd 
voor het goede doel. ,,Een paar rondjes rond 
een eiland zwemmen, 5 kilometer lang.” Het 
lijkt uit te draaien op een fi asco. Want zijn 
hoofd staat niet echt naar die wedstrijd, en 
hij zwemt ook nog naar verkeerde fi nishboot. 
,,Maar toen ik alsnog bij de goede boot aftikte 
bleek ik nog sneller te zijn dan de winnaar 
van het jaar ervoor, terwijl ik zo oud was 
als diens vader.” Al snel krijgt hij de smaak 
van het lange afstandszwemmen in water te 
pakken. En hij blijkt talent te hebben voor de 
races van 10 km in zijn leeftijdscategorie. De 
bekers en medailles in een kast in de hoek van 
zijn woonkamer getuigen ervan. In open zee 
of meer zwemmen is niet gevaarlijk, geeft hij 
aan. 

,,Iedereen heeft een boei met een nummer 
zodat ze weten waar je bent. Gevaarlijk is het 
niet, wel spannend. Regen, wind, de stroming 
van het water, kou en hitte, je krijgt er mee te 
maken. Haaien? Nee, die nemen eerder sur-
fers te pakken want surfers gaan zo snel dat 
ze lijken op zeeleeuwen, en die lusten haaien 
graag,” zegt hij terwijl hij een hap neemt van 
een kloeke punt appelvlaai. Geen gedoe met 
grote pannen spaghetti naar binnen werken 
voor hem.. ,,Een stuk Limburgse appelvlaai is 
een prima voorbereiding op de Ocean Man in 
Egypte,” zegt hij lachend.

Beleza Nagelsalon

beleza_nagelsalon

Windraak 3 in Windraak
06-11594833
beleza_nagelsalon@ziggo.nl

Te koop mooie apk gekeurde auto’s 
tot € 3000,-

kijk op www.autokohlen.nl
ruil/inruil mogelijk

06-12053596 - 0475-485730

Heeft u al een kerstboom?
WIJ HEBBEN AMORICA’S EN 
NORDMANN KERSTDENNEN 
IN POT GEKWEEKT!

Wij verkopen ook in de avonduren.
GRATIS THUIS BEZORGD
(omgeving Born)

Ons verkoopadres: 
Vesta 2 te Born (Aldenhof)

Harry in training in het zwembad van Geleen.  Foto Double Eye | Ivo Goessens

Ook dit jaar geen 
Glazen Huis Geleen
Vanwege de sterke stijging van het aantal 
coronabesmettingen, de overbelasting van 
de zorg en de aangescherpte maatregelen 
heeft werkgroep Glazen Huis Geleen beslo-
ten ook dit jaar geen editie te organiseren. 
De 48 uur durende Geleense variant van het 
Glazen Huis tbv Petje af Zuid-Limburg en 
Vincentius vereniging zou net als in 2019 van 
17 t/m 19 december op de markt in Geleen 
worden gehouden. De organisatie vindt het 
niet verantwoord om het evenement te laten 
doorgaan. “We richten onze pijlen alweer op 
2022 en hopen dat dan alles normaal is.”

Nagenoeg alle 
winkels mogen op 
zondag open
Nagenoeg alle winkels in de gemeente 
Sittard-Geleen mogen vanaf 1 januari 2022 
op zondag open. Alleen de winkels in het 
centrum van Geleen moeten voor de zondag 
via Centrummanagement Geleen hiervoor om 
toestemming vragen. Dat blijkt uit de nieuwe 
Winkeltijdenverordening Sittard-Geleen, 
die ter besluitvorming aan de gemeenteraad 
is aangeboden. ,,De afgelopen jaren is het 
winkelgedrag van consumenten veranderd,” 
licht wethouder Pieter Meekels (economische 
zaken) toe. ,,Winkelen wordt steeds meer 
als vrijetijdsbesteding gezien waarbij in de 
centra combinatiebezoeken plaatsvinden op 
basis van winkelen, horeca en leisure.” Dat 
resulteerde de afgelopen jaren steeds vaker in 
aanvragen van winkeliers om op zondag op te 
mogen zijn. Daarom is eind vorig jaar bij de 
overkoepelende ondernemersverenigingen 
in de gemeente een draagvlakonderzoek 
gedaan naar de winkelopeningstijden op 
zondag. Daaruit blijkt in zijn algemeenheid 
dat nagenoeg iedereen voor een algehele 
vrijstelling is. Alleen voor het centrum van 
Geleen blijkt te weinig draagvlak te zijn voor 
een algehele vrijstelling voor koopzondagen 
en feestdagen. Het daaraan gekoppelde 
betaald parkeren op zondag vormt hierbij de 
grootste beperking. 

