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Ad lucem

De kleuren van de natuur zijn prachtig
op het moment. Dat laat ook de foto van
de uit Einighausen afkomstige fotograaf
Luuk Frenken zien. Een fraaie plaat
genomen bij de Leeuwerik in de buurt
van zijn woonplaats. We bereiden ons
ondertussen voor op Kerst, dat ook dit
jaar door het corona-virus weer anders
dan anders zal zijn. Toch blijft een ding
hetzelfde: we kijken als altijd weer uit
naar het Licht en hopen op vrede onder
alle mensen. Wat MIJNGazet betreft
is dit de laatste uitgave van dit jaar. De
eerstvolgende verschijnt in het weekend
van 1 januari 2022. Het team van deze
krant wenst u een aantal mooie laatste
weken van 2021 en blijf gezond!
Foto Luuk Frenken
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REIJNEN
MONUMENTEN

ELEKTRONICA- EN
WITGOEDSPECIALIST

Voor een passend
grafmonument

Voor al uw schoonmaakwerkzaamheden
Voor al uw
Zakelijk & Particulier
schoonmaakwerkzaamheden

WWW.EPTUMMERS.NL • T: 085-1054444

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

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

Ruimte
voor ieders
mening
Ons doel:
komen tot een nog
socialere, sterke en
duurzame gemeente.

Fijne feestdagen!
#teamPIT #Sittard-Geleen

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

de kerstweken

12 & 19 december 12.00 - 17.00 uur
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ROERMONDVOL Licht

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

Fotografie: Petra Lenssen, Kim Roufs

Roermond

op z’n mooist!
Je bent iedere dag van harte welkom
in Roermond. Bovendien kun je hier de
drukte vermijden: verspreid door de
binnenstad shop je bij 130 unieke
speciaalzaken en boetiekjes het
perfecte cadeau. Plof neer op één van
de velen verwarmde terrassen,
geniet van de duizenden lichtjes
en tover erop los met je kinderen bij de
vernieuwde Tover Route. Lees snel
verder en ontdek wat er deze winter
te beleven is in de binnenstad van
Roermond.

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

Dagje uit

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

Toveren kan t/m 30 januari 2022.

Parkeren

Scan voor meer
informatie en
openingstijden
de QR-code.

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

Volg ons op

Een klein gebaar én

oprechte aandacht brengen
ons samen naar een

stralend 2022!

MĲNGazet | pagina 3

Drie aansprekende resultaten voor
Fortuna in KNVB Bekercompetitie
stein, Bart Carlier. Om de bekerﬁnale van
1963-1964 te bereiken won Fortuna ’54 in vier
duels tegen zwakke tot matige tegenstanders.
Over geluk bij de loting gesproken. In de eerste ronde werd Tubantia met 3-2 verslagen,
in de tweede ronde ging Go Ahead met de 3-0
ten onder en in de derde ronde SHS Scheveningen met 2-0. Nadat naamgenoot Fortuna
Vlaardingen met 4-2 werd uitgeschakeld en
de ﬁnale was bereikt ontmoette de ploeg van
trainer Wim Latten in de ﬁnale het Haagse
ADO. Beide elftallen scoorden niet in het neutrale PSV-stadion, strafschoppen brachten de
beslissing. Munsters, Brüll, Benen en Kusters
beschikten over stalen zenuwen. Fortuna ’54
klopte ADO in het penaltygevecht met 4-3. De
winnaars en hun paar duizend meegereisde
supporters werden ’s avonds laat op de Markt
in Geleen door de burgemeester, wethouders
en thuisblijvers verwelkomd. De bekerwinst
betekende automatisch deelname aan het
Europa Cup 2 toernooi in het seizoen 19641965. Trainer Latten deed een beroep op: Piet
Vogels, Harry Brüll, Cor van der Hart, Willy
Quadackers, Pierre Kusters, Jean Munsters,
Alex Petakovic, Peter Benen, Carel Breikers,
Gène Gerards, André Piters.

Op 22 juni 2014 was het oﬃciële duplicaat van de KNVB-beker bij het voetbalmonument van
Fortuna ’54 & SV Maurits in Geleen tijdens een feestelijke bijeenkomst te bewonderen. De supportersclub van Fortuna Sittard liet zich gelden en zorgde voor een spectaculair moment.
Foto Ermindo Armino.
“De kortste weg naar Europa”, zo
noemt Ernst Bouwes zijn geesteskind
over het toernooi van de KNVB-beker.
Het boek begint in het seizoen 19601961, het eerste bekerseizoen waarin
de winnaar een ticket voor de Europacup voor Bekerwinnaars verdiende.
De schrijver reist deze maanden door
het land om zijn boek te promoten. De
titel van het boek staat als een huis. De
KNVB Bekercompetitie is ongetwijfeld
de kortste route naar nationaal succes
en Europees voetbal. In plaats van de
lange, slopende competitie kan een club
door het winnen van het bekertoernooi
aanzienlijk sneller de vlag uithangen.
Tekst Koos Snijders
Maar, inderdaad: er is een máár. Er komt toch
heel wat bij kijken. Succes in de bekercompetitie staat en valt op de eerste plaats met de
kwaliteit van de selectie, op de voet gevolgd
door de factor geluk. Zonder mazzel bij het
loten van de tegenstander(s) mogen verreweg
de meeste clubs de droom van een bekersucces uit hun hoofd zetten. De KNVB-beker
winnen is moeilijk, dat laten de cijfers van “ós

eige klupke oet Zitterd-Gelaen” zien. Als Fortuna ’54 werd de cup twee keer gewonnen, onder de vlag van Sittardia en FSC alias Fortuna
Sittard nooit. Het boek van Bouwes begint
pas bij de competitie van 60-61, toch werd de
eerste bekerﬁnale al in 1898 gespeeld. In dit
artikel waarin de drie aansprekende bekerresultaten van Fortuna centraal staan, start
onze korte terugblik in seizoen 1956-1957.
Fortuna ’54 had er zeven wedstrijden over
gedaan eer captain Bram Appel de gewonnen
beker in de lucht mocht tillen. Het elftal van
trainer Donenfeld had de ﬁnale in Rotterdam
bereikt na het uitschakelen van achtereenvolgens SV Maurits (4-1), Limburgia (2-1),
Roda Sport (7-0), Helmondia ’55 (4-3), SHS
Scheveningen (3-2) en ADO Den Haag 4-2.
De ruststand van de ﬁnale tegen Feyenoord
was allesbehalve veelbelovend, Fortuna stond
met 2-1 achter. Na de pauze overrompelden
de Geleners de Rotterdammers in hun eigen
Kuip. Fortuna ’54 nam de KNVB-beker mee
naar huis dankzij een hattrick van Appel en
een goal van Angenent. De volgende spelers
versloegen Feyenoord: Frans de Munck, Wim
Dormans, Guus Rabuda, Jan Notermans, Cor
van der Hart, Jean Munsters, Henk Angenent,
Arie Pieneman, Bram Appel, André Raven-

OPNIEUW BEKLEDEN

0% KORTING OP HET LEER
0% KORTING OP DE STOF
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Tot slot terug naar het heden. Op 15 december as. staat de bekerwedstrijd PSV-Fortuna
Sittard op het programma. Terugdenken aan
de halve ﬁnale in 1999 mag gerust. Door goals
van Hamming, Roest en Bouma werd PSV
in Eindhoven met 1-3 uitgeschakeld. Je weet
het maar nooit. Lang niet alle dromen zijn
bedrog.