Aziatische 
hoornaarnesten
In Born zijn honingbijen aangevallen door 
Aziatische hoornaren. Ook in Sittard zijn 
Aziatische hoornaren gezien. Gezocht wordt 
nu naar hun nesten, want zij zijn zeer gevaar-
lijk voor onze bijen. De Aziatische hoornaar 
is groter dan een wesp, is donker van kleur, 
heeft een oranje bandje op zijn achterlijf en 
opvallend felgele poten. Ziet u een Aziatische 
hoornaar? Bel of whatsapp naar 0645454914 
of meld het via www.waarneming.nl.

Basiscursus imker
Heb je wel eens met het idee rondgelopen 
om bijen te gaan houden. Bezig zijn met 
de natuur, is rustgevend en nuttig. Heb je 
interesse? Dan nodigt Gilde De Graven je uit 
voor de basiscursus imker.  Gestart wordt met 
de theorie op 10 januari 2022 in de accom-
modatie in Munstergeleen. Peter Keulers 
uit Geleen is de enthousiaste en deskundige 
cursusleider die je met liefde en plezier in zal 
wijden in deze bijzondere leefwereld. Heb 
je het theoretische deel achter de rug en wil 
je meteen in de praktijk bezig zijn, dan is de 
basiscursus praktijk die start in maart een 
goede vervolgkeuze. Je gaat actief aan de slag 
in de bijenstand. Je doorloopt een volledig 
bijenjaar. Inschrijven: www.gildedegraven.nl
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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

Kasteelbuurt in 
actie voor Èngele 
Zitterd-Gelaen
De Kasteelbuurt in Limbricht steekt ook dit 
jaar de handen uit de mouwen om de Èngele 
van Zitterd-Gelaen voor de kerstdagen te 
voorzien van extra levensmiddelen.  

Alle mensen uit Limbricht en omstreken 
kunnen producten van de ‘boodschappenlijst’ 
doneren voor mensen uit de gemeente die 
deze kerst niet veel te besteden hebben. De 
actie vindt plaats in de week na Sinterklaas, 
van dinsdag 7 t/m zaterdag 11 december 2021.
Elk jaar worden er in de maand december 
acties gehouden voor goede doelen in bin-
nen- en buitenland. De Kasteelbuurt zoekt 
het dicht bij huis, waar een hoop mensen in 
armoede leven en  zelfs niet in hun eerste 
levensbehoeften kunnen voorzien. Deze ge-
zinnen staan op een wachtlijst bij de Voedsel-
bank, totdat ze daar aan de beurt zijn mogen 
zij gebruik maken van de Èngele van Zit-
terd-Gelaen. Een fantastisch lokaal initiatief, 
door een paar ’engelen’ opgericht. Zij werken 
zich al heel wat jaren, geheel belangeloos, een 
slag in de rondte om deze mensen te helpen.
“Hoe leuk is het als wij samen kunnen zor-
gen voor blije gezichten en échte hulp voor 
mensen uit onze omgeving die nu leven onder 
de algemene armoedegrens en daardoor af-
hankelijk zijn van de pakketten van de Èngele 
van Zitterd-Gelaen? Laat daarom, samen met 
de Kasteelbuurt, uw hart spreken en doe mee! 
Neem deze week een paar extra boodschap-
pen mee en maak een ander gezin in Sittard, 
Geleen en Born blij!”, vertelt de voorzitter van 
de buurtvereniging.