De winkels in het centrum van Geleen zijn in
december extra geopend. Op zondag 12 en 19
december is het koopzondag. De winkels zijn
dan extra geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
Eerste uur gratis parkeren
In de parkeergarage onder Markt kan van
zondag t/m vrijdag (m.u.v. de zaterdag) het
1ste uur gratis worden geparkeerd. Na het eerste uur betaal je 1 euro per uur. Het dagtarief
is vijf euro.
Kerstman-Letterspeurtocht
Op 11/12 en 18/19 december organiseert
Centrummanagement Geleen een Kerstman-Letterspeurtocht. Ook is de kerstman
met zijn kerstmeisjes aanwezig. Kijk voor
meer informatie op www.centrumgeleen.nl/
actueel of volg @CentrumGeleen op Facebook
en/of Instagram.

Te koop mooie apk gekeurde auto’s
tot € 3000,kijk op www.autokohlen.nl
ruil/inruil mogelijk

06-12053596 - 0475-485730

GEMEENSCHAPS

accommodaties
Belangrijk om de
ontwikkelingen op
dit gebied kritisch
te volgen.

Bronnen: Fortuna Museum en
Fortuna SC Magazine.

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

mee
dan meteen
een passende
of ferte.

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

Ook al heeft Fortuna Sittard de nationale
cup nooit gewonnen, met het bereiken van
de zinderende ﬁnale in 1984 en het daaraan
verbonden Europees voetbal in het seizoen
erop mag net zo goed van een historisch
resultaat gesproken worden. Na vijf gewonnen partijen tegen DOVO (4-2), Go Ahead
Eagles (2-1), Roda JC (2-1), AZ’67 (5-0) en FC
Groningen (2-0) stond op 2 mei in Rotterdam
de ﬁnale tegen Feyenoord op het programma.
Gesteund door duizenden fans ging het elftal
van trainer Körver tegen Feyenoord met de
absolute wereldsterren Cruijﬀ en Gullit eervol
kopje onder. De verliezers werden alom geprezen. De 1-0 nederlaag deed pijn, maar was
snel vergeten omdat Feyenoord, met de latere
Fortuna coryfee Henk Duut in de gelederen,
tevens landskampioen werd. Fortuna Sittard
mocht Nederland zodoende vertegenwoordigen in het Europacup toernooi voor bekerwinnaars. Dat nieuwe seizoen 1984-1985 zou voor
een belangrijk deel in het teken van Europees
voetbal komen te staan. Trainer Frans Körver
stelde voor de ﬁnale in De Kuip de volgende
spelers op. André van Gerven, René Maessen,
Chris Dekker, Mario Eleveld, Wilbert Suvrijn,
Jo Bux, Arthur Hoyer, Wim Koevermans,
Anne Evers, Roger Reijners, Theo van Well
die in de 82e minuut werd vervangen door
Willy Boessen.

Winkels in centrum
Geleen extra geopend

Hoekbank
vanafHoekbank
2250,= vanaf

MOL & GEURTS
Industriestraat
14 613514KH
Sittard
MOL- &
GEURTS - Industriestraat
6135
KH Sittard
99 22info@molgeurts.nl
- E-mail.: info@molgeurts.nl
- Website:
molgeurts.nl
Tel.: +31 (0)46 Tel.:
451+31
99 (0)46
22 - 451
E-mail.:
- Website:
molgeurts.nl

2250,=

Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN
Voor al
Uw apparatuur:
Geschikt
voor o.a. Ziggo en KPN
- Wassen,
droger, koelen en vriezen
Voor
al Uw apparatuur:
- Wassen,
Audio
TV, elektromaterialen
droger,
koelen en vriezen
Voor
al Uwenapparatuur:
-- Wassen,
Audio endroger,
TV, elektromaterialen
koelen en vriezen
Unieke
service
garantie:
- Audio
en TV,enelektromaterialen
- Géén
voorrijkosten
en géén arbeidsloon
Unieke
service
en garantie:
- Gratis
thuisbezorgd
engéén
geïnstalleerd*
Géén
voorrijkosten
en
arbeidsloon
Unieke
service
en garantie:
exclusief
inbouw apparatuur
-- Gratis
thuisbezorgd*en
en
geïnstalleerd*
Géén voorrijkosten
géén
arbeidsloon
exclusief inbouw apparatuur
- Gratis thuisbezorgd* en
geïnstalleerd*

* exclusief
apparatuur
Burg.v.Boxtelstraat
4,inbouw
Limbricht
Burg.v.Boxtelstraat
4,
Limbricht
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Tel:
046-4515502 www.vleeshouwers.nl

Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl

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
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De Locale specialist !
al bijna 75 jaar !
BESTE KOOP:

LOEWE OLED BILD I 48

MET KLANG MR5 SOUNDBAR
EN SUBWOOFER

AEG
WARMTEPOMP
DROGER

( DEMONSTRATIE
KLAAR IN DE WINKEL )

T7DBAACHEN

€599,-

VOGELS MUURBEUGEL
DRAAIBAAR VANAF

€169,-

( LAAT HET VAKKUNDIG
OPHANGEN EN U
ADVISEREN DOOR ONS )

LG SOUNDBAR DQP5

ERELDEN IN DE
W
E
ID
E
B
N
A
V
E
T
BES
OLED TV’S.
WINKEL QLED EN

zeer kleine soundbar met goed
geluid en draadloze bas

€499,Laat u het verschil
uitleggen en ervaar
het zelf.