Op  dinsdag 7, woensdag 8, donderdag 9 en 
vrijdag 10 december van 18.00-20.00 uur en 
op zaterdag 11 december van 10.00-12.00 uur 
staan mensen voor u klaar om alles in ont-
vangst te nemen bij de van Breylstraat 14 te 
Limbricht. Heeft u vragen? Neem dan gerust 
contact op met secretaris Manon (06 -28 25 
88 10) of voorzitter Ben (06 - 13 52 59 12) of 
mail naar info@kasteelbuurt.nl.  

Voor een nieuw op te richten orkest 
zoeken de initiatiefnemers muzikanten 
(40 plussers) die ervaring hebben in 
het spelen van een instrument. Bijvoor-
beeld in een harmonie of fanfare. Maar 
ook oud-muzikanten worden uitgeno-
digd te reageren. Tevens zoekt men 
een keyboardspeler, gitaristen en een 
drummer.

Het orkest gaat muziek uit de 60/70 jaren, 
beat, blues, rock-en-roll maar ook Egerländer 

Muzikanten gezocht voor nieuw te 
vormen orkest in Sittard-Geleen

en evergreens gaan spelen. Bij Vrijwilligersor-
ganisatie Gilde De Graven was er behoefte aan 
een orkest, maar dit was binnen de doelstel-
lingen van deze Stichting niet realiseerbaar. 
Oud-voorzitter van Gilde De Graven John 
Arets heeft het initiatief genomen om te 
kijken of het mogelijk is om zo’n orkest op te 
richten. Hij kan dit echter niet alleen en is dan 
ook op zoek naar enthousiaste bestuursleden 
die samen met hem de schouders eronder wil-
len zetten. De repetities gaan op een zaterdag-
morgen of -middag plaatsvinden. Een ervaren 

dirigent (docent) Jan van Hamond is bereid 
op de bok te gaan staan en leiding te geven 
aan dit orkest. 

Mocht u na het lezen van dit artikel interesse 
hebben als muzikant (de beschikking hebben 
over een eigen instrument) of als bestuurslid 
de oprichter van dit orkest willen ondersteu-
nen dan kunt u zich aanmelden bij johna-
rets@gmail.com. Voor nadere informatie kunt 
u tussen 17.00 en 17.30 uur bellen met 06-27 
072 844.

Het orkest gaat een veelvoud aan muzikale stromingen spelen.  Foto Pixabay
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Mijn naam is Koen van Beek, 43 jaar en 
woonachtig in Sittard. Ik ben geluk-
kig getrouwd met een Geleense dame, 
waarmee ik 2 lieve kinderen heb. Sa-
men met mijn vrouw bestier ik 2 koffie-
bars, COFFEE MUNDO, welbekend, in 
de binnenstad van Sittard. Sinds 3 jaar 
ben ik voorzitter van Centrummanage-
ment Sittard (nader te noemen CMS), 
een coöperatie van ruim 170 onderne-
mers in het centrum van Sittard.

Door Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over jullie 
organisatie, het ontstaan, de doel-
stellingen en de samenstelling van de 
club?
Sinds 1 april 2015 bestaat de Coöperatie 
Centrummanagement Sittard U.A. Er is een 
switch gemaakt van een stichting naar een 
coöperatie. Omwille van een optimale samen-
werking tussen alle betrokken partijen in de 
binnenstad van Sittard was er noodzaak aan 
een duidelijke structuur van het CMS. Er wa-
ren een tweetal hoofdzaken van belang. Ener-
zijds is het behouden van een goed overzicht 
van belang zodat voorkomen kan worden dat 
verscheidene partijen bezig zijn met eenzelf-
de project. Anderzijds is het cruciaal dat er 
participatiemogelijkheden worden gecreëerd 
waarbij iedere ondernemer de kans heeft deel 
te nemen aan projectgroepen en zijn of haar 
bijdrage kan leveren. Meer info is te vinden op 
de website

Als inwoners/bezoekers jullie zoeken, 
hoe zijn jullie dan te bereiken en welke 
gesprekken komen daaruit voort?
Als het om bezoekers van de stad gaat is een 
mooie website in de lucht, genaamd ‘Sittard 
genieten voorop’. Ondernemers en leden van 
Centrummanagement Sittard kunnen op ons 
buro terecht aan de Rijksweg Zuid 27 in Sit-
tard (contactgegevens via onze website).