Bij Balter Audio Video in Sittard wordt echt naar de klant geluisterd.
Al tientallen jaren staan we bekend om de goede Service en Kwaliteit die wij leveren.
Al jaren de vakspecialist van Sittard.
Wij leveren advies op maar en zoeken samen met de
klant naar het best passende product.
We komen desnoods geheel vrijblijvend en kosteloos bij
u thuis.
Balter is al jaren de specialist op Audio en Video gebied
van wekkerradio tot hifi streaming installatie met wifi
,spotify enz. maar ook van caravan TV 12volt tot OLED
wall displays en router tot aan laptop en dit alles incl.
natuurlijk de bekende SERVICE ! met eigen monteurs en
installatie dienst waardoor alles vakkundig en goed wordt
geinstalleerd en uitgelegd.
En vanaf 2021 hebben we ook een volledige witgoed
winkel van scheerapparaat tot wasmachine en inbouw
oven, inbouw vaatwasser, koelkast enz. en dit natuurlijk
ook met eigen monteur en installatie dienst zoals u
gewend bent van Balter.
kortom op electronica gebied alles te koop met
SERVICE en VAKKENNIS !

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

www.baltersittard.nl

Ondersteuning voor mantelzorgers
De druk op mantelzorgers is groot.
Zeker in deze coronatijd moeten alle
zeilen worden bijgezet. De zorg voor
een chronisch zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende partner, ouder, kind,
familielid of vriend is geen gemakkelijke opgave. Mantelzorgers zijn geen
beroepsmatige zorgverleners. Ze geven
zorg omdat zij een persoonlijke band
hebben met degene voor wie ze zorgen.
De gemeente Sittard-Geleen probeert
mantelzorgers zo veel mogelijk te ondersteunen.

Mantelzorgwaardering
De gemeente waardeert de inzet van man-

Kerstartikelen in
winkeltje basiliek
Wist u dat de Sittardse basiliek een eigen
winkeltje heeft? Er is nu een ruim aanbod
aan kerstspullen w.o. kerstgroepjes in alle
soorten en maten, kerstkaarten met religieuze
voorstellingen en diverse kaarsen. Ook kunt
u er terecht voor religieuze artikelen zoals rozenkransen, wijwaterbakjes, kruisbeelden en
boeken. Het winkeltje is geopend van dinsdag
t/m vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 15.30 uur. De opbrengst is voor de
instandhouding van de basiliek.

Kerstpakkettenactie
Leif en Leid

Wethouder Leon Geilen (Zorg en Welzijn):
“Mensen kiezen er niet voor om mantelzorger
te worden. Meestal ben je al mantelzorger
voordat je het goed en wel in de gaten hebt.
Het mantelzorgschap overkomt mensen. Dat
begrijpen we als gemeente maar al te goed.
We hebben dan ook nadrukkelijk aandacht
voor de ondersteuning en waardering van
mantelzorgers. We kijken dan vooral naar
waar mantelzorgers ontlast, ondersteund en
geholpen kunnen worden.”
Steunpunt Mantelzorg
Met name preventieve ondersteuning speelt
hierbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld door
het geven van informatie, advies en begeleiding. Maar ook door emotionele steun,
educatie, praktische hulp en respijtzorg. Met
respijtzorg krijgen mantelzorgers de mogelijkheid om de zorgtaken tijdelijk over te dragen,
bijvoorbeeld aan een dagbesteding. Op die
manier worden mantelzorgers ontlast en kunnen ze even een adempauze nemen. Dat kan
voor enkele uren zijn, maar ook voor enkele
dagen. “Het Steunpunt Mantelzorg speelt
hierbij een belangrijke rol,” vertelt wethouder
Geilen. “Daar kunnen mantelzorgers terecht
voor praktische hulp, advies en begeleiding.
Het steunpunt biedt ook emotionele steun
door middel van persoonlijke gesprekken.”
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Kerstmis is een feest. Bij dat feest hoort
toch ook iets extra’s (zeker dit jaar met de
coronacrisis). Voor sommige gezinnen is dit
echter niet vanzelfsprekend. Daarom wil de
stichting Leif en Leid Overhoven mensen
die het financieel moeilijk hebben, met een
gevarieerd levensmiddelenpakket, ook een
feestelijke kerst bezorgen.

Wethouder Leon Geilen: “Meestal ben je al mantelzorger voordat je het goed en wel in de gaten hebt. Het mantelzorgschap overkomt mensen.”
Foto Gemeente Sittard-Geleen
telzorger met een jaarlijkse Mantelzorgwaardering. Dit jaar was dat in de vorm van
cadeaubonnen ter waarde van € 50,- die bij
aangesloten lokale ondernemers in Sittard,
Geleen en Born ingewisseld kunnen worden. Mantelzorgers die al bekend zijn bij het
Steunpunt Mantelzorg hebben de Mantel-

Wenst u fijne
feestdagen en
een gelukkig
en gezond
2022!

zorgwaardering 2021 in november thuis
ontvangen. Mantelzorgers die voor het eerst
de Mantelzorgwaardering willen aanvragen
kunnen zich tot 31 december 2021 aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke
Mijnstreek via telefoonnummer 046-4575700.

Tot en met 19 december kunt u houdbare
levensmiddelen afgeven bij: Basisschool
Overhoven, Kerk (tijdens diensten),
Parochiekantoor (dinsdag t/m vrijdag tussen
10.00-12.00 uur), Bakker Marcel Roebroeks
(Heistraat 30) en Fysiotherapie Houben
(Overhoven 103-A). Denk aan pasta, rijst
en aardappelpuree, pastasauzen en soep,
groenten en fruit in blik, koffie en thee,
ontbijtgranen en beleg, vlees en vis in blik,
flessen frisdrank, koekjes en snoep etc. Denkt
u daarbij wel aan de houdbaarheidsdatum?
Die mag niet verlopen zijn en moet ook
na Kerstmis nog langer houdbaar zijn. De
vrijwilligers maken hiermee kerstpakketten
die bezorgd worden bij inwoners in
Overhoven. Kent u iemand die een
kerstpakket kan gebruiken? Neem dan contact
met ons op via ‘Leif en Leid’: 06-37610582 of
info@leifenleid.nl
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De Domijnen wenst
h e e l S i t ta rd - G e l e e n

Fijne feestdagen!
Cadeautips +
online en live activiteiten:

dedomijnendichtbij.nl

Bibliotheek • Filmhuis • Theater • Poppodium • Museum Hedendaagse Kunst • Erfgoedcentrum • Educatie

MIJNGazet | pagina 7

Kunststukjes

‘Wat ons raakt’, een
verhalenbundel
Door Niek Bremen

In de afgelopen jaren heb ik vele publicaties
uitgebracht. In 2019 verscheen mijn debuutroman Bang voor de liefde.
Mijn eerste verhalenbundel, Wat ons raakt, zag
op 15 november 2021 het licht.
In Wat ons raakt vertel ik de verhalen van
andere mensen, groot en klein.
Onder hen de historische, aangrijpende en
delicate geschiedenis van het joodse meisje
Dini Wolff, op wier naam ik als stadsgids stuit
op een van de Stolpersteine voor een huis in de
Putstraat in Sittard.
Stolpersteine symboliseren de plek waar joodse
inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog
hebben gewoond en zijn weggevoerd door de
Duitsers. De stenen zijn in feite monumentjes
voor de slachtoffers. Voor dat huis zijn drie
stenen gelegd. Op de messing plaatjes staan
de namen van vader Max, moeder Carolina en
dochter Dini.
Iedere keer als ik erlangs kom, probeer ik me
voor te stellen welk drama zich in de oorlogsjaren achter de muren van die woning heeft
afgespeeld.
Hoe heeft Dini Wolff, in 1923 in Sittard
geboren, de oorlog beleefd? Ik kijk door haar
ogen en geef haar een stem. “Ik ben doodmoe.
Misschien dat ik me daarom verbeeld dat ik
mijn moeder zie. Ze heeft me nodig. Ze roept
me. Ik antwoord niet”.

weg, de huidige Stationsdwarsstraat. Helaas
voor korte duur.
Uiteindelijk konden ze bij mijn ouders in Oirsbeek onderduiken. Mijn vader en mijn moeder
hadden meerdere joodse gezinnen in hun huis
opgenomen. Maar ook bij ons waren ze niet
veilig, want op die dag, op 16 november 1943,
werd op de deur gebonsd.
Ik was toen een meisje van dertien jaar. Daarom zag ik het gevaar niet en maakte de voordeur open. Vrijwel onmiddellijk werd ik opzij
geduwd door de Sicherheitspolizei, die vijf man
sterk de inval had voorbereid. De ondergedoken Joden hadden geen schijn van kans. Ook
het gezin Wolff werd op transport gesteld”.
Deze kroniek, deze geschiedenis, vormt de kern
van de bundel.
Maar er zijn ook ándere verhalen, microgeschiedenissen misschien, miniaturen.
Soms lichtvoetig, soms met een knipoog. Het is
een rijk mozaïek van grotere en kleinere stenen
geworden: van Stolpersteine tot kiezels. Stuk
voor stuk gedenkstenen van evenzovele levens,
want iedereen zoekt op zijn manier naar
antwoorden en dan ontkom je er niet aan om
mensen in hun kwetsbaarheid te laten zien.
Wat brengt hen in beweging? Wat raakt hen?
Wat raakt ons?
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.

COLUMN
De kleine culturele
bries van Andries
Door Ray Simoen
Je komt hem overal tegen, in de dagkrant, in de
huis aan huis bladen, op de website Sittard-Geleen.nl, meestal met foto. Nu eens lost hij het
startschot voor de Simac Ladies Tour, dan weer
opent hij de prelude van het Musica Sacra festival. En een andere keer toont hij trots de letter
V van het gebouw van V & D op de Markt van
Sittard: uit blijdschap dat hij Sittard verlost van
dit volgens de goegemeente foeilelijke gedrocht.
Zelfs de rest van Nederland leerde hem via de
radio kennen als de warme pleitbezorger van
het Oktoberfeest, dat ,, zeker geen plat aprèsski feestje meer is”. De boodschap is duidelijk:
Andries Houtakkers wil dat iedereen in deze
gemeente en daarbuiten hoort, ziet en beseft wat
hij als cultuur wethouder wel allemaal niet doet
voor het cultureel welzijn van ‘zijn medeburgers’.
Tevreden oogst hij de bijval, die hij krijgt voor
dit pr offensief, zeker nu de gemeenteraadsverkiezingen er aan komen en weer een nek aan nek
race gaat losbarsten tussen Houtakkers’ CDA en
het GOB van die andere politieke dino in de raad,
Pieter Meekels. ‘Er waait een nieuwe culturele
wind door Sittard-Geleen’ schreef een blad al.
Andries Houtakkers zal het met instemming
hebben gelezen.

Ongeduld

Maar waait er echt een nieuwe wind in deze
gemeente, waar de Krisnach-merrie, de show
van de hoogbejaarde dames Kwebbel en Snjebbel
ongetwijfeld weer zeven keer volle zalen zal
trekken en als hét culturele hoogtepunt van dit
jaar zal worden gezien? Waait er werkelijk een
nieuwe wind door de gemeente of is het gebakken
lucht, aangeblazen door de verkiezingskoorts
van een wethouder, die nog vier jaar linten wil
doorknippen, startschotten lossen en ‘beleid wil
uitdragen’? En wat voert deze wind allemaal met

De getuige die ik sprak, kan er na al die jaren
nog heel duidelijk over vertellen:
“Het gezin Wolff moest begin 1943 hun woning
in de Putstraat verlaten omdat de kans om
opgepakt te worden steeds groter werd. Op 10
februari van dat jaar werden ze ingeschreven
bij de familie Rutten-Hertz op de Limbrichter-

zich mee: vernieuwende culturele initiatieven of
ouwe meuk, met een ander lint eromheen?

Relieken

Vijf jaar nadat het nieuwe ‘alomvattende’ gemeentelijk cultuurbedrijf De Domijnen van start
ging, wordt het hoog tijd dat er antwoord komt
op deze vragen. Het ongeduld over het uitblijven
van tastbare resultaten van dit ‘alomvattende
cultuurbedrijf’ is ook tot wethouder Houtakkers
doorgedrongen. De naamsverandering van de
schouwburg in Toon Hermans Theater markeert volgens de wethouder ,,de nieuwe start,
die het cultuurbedrijf heeft gemaakt onder de
interim bestuurders Guusje van Honk en Joery
Wilbers”. Dat klinkt indrukwekkend! Maar een
nieuw naambord voor een stadsschouwburg,
waar straks relieken uit de carrière van Toon
Hermans worden uitgestald, is dat nu die
nieuwe culturele wind, waar de stad op zit te
wachten? Nee, er komt nog meer, verklaren
Houtakkers’ hulpkrachten Van Honk en Wilbers
tegen De Limburger. ‘Meer samenwerking met
burgers, bedrijven en de ‘regio’ komt eraan, en
‘meer kruisbestuivingen tussen filmvoorstellingen, debatavonden en educatieprojecten’. Klinkt
ambitieus, zij het nog wat vaag. En ambities die
niet concreet worden gemaakt, belanden snel in
het museum van “Broken Dreams”.
Maar in de ambtelijke woordenbrij waarmee de
ambities onder woorden werden gebracht, zat
iets, dat die gehoopte culturele nieuwe wind zou
kunnen aanblazen. De eigen identiteit van de
diverse onderdelen van het ambtelijke gedrocht,
dat de politiek vijf jaar geleden De Domijnen
noemde en in een evaluatie van onderzoeksbureau BMC forse kritiek kreeg, zal versterkt
worden. Schouwburg, bibliotheek, filmhuis,
poppodium en erfgoedcentrum gaan meer kans
te krijgen om zelf initiatieven te ontplooien en
vanonder de drukkende, verstikkende deken van
het cultuurbedrijf De Domijnen uit te kruipen.
Dat klinkt hoopvol. Het is nog geen nieuwe
culturele wind, maar frisse lucht zal de hele
culturele wereld van deze gemeente goed doen.
Hulde aan mr. Houtakkers dat hij het raam van
De Domijnen op een kier heeft gezet. Maar met
advocaten blijft het uitkijken, het zijn mensen,
die meer van de kleine lettertjes en risicomijding
houden dan van ‘het grote gebaar’ en creatieve
vergezichten.