Jullie hebben een pijler Exploitatie en 
ook fungeren er stadslabs en stadma-
kers. Wil je eens uitleggen hoe dat zit?
CMS is voortdurend met en voor onderne-
mers bezig met het uitwerken van nieuwe 
projecten en samenwerkingen waar de 
gehele stad van profiteert. Een voorbeeld 
van een nieuw collectief dat ontstaan is, zijn 
de Stadslabs Sittard-Geleen. De Stadslabs 
verbinden inwoners, ondernemers, overheid 
en instanties om met elkaar samen te werken 
aan een mooiere en betere stad. Deze partijen 
samen werken aan verschillende stadsex-
perimenten. In Sittard ligt de focus op de 
Toerisme & Verblijven, in Geleen ligt de focus 
op circulariteit.

Hebben jullie iemand die als centrum-
manager van Sittard bekend staat en 
zo ja, wat is zijn/haar rol? 

Koen van Beek van Centrummanagement Sittard

Nee, CMS heeft ervoor gekozen om naast een 
bestuur, dat bestaat uit een 5-tal ondernemers 
(op vrijwilligersbasis) van Sittards binnenstad 
een zogenaamd projectbureau in werking te 
stellen. Binnen dit bureau zijn 2 medewerkers 
fulltime werkzaam die zich bezighouden met 
onderwerpen als communicatie en marketing, 
evenementenorganisatie en dagdagelijkse 
ondernemersvragen. Zij hebben nauw contact 
met het bestuur en rapporteren (minimaal) 
op wekelijkse basis. Het bestuur houdt zich 
bezig met beleid en zet de grote lijnen uit. Ook 
is ieder bestuurslid verantwoordelijk voor een 
specifieke pijler en/of werkgroep die onder 
het CMS vallen.

Evenementen zijn nogal dominant 
aanwezig op jullie website. Kun je 
aangeven waarom zij zo’n grote rol 
spelen? 
CMS heeft als een van haar hoofddoelen, het 
stimuleren van bezoekers aan, en bestedingen 
ín de Sittardse binnenstad en de verschillende 
evenementen spelen daar een grote rol in. 
Deze evenementen worden georganiseerd 
rondom de verschillende ‘koopmomenten’ in 
het jaar. Dus bijvoorbeeld als er een nieuwe 
collectie kleding uitkomt, of tijdens speciale 
feestdagen, zoals Moederdag. Dan wil je juist 
dat die mensen in Sittard, en niet elders, hun 
nieuwe aanwinsten komen scoren.

Wat zijn de belangrijkste positieve 

punten van het centrum van Sittard, 
die jullie graag uitdragen en verster-
ken?
Sittard is uniek in haar vorm. Het is een stad 
waarin heel veel te beleven en te ontdekken 
valt, maar toch voelt de stad ook klein en in-
tiem. Niet druk en massaal. Dat is waar men-
sen tegenwoordig vooral naar zoeken, naar 
een plek waar ze tot rust komen en optimaal 
kunnen genieten. Sittard, met haar histori-
sche binnenstad, leent zich daar perfect voor. 
Met al haar unieke historische verhalen en 
het feit dat Sittard recentelijk tot een van de 
vijf mooiste vestingsteden van Nederland is 
verkozen, is Sittard een stad die meer en meer 
bij potentiële bezoekers op het vizier komt.