Reageren? Redactie@mijngazet.nl

Premium
dealer van
Geleen en
omstreken

JACKET BLACKS
249,95

Markt 120A, 6161 GP geleen
Tel. 046-4759883
Eau de Parfum
van NZA
€ 39,95

Opru

–––
Op alle
korte

* ge
–
Hem
korte
Premium dealer van Geleen
–
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Mode voor alle
T-sh
Lenders
–
Mannenmode
Zome

Mode voor alle mannen

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

TRUI
HIWEA
99,95

KOOPZONDAG

12 & 19 december
van 12.00 tot
17.00 uur

JACKET BLACKS
129,95

TRUI
DIVE
139,95

alles
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Voor onze basisscholen in Sittard-Geleen zijn wij op zoek naar

ENTHOUSIASTE LEERKRACHTEN
voor alle groepen.

Wat bieden wij jou?
• Volledige baan (minimaal 0,6 fte)
• Een mentor vanuit het team

Wil je meer weten of solliciteren?
Meer informatie over onze scholen vind je op
www.stichtingtriade.nl.

Wat vragen wij van jou?
• Je bent in het bezit van een PABO diploma;
• Je beschikt over relevante werkervaring, opgedaan in
de praktijk of tijdens stage;

Wil jij bij ons werken....... Omdat Elk Kind Telt?
Ben jij op zoek naar een mooie uitdaging bij een
betrouwbare, meedenkende, ﬂexibele werkgever.

Daarnaast herken je in jezelf de volgende
competenties en talenten
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
• Je bent ﬂexibel met een hart voor kinderen
• Je bent op de hoogte van de verschillende lesmethodes
• Je bent didactisch, organisatorisch en pedagogisch sterk

Ook als je leerkracht bent geweest en overweeg je
na een andere carrière opnieuw het mooiste beroep
uit te oefenen, kun je contact opnemen en/of
reageren.
Stuur z.s.m. een korte brief met daarin je motivatie
en je CV naar bestuur@stichtingtriade.nl

Onze scholen:

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

NU!

EXTRA VOORDEEL OP ONZE TOCH AL LAGE PRIJZEN

5%

10%

12,5%

15%

?%

Extra korting aangeboden
door alle leveranciers
Koopzondag? Kijk voor alle vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

SANI-DUMP SITTARD - NUSTERWEG 88D
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Wandelen rondom Watersley
Parkeerplaats domein Watersley, Sittard
Door Niels Smits
Buiten is het al wekenlang guur en kil.
Het is herfst en we naderen de winter. Wanneer je binnen zit klettert de
regen onophoudelijk en bijna dagelijks
tegen de ramen en de terugkerende
slecht-nieuws-berichten rondom de
pandemie maken het gemoed er zeker
niet beter op. Lusteloosheid en depressieve gevoelens liggen op de loer. Dat
in combinatie met de eerder genoemde
weersomstandigheden bewegen weinigen ertoe om letterlijk te bewegen.
Toch is én blijft het belangrijk om zo nu en
dan naar buiten te gaan, al is het maar voor
even. Het is namelijk bewezen dat het buiten
zijn werkt als medicijn tegen die lusteloosheid. Buiten zijn doet je goed. Even die bossen
in, hoe bar of boos het weer ook is, doet
wonderen. Gelukkig kan dit in onze omgeving
voldoende. Het Stammenderbosch en het Danikerbosch zijn aantrekkelijke trekpleisters en
veel gebruikte bossen, maar ook in en rondom
Watersley valt er genoeg te zien. Hoewel het
domein hedendaags privé-eigendom heet
te zijn valt er buiten om genoeg te genieten,
zeker voor een korte wandeling.
En route
Het startpunt van deze wandelroute ligt op
de oude, ruime parkeerplaats van Pergamijn,
die hedendaags vrij toegankelijk is. Verharde wegen worden afgewisseld met enkele
onverharde paden vol modder. Een wachterdichte wandel -schoen of -laars is in deze
geen overbodige luxe. Onderweg kan er een
kop koffie gedronken worden bij Windraak 31.

Langs het perceel, dat afgebakend is met een
oude muur, loop je direct vanaf de parkeerplaats middels een holle weg (de eerste van
enkele) de heuvelrug op. Dwars door de open
velden passeer je vervolgens achterlangs het
domein Watersley over het Steinervoetpad. In
de verte ontwaar je het DSM-terrein en na een
afdaling toucheer je even de achterkant van
de wijk Kollenberg. Bos en grasland brengen
je onderaan de Middenweg, die wat verderop
dient te worden overgestoken, vooraleer je
aan de beklimming richting Windraak begint.
Om de schoonheid van de wandeling te
vergroten wordt het gehucht niet middels
de drukke N276 bereikt, maar langs de oude
zijde, wellicht beter bekend staande als de
Oude Windrakerberg of de Euselingseweg. De
uitzichten op onder meer een grote carréboerderij en de open velden zijn prachtig. Na
enige tijd verschijnt aan je linkerzijde een

kleine, smalle wijngaard voordat je Windraak
bereikt. Lang duurt het bezoek echter niet.
Na een passage aan klooster Huize Seraphine (behorende aan de Liefdezusters van het
Kostbaar Bloed) wordt Windraak verlaten en
wordt er over een golvende weg in de richting
van Doenrade gewandeld. Het dorp an sich
wordt echter nooit bereikt, in tegenstelling tot
de Duitse grens. Een échte grenspatrouille,
gemarkeerd door de welbekende, betonnen
grenspalen, vormt de inleiding tot het slot
van deze wandeling. Via een laatste holle
weg keer je terug op de parkeerplaats bij de
Watersleyerhof. Hier eindigt de verrassende
wandeling.

Verborgen en verboden
trekpleisters op Watersley
Eigenlijk blijft het ontzettend jammer dat Watersley hedendaags een
privé-domein heet te zijn. Zo blijft een
onvervalste kruisweg voor de ogen
van het publiek verborgen, evenals
een zogenaamde Mariagrot met daarin een beeld van de Heilige Maagd
Maria.
Naast de zeven voetvallen op de
Kollenberg, kent Sittard dus nóg een
kruisweg. Een kruisweg als deze beiden vertelt het verhaal van de lijdensweg van Jezus Christus, op Watersley
uitgebeeld door een beeltenis in ieder
van de veertien voetvallen die hier
staan. Bijzonder is dat één voetval
blijvende oorlogsschade heeft in de
vorm van een granaatinslag ten tijde
van de Tweede Wereldoorlog. Over
de Mariagrot, verscholen achter het
hoofdgebouw, is aanzienlijk minder
bekend, al doet dat werkelijk niets af
aan de schoonheid ervan.

Scan de QR-code of neem de onderstaande
link over in uw browser.
https://endanseuse.nl/mijngazet-7-wandelroute/

Lars van Nieuwenhoven brengt met zijn
verhalen de geschiedenis tot leven
In december verschijnt het jaarboek
van de Heemkundevereniging Bicht. In
dit boekwerk staan drie verhalen geschreven door de zeventienjarige Lars
van Nieuwenhoven.
Een van de verhalen gaat over zijn overgrootvader Jac Cramers. Deze overleed 81 jaar
geleden in Duinkerken bij een bombardement
op het schip ‘De Pavon’, dat onderweg was
naar Groot-Brittannië. Lars: “In mijn verhaal
beschrijf ik zijn oorlogsjaren. De Eerste en
Tweede Wereldoorlog interesseren me al van
jongs af aan. Deze geschiedenis is me met
de spreekwoordelijke ‘paplepel’ ingegoten,
omdat er in mijn familie veel verhalen over
werden verteld. Mijn opa, Wil Valkenburg,
heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt.
Hij heeft me er van alles over verteld en ook
hebben we samen plekken bezocht waar deze
zich heeft afgespeeld.”
Voor zijn eindexamen havo moet Lars een

ben naar Thei geweest en heb zijn avonturen
gehoord en opgetekend.”

profielwerkstuk schrijven en hij besloot de
Tweede Wereldoorlog als bindend thema te
kiezen. Verteld vanuit verhalen over zijn eigen
familie of die in de omgeving van zijn woonplaats Grevenbicht plaatsvonden. “Klopt. Zo
ontstond ook het verhaal over Jac Cramers.
Het was tevens een mooie gelegenheid, om de
hele geschiedenis te documenteren, want dat
was nog nooit gedaan. Ik ben begonnen met
het verzamelen van informatie. Kitty, Patrick
en Maurice Cramers hebben me daarbij
geholpen. Daarna heb ik het hele verhaal
uitgetypt en voorzien van foto’s.”
Lars vond dit zo leuk om te doen en kreeg
de smaak van geschiedschrijving te pakken.
Hij ging verder met de verhalen over Harrie
Mangham en Thei Willems. “Harrie Mangham is de vader van mijn oom. Hij landde op
Normandië. Zijn hele leven, waaronder ook
de landing op Normandië, staan in dit verslag.
Thei Willems woont in Grevenbicht en is in
de Tweede Wereldoorlog gewond geraakt. Ik

Natuurgeneeskundige praktijk

Touch of Harmony
wenst een kerstmis zó bijzonder en een gelukkig
2022 met telkens weer een ander wonder
Praktijk Touch of Harmony
Louis Delruellestraat 24, 6136 JM Sittard | Tel. 06-40605558
gisela@touchofharmony.nl | www.touchofharmony.nl

Deze geschiedenissen verdienen het om
bewaard te blijven en gelezen te worden. Ze
mogen niet vergeten worden. “Ik ben blij dat
ik hier een bijdrage aan heb mogen leveren
en ze heb kunnen documenteren. Naast deze
drie verhalen heb ik een verslag gemaakt over
mijn eigen opa Wil Valkenburg. Het vliegtuig
dat net niet in Grevenbicht is geland heb ik
eveneens beschreven. Bij het oorlogsmuseum
in Grevenbicht staat een monument ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis. Deze verhalen zijn overigens, helaas, niet terug te lezen
in het jaarboek. Misschien in een volgende
editie,” besluit de enthousiaste auteur.

Lars bij het monument van Jac Cramers.

Geïnteresseerd geraakt in de verhalen? Dan kunt u het jaarboek kopen via
www.hvbicht.nl
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Executie verkoop start:

Executie verkoop start:
start:
EXECUTIE VERKOOP
START:
Donderdag
14 oktoberextra verkoopdag
10:00 tot 17:00 uur
Zondag
12 december
ALLES Maandag
zaterdag
16 november
oktober
10.00
TOT
17.00
UUR
13
10.00
Tot
17.00
uur
december
gesloten
Vrijdag 13Zaterdag
15 oktober
10:00
tot
17:00
uur
Dinsdag
14 december
10.00 tot 17.00 uur
ZONDAG
NOVEMBER
EXTRA
VERKOOPDAG
10.00
ZONDAG14
17december
OKTOBER
EXTRA
10.00
TOT 17.00
Zaterdag
16 oktober
10:00
uur
15
10.00 VERKOOPDAG
tot
17.00 tot
uur 17:00
MOET Woensdag

WEG!!!

Donderdag
16 december
10.00 tot
17.00 tot
uur 17:00 uur
Zondag
17
oktober
10:00
WOENSDAG,
DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDA
Vrijdag MAANDAG
17GESLOTEN
decemberDINSDAG,
10.00
tot 17.00
uur
MAANDAG
GESLOTEN
DINSDAG,
WOENSDAG,
DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATER
Verkoop
gaat
door
tot
alles
weg
Zaterdag
18
december
tot
17.00
uuris! TOT 17.00 UUR
16 NOVEMBER
T/M10.00
20
NOVEMBER
10.00

KORTINGEN TOT 70%
19 T/M 23 OKTOBER 10.00 TOT 17.00 UUR

ALLES MOET WEG!!!

GROTE HOEVEELHEDEN VAN TOPKWALITEIT:

BOXSPRINGS, STOELEN, TAFELS,
BOXSPRINGS, STOELEN, TAFELS,
BANKEN, MATRASSEN,
RELAXFAUTEUILS, MEUBELSETS, LAMPEN, DECOR
MATRASSEN,
RELAXFAUTEUILS,
BANKEN, MEUBELSETS.
Tegen absolute bodemprijzen!!!

Tegen absolute bodemprijzen!!!
Joop RoukensKloosterstraat
meubelen Geleen - Salmstraat
22, Made15 Geleen
ENGELENKAMPSTRAAT

GOUD VERKOPEN IN
SITTARD

45

DAT IS
GOUD
WAARD.