De leegstand moet een doorn in het oog 
zijn. Wat kunnen jullie eraan doen?
CMS probeert nauw contact met pandeigena-
ren te houden. Vooral belangrijk, we hebben 
een goed samenwerkingsverband tussen CMS, 
Gemeente en Streetwise. Deze partijen samen 
zorgen voor een rode loper aanpak als poten-
tiële nieuwe ondernemers zich in Sittard wil-
len vestigen. Ondernemers kunnen gratis en 
voor niets geholpen worden bij alle vragen die 
aan bod komen bij het starten van een onder-
neming in de binnenstad. Door die potentiële 
ondernemer te laten zien dat hij of zij hier niet 
alleen in staat, hopen we de leegstand steeds 
meer terug te dringen. Daarnaast willen wij 
door het creëren van een positieve en kwalita-

‘Daarnaast willen wij door het creëren van een positieve en kwalitatieve uitstraling van het 
centrum weer op de radar komen bij de landelijke retailers.’

tieve uitstraling van het centrum weer op de 
radar komen bij de landelijke retailers.

Ik heb iets gelezen over het KVO. Leg 
eens uit wat dat is en hoe het werkt?
We hebben sinds enkele jaren een werkgroep 
KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen). Deze 
werkgroep houdt zich bezig met alles wat met 
veiligheid in het centrum te maken heeft. Bin-
nen deze groep verschillende zijn partijen ver-
tegenwoordigd, zoals afdeling Openbare Orde 
& Veiligheid en Handhaving van de Gemeen-
te, Politie, ondernemers en CMS. De groep 
komt periodiek samen om de dan spelende 
zaken te bespreken. Ook wordt elk jaar een 
algemene veiligheidsschouw gelopen waarbij 
de Wethouder Binnenstedelijk aanwezig is. 
Tijdens deze schouw wordt een ronde door de 
stad gelopen en worden alle belangrijke zaken 
met elkaar besproken en worden waar nodig 
acties genomen.

Zijn jullie tevreden over het aantal en 
kwaliteit van de deelnemers aan jullie 
coöperatie?
Het mogen er altijd meer zijn, maar we zijn 
zeker niet ontevreden. Sowieso wil elke 
nieuwe ondernemer die zich in Sittard vestigt 
altijd graag lid worden. Dus ons ledenbestand 
wordt daardoor alleen maar groter.

Is er sprake van rivaliteit tussen de 
beide coöperaties van Sittard en Ge-
leen? Of kunnen jullie wat voor elkaar 
betekenen?
Er is zeker geen rivaliteit. Er is in 2015 bewust 
gekozen voor het hanteren van twee aparte 
coöperaties, omdat de beide stadscentra heel 
verschillend van elkaar zijn. Ieder heeft zijn 
eigen doelgroep en kwaliteiten, en daarop 
worden ook de communicatie en evenemen-
ten afgestemd. We hebben ieder ons eigen 
werk te doen, maar werken zeker samen als 
dat gunstig is. Als voorbeeld noem ik de lokale 
waardebon die in Geleen door CMG bedacht 
was, maar waarin we nu samen optrekken en 
zo zorgen voor honderdduizenden euro’s die 
naar beide centra vloeien. 

RUIM 50 JAAR
Oosterse & Design tapijten

“REZA” OOSTERSE TAPIJTEN
RIJKSWEG ZUID 193 | 6161 BL GELEEN | 046-4755052
INFO@REZATAPIJTEN.NL | WWW.REZATAPIJTEN.NL

TEVENS REINIGING EN REPARATIE
~ sedert 1967 ~

Enkele voorbeelden van onze aanbiedingen
Kelim  170 x 240     € 350,-
Vintage  170 x 240     € 595,-
Marok Berber 170 x 240     € 650,-
Nepal  170 x 240     € 695,-
Gabbeh  170 x 240     € 695,-
Patchwork 170 x 240     € 795,-
Mir  170 x 240     € 895,-
Bidjar  170 x 240  € 1.150,-
Structure Limone 170 x 240  € 1.195,-
Ziegler  170 x 240  € 1.495,-
Farahan  170 x 240  € 1.695,-
Timur Editions 170 x 240  € 1.695,-
Koh I Noor 170 x 240  € 1.895,-
Ghoum  170 x 240  € 1.995,-
Silky  170 x 240  € 2.195,-

ZONDAG 28 NOVEMBER GEOPEND 
VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR.