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

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

Sittard

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 E G G E N
www.goudwisselkantoor.nl • sittard@goudwisselkantoor.nl

• 046 - 30 20 000

KLUISVERHUUR • GELD WISSELEN
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Ger Lengowski Stichting Burgerhart Sittard-Geleen
je ziet zijn er veel mensen die hiertoe in staat
zijn en ja, na een training (basis = uitgebreid)
van 2,5 uur of een herhaling (1,5 uur) kun je
een AED op de juiste wijze bedienen. Het is
wel de bedoeling dat er jaarlijks een herhalingscursus gevolgd wordt. Daarnaast denk
ik dat de meeste mensen wel weten wat een
AED is, mede door alle promotie die door de
Hartstichting wordt gedaan en gezien alle
reacties en activiteiten na de hartstilstand van
een voetballer.

Mijn naam is Ger Lengowski, ik ben 71
jaar. Ik woon in Sittard en ben na een
periode van voorbereiding voor het
inrichten van de Stichting sinds 26 juli
2018 (moment van oﬃciële oprichting)
voorzitter van de Stichting Burgerhart
Sittard-Geleen, een organisatie die zich
inzet om de gemeente Sittard-Geleen
hartveilig te maken en te houden.
Door Bert Wassenberg
Vertel eens in het kort iets over jullie
Stichting, het ontstaan, de doelstelling
en de samenstelling?
De Stichting is op verzoek van de gemeente opgericht om van het lopende project
Hartveilig Sittard, dat gedragen werd door
de gemeente en een commerciële partij (AED
Solutions) een goede, structurele basis te
geven. De gemeente wilde van dit project een
burgerinitiatief maken voor en door Burgers
van de gemeente. De doelstellingen van het
project en dus ook van de Stichting, is het
hartveilig maken van de gemeente door:
•Het beschikbaar stellen van voldoende openbaar toegankelijke AED’s waardoor er altijd
binnen een tijdsbestek van 6 min een AED ter
plekke kan zijn bij een hartaanval.
•Er zorg voor te dragen dat er voldoende
geschoolde en bereikbare Burgerhulpverleners binnen de gemeente aanwezig zijn. Deze
Burgerhulpverleners dienen te zijn ingeschreven bij Hartslag Nu.
Bij de samenstelling van de Stichting is gekozen voor een samenwerkingsverband van alle
EHBO en Rode Kruis verenigingen binnen
de gemeente. Zij vormen de leden van de
Stichting en dragen zorg voor de (bij)scholing
van de Burgerhulpverleners. Tevens zorgen zij
voor de bekendheid van de Stichting en proberen steeds voldoende vrijwilligers te vinden.
Was het niet eerst een gemeentelijk
project en zo ja, waarom is voor een
andere vorm gekozen?
Zoals hierboven beschreven was het een gemeentelijk project dat de gemeente graag aan
de Burgers wilde overdragen. Hierdoor was
het noodzakelijk een Stichting op te richten
die de verantwoordelijkheid van het project
zou overnemen en vooral voortzetten. Alles
onder het motto van en voor de Burgers van
Sittard-Geleen
Hoe ben je hierbij verzeild geraakt bij?
Ik was burgerhulpverlener binnen het project
en gezien mijn achtergrond van en aﬃniteit
met de gezondheidszorg (47 jaar) reageerde ik
op een verzoek van de gemeente of er mensen
waren die bereid waren om de genoemde
Stichting op te zetten, waarin dit project over
kon gaan. Ben even gaan luisteren, had een
mening en werd gevraagd of ik zin had om dit
samen met drie andere personen op te pakken. Drie van deze mensen vormen nu, samen
met een nieuwe secretaris, het Bestuur van de
Stichting Burgerhart Sittard Geleen.

Bij de samenstelling van de Stichting is gekozen voor een samenwerkingsverband van alle EHBO en
Rode Kruis verenigingen binnen de gemeente.

Hoe zit het met de naamsbekendheid?
Wat doen jullie eraan?
Er zijn stukken in de stadskrant verschenen
bij de oﬃciële oprichting van de Stichting,
we hebben een website opgezet waarin alle
noodzakelijke informatie over de Stichting
te vinden is. Daarnaast hebben we ook een
Facebook-pagina, waar we geplande scholingen plaatsen en nieuws met betrekking
tot plaatsen van en verplaatsen van AED’s.
Zo nodig wordt ook een oproep geplaatst
voor nieuwe vrijwilligers. De verschillende
verenigingen hebben bijvoorbeeld van ons
een vlag gekregen die ze bij hun verschillende
evenementen kunnen plaatsen. We proberen
ook minimaal 1 tot 2 maal per jaar een stukje
in de stadskrant te plaatsen. Ook wijkbladen
krijgen van ons wel eens het verzoek om een
artikel te plaatsen.
Ik lees dat de Stichting het reanimatiebeleid uitvoert en draagvlak zoekt in
de verschillende regio’s binnen de gemeente. Wat bedoelen jullie met regio’s
en hoe zoeken jullie dat draagvlak?
Zoals je op de website kunt gezien is de
gemeente opgedeeld in de verschillende kerkdorpen met een lokale vereniging inclusief een
aanspreekbare persoon. Hierdoor bestaat er
een laagdrempelige toegang omdat de betreffende personen zelf deel uit maken van deze
gemeenschap (lees: regio). Hierdoor wordt
voorkomen dat de Stichting vanuit een ivoren
toren opereert. Om belangenverstrengeling te
voorkomen zijn onze bestuursleden geen lid,
van welke aangesloten vereniging dan ook. De
lokale vertegenwoordigers dragen zorg voor
draagvlak door het organiseren van scholingen, waarvoor de Stichting een vergoeding
geeft. Ergo de scholing van de burgerhulpverleners is voor vrijwilligers gratis indien men
zich inschrijft bij Hartslag NU en woonachtig
is binnen de Gemeente Sittard-Geleen.
De landelijke organisatie Hartslag
NU is voor Nederland een belangrijke

partij. Kun je ons dat uitleggen?
Bij Hartslag NU zijn/worden landelijk alle
burgerhulpverleners geregistreerd, waar bij
de burgerhulpverlener kan aangeven op welke
momenten hij/zij beschikbaar is om bij een
reanimatie opgeroepen te worden. Indien bij
de meldkamer 112 een hartstilstand of circulatiestilstand wordt gemeld, krijgen ongeveer
20 vrijwilligers die zich dicht (range 500 tot
1000 meter) bij het slachtoﬀer bevinden, een
oproep (app of sms) om óf rechtstreeks naar
het slachtoﬀer te gaan óf de dichtstbijzijnde
AED op te halen en daarmee naar het slachtoﬀer te gaan. Hierdoor is een hulpverlener
soms sneller aanwezig dan de ambulance.
Een reanimatie moet zo snel mogelijk gestart
worden (binnen 6 minuten) waardoor de
overlevingskans fors toeneemt. De reanimatie
kan ondersteund worden door het gebruik van
een AED. De verenigingen die de reanimatie
les geven, instrueren de vrijwilligers ook in
het gebruik van een AED. De Stichting heeft
hiervoor een training-AED ter beschikking
gesteld opdat men getraind is met eenzelfde
AED, zoals die binnen de gemeente door de
Stichting ter beschikking wordt gesteld.
Is jullie Stichting een vrijwilligersorganisatie? Is de bemensing afdoende
geregeld of hebben jullie nog behoefte
aan uitbreiding?
De Stichting bestaat volledig uit vrijwilligers
die je kunt indelen in: het bestuur (4 personen), de verschillende EHBO en Rode Kruis
Verenigingen die ook uit vrijwilligers bestaan,
de trainers van de verenigingen én alle burgerhulpverleners, op dit moment bijna 1200
Een AED is cruciaal voor jullie doelstelling? Weten voldoende mensen wat
dat is en hoe ze te gebruiken zijn? Kan
iedereen zo’n apparaat bedienen/gebruiken?
Niet de AED is cruciaal voor onze doelstelling
maar het aantal vrijwilligers dat opgeleid is in
reanimatie en het gebruik van een AED. Zoals