Portefeuilleverdeling 
aangepast
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft de portefeuilleverdeling van de leden 
van het college aangepast. Aanleiding is het 
ontslag dat wethouder Kim Schmitz heeft 
gevraagd per 10 november 2021. Het college 
heeft besloten de taken onder de zittende 
collegeleden te verdelen. Burgemeester 
Hans Verheijen wordt verantwoordelijk voor 
integratie en stadsdeel 5. Wethouder Pieter 
Meekels neemt de portefeuille onderwijs, 
landschapsontwikkeling en duurzaamheid 
voor zijn rekening. Wethouder Andries Hou-
takkers is de komende periode verantwoorde-
lijk voor jongeren, natuur- en milieueducatie 
en mondiaal beleid & global goals. Eenzaam-
heid en armoedebestrijding wordt onderdeel 
van de portefeuille sociale zaken van wet-
houder Judith Bühler. De portefeuille van 
wethouder Geilen blijft ongewijzigd. 
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GELEEN - GRAVENSTRAAT 1GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
27 november t/m 13 december 2021

@medikamentediegrenze

Regular 1,75l

*Exclusief statiegeld

Alle beschikbare varianten 90/100gr
Per stuk € 0,59 

Alle beschikbare varianten voor mannen en vrouwen edt/edp 90/100ml

Yula mango & chilli 250ml
Per stuk € 0,19

Dr. Original

Sun

Signal

Poiana

Maroussia

Dampo

Sun

Zantac*

Palmolive

Wet wipes

Coca ColaMilka

Floyesa

Energy drank

Infrarood thermometer 
voor oor en voorhoofd

Classic vaatwastabletten 105st

Maar € 0,06 pervaatwasbeurt!

Tandpasta 
sensitive nelkenöl 75ml
Per stuk € 0,59

Chocolade puur 40,5gr
Per stuk € 0,19

Edt woman 15ml

Alle hoest + weerstand 150ml

Classic vaatwaszout 1kg

Maagzuurremmers pepermunt smaak
72 kauwtabletten 

Handzeep refill sensitive 300ml

Anti viral 80st
Per stuk € 0,59

-80% -62%

-84%

-58%

    

  

  

€ 1,00 € 1,00

€ 1,00

€ 1,00

2 voor 2 voor

8 voor

2 voor

-72% -60%

-74%-75%

-62%

-68%

-57%

elders   € 2,49 elders   € 14,90

elders   € 5,00 elders   € 2,62

elders   € 6,32

elders   € 2,38

elders   € 11,42elders   € 39,99

elders   € 7,90

elders   € 3,09

elders   € 2,35

€ 2,99

€ 0,69 € 5,99

€ 2,99€ 9,99

€ 2,99

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00*

Werkzame stof:
Calciumcarbonaat en 
magnesiumcarbonaat

Werkzame stof:
Polysac-Active

Te gebruiken bij:
Neutraliseert brandend 
maagzuur en werkt effectief 
tegen zure oprispingen

Te gebruiken bij:
Droge en vastzittende hoest 

* Dit is een geneesmiddel. 
Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

40,5gr

15ml

150ml

1kg

250ml1,75l90/100gr

90/100ml

80st

300ml

72 tab

105st

75ml

  

-94%

elders   € 46,32
€ 2,99
24 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

Er waait een nieuwe culturele 
wind door Sittard-Geleen
Binnenkort is het zover. Op 17 decem-
ber, zijn geboortedag, zal het Toon Her-
mans Theater offi  cieel worden gedoopt. 
De naamswijziging markeert de nieuwe 
culturele wind die door Sittard-Geleen 
gaat waaien. “En dat is nodig ook,” 
stelt wethouder Andries Houtakkers 
(Cultuur). ‘Niet in het minst door de 
zware tol die de coronacrisis ook van de 
culturele sector heeft geëist.” 

De maatregelen van het Nederlandse kabinet 
tegen de verspreiding van het coronavirus   
zijn ook voor de cultuursector ingrijpend en 
voelbaar. Veel kunstenaars, makers of cultu-
rele organisaties hebben te maken met allerlei 
onvoorziene kwesties die deze tijd met zich 
meebrengt. “En zelfs op dit moment is het 
onvoorspelbaar of en onder welke omstan-
digheden kunst en cultuur weer helemaal tot 
bloei kunnen komen.”

Een lichtpunt in deze sombere tijden ziet 
de wethouder echter in het eerbetoon aan 
Toon Hermans om de nalatenschap van 
de cabaretier meer tot zijn recht te laten 
komen in de schouwburg. Het gegeven dat de 

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.

Door en
bij elkaar
Belangrijk dat er 
betaalbare woningen
zijn voor jong & oud, 
zodat er ‘door en bij’
elkaar gewoond kan 
worden.

stadsschouwburg van Sittard-Geleen voortaan 
verder gaat als Toon Hermans Theater én 
dat elementen uit een eerdere expositie Toon 
Thuis een prominente plek krijgen in het 
nieuwe theater, past daar prima bij. 

Theater van de stad
 De wethouder benadrukt dat de nieuwe 
naam onderstreept waar het theater voor wil 
staan. “Het illustreert hoe verbonden we ons 
willen voelen met de stad en hoe toegankelijk 
we theater willen aanbieden. De komende 
maanden zal het theater stap voor stap meer 
Toon Hermans ademen. Nieuwe energie in de 
schouwburg is een lang gekoesterde wens van 
velen, mijzelf incluis.” Hoe het zijn weerslag 
zal krijgen in de programmering zal komende 
tijd duidelijker worden.  

Nieuwe start voor De Domijnen
De naamsverandering markeert ook de 
nieuwe start die cultuurbedrijf De Domij-
nen heeft gemaakt sinds het aantreden van 
de interim directeur-bestuurders Gijsje van 
Honk en Joery Wilbers, stelt Houtakkers. “Zij 
zien enorm veel potentieel in de organisatie 
en in het culturele veld. De kunst is om dat 
potentieel de ruimte te geven en de samen-
werking op te zoeken met andere cultuur- en 
maatschappelijke partners in de regio, zodat 
we gezamenlijk de stad kunnen versterken. 
Dit is nog maar het begin. Een nieuwe meer 
uitgesproken koers kan mogelijk het theater 
ook helpen om (opnieuw) publiek te bereiken 
na corona.” Wethouder Andries Houtakkers (Cultuur): “Nieuwe energie in de schouwburg is een lang 

gekoesterde wens van velen, mijzelf incluis.”  Foto Ermindo Armino

In- en verkoop gebruikte 
top-occasions

AutoMeis Vestiging Heerlen

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

info@automeis.nl | www.automeis.nl

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

Direct contant geld of per bank en rdw vrijwaring

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

Wij zijn Auto Meis  

www.automeis.nl

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

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

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

ZELISSEN
autodemontage v.o.f.

Milieuparkweg 14
Sittard
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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 25-11 t/m
 15-12-2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Amsterdam

Van Gogh

Ecoline & Sakura

500 ml | €16,90

1095

Prijsvoorbeeld:
Acrylverf Lichtroze

Prijsvoorbeeld:
Acrylverf Groengeel

120 ml | €6,20

475

5 stuks| €10,85

795

Ecoline Brush
Pennen

per set | €59,70

4995

Van Gogh basiskist 
acryl- of olieverf

vanaf | €22,15

1895

Van Gogh pocketbox 
basiskleuren

vanaf | €22,15

Van Gogh pocketbox Van Gogh pocketbox 
basiskleuren

795

Ecoline & SakuraEcoline & Sakura

3 stuks| €7,10

595

Sakura Gelly roll sets per stuk| €6,85

575

Sakura schetsboek

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 25-11 t/m
 15-12-2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.
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