Hoe weten mensen jullie te bereiken
in geval van nood? Is het voor gewone
burgers belangrijk om de locatie van
een AED te weten?
Zoals gezegd worden de burgerhulpverleners
door de Hartslag Nu app gewaarschuwd
(overigens plaats onafhankelijk, je kunt ook
in Friesland worden opgeroepen indien daar
iemand een hartstilstand krijgt en je daar
gewaarschuwd wordt middels die app). En
ja, het is handig als je als gewone burger
weet waar een AED hangt, hoe sneller bij het
slachtoﬀer hoe beter het is. Op dit moment
hangen er binnen de gemeente 65 openbaar
toegankelijke AED’s. De Stichting Burgerhart Sittard-Geleen is verantwoordelijk voor
het beheer en onderhoud van 56 van deze
AED’s. De andere AED’s zijn gesponsord door
bedrijven dan wel particulieren en zijn voor
de gemeenschap beschikbaar gesteld door ze
openbaar toegankelijk te maken.
Reanimeren moet je leren, toch? Hoe
kun je dat aanpakken als geïnteresseerde burger?
Bij interesse kun je je aanmelden voor een
cursus bij een van de EHBO of Rode Kruis
verenigingen binnen de gemeente. De namen
van de contactpersonen en de geplande
scholingen staan op onze site www.burgerhartsittardgeleen.nl. Je kunt ons ook volgen
op Facebook Burgerhart Sittard Geleen, waar
nieuws regelmatig gedeeld wordt.

Sittard-Geleen in woord en beeld
maandkalender 2022

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

Veronique Kookt groeit
Voor openstaande vacatures
Kijk op

www.veroniquekookt.nl

ACTIE:

Bij uw eerste
bestelling
3 maaltijden
voor

€ 18,95

Besteldag
Maandag (tot 14.00)
Dinsdag
Woensdag (tot 14.00)
Donderdag (tot 14.00)
Vrijdag (tot 14.00)
Zaterdag
Zondag

Bezorgdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

WIJ ZIJN
BEREIKBAAR

va
9.00 tot 16.3 n
0
U kunt bij on
s
bestellen en
laten bezorg
en.

Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl
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Al meer dan 47 jaar de leukste onderdelenshop van Limburg!

• Verlichting en benodigheden: LED,
Hallogeen, TL, Gloeilampen, Spots,
Adapters, Fittingen, e.d.
• Onderdelen: Stofzuiger, Koelkast,
Wasmachine, Droger, e.d.
• Audioapparatuur: o.a. Versterkers,
Radio’s, Buizen, Platenspelers en
onderdelen.
• TV en antenne materiaal: o.a.
Versterkers,Pluggen, Splitter, Kabels, etc.
• Computer en GSM-accessoires: o.a.
GSM accu’s en kabels, SD-kaarten,
USB-sticks, Wifiversterkers.
• Grote sortering accu’s en batterijen.
• Arduino en Raberry PI

✃

SNS Sittard
SNS Geleen
Wenst je fijne
feestdagen en
een gelukkig
2022

Boessen Elektronika

Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100

ronica
Elekt
voor
een!
ieder

• Disco artikelen, sound and lights: o.a.
Versterkers, Sound-mixer, Microfoons
en Hoofdtelefoons.
• Velleman-kits, Robot-kits en
Experimenteer dozen (cadeautip!)
• Camerabeveiliging
• Installatiemateriaal: zoals In- en
opdozen, Aard- en XMVK kabel etc.
• Diversen Elektronica onderdelen:
Potmeters, Weerstanden, Condensators,
Spanningsregelaars en nog heel veel
meer!!
• NIEUW: Huishoudelijke artikelen o.a.
Stofzuigers, Mixers, Koffiezetapparaten
en toebehoren.
• Ook voor Reparaties bent u bij ons aan
het goede adres.

BOESSEN ELEKTRONIKA V.O.F.

Rijkswegnoord 18 B (t.o.v. de oude Paterskerk)
6162 AJ Geleen Tel: 046-4743802
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur t/m 18.00 uur
Zaterdag van 09.30 uur t/m 17.00 uur.
Volg ons nu ook op Facebook!

PSW in jouw regio: alle ondersteuning bij elkaar

“Bij PSW leer ik veel!”
Sarah van Sloun volgde praktijkonderwijs. Voor hulp bij het vinden van passend werk klopte
ze aan bij het Werkleercentrum van PSW in Sittard. Sarahs vraag naar ondersteuning blijkt
breder te liggen: “Ik wil graag een leuke baan, maar ook leren om straks zelfstandig
te kunnen wonen.” PSW pakt haar vragen op: Sarah krijgt nu ook een keer per week
ambulante begeleiding thuis. Daarnaast werd enige tijd extra begeleiding door een
gedragskundige ingezet en ondersteunt PSW Sarah en haar moeder met het zoeken naar
een ﬁjne woonplek waar Sarah, met begeleiding, zo zelfstandig mogelijk kan wonen.
Ondersteunen naar een zelfstandig leven
“Op mijn werk en bij de thuisbegeleiding werk ik aan dezelfde doelen. De coaches van het
werk en de ambulante begeleiding werken heel goed samen. Ik wil meer zelfvertrouwen
krijgen, maar ook vaardigheden leren om zelfstandig te kunnen werken en wonen. Bij PSW
leren ze me dat allebei. Ik kan steeds meer zelf en als het nodig is, helpen de coaches me
weer op weg. Ik ben blij met wat ik thuis leer en met mijn werk in het Fortuna stadion en
Fletcher Wellness Hotel. Ik wil nog heel veel leren. Daarom ga ik via PSW ook nog een
opleiding doen en een certiﬁcaat halen!”
Wil jij meer informatie over zelfstandig (willen gaan) wonen, het vinden
van passend werk of arbeidsmatige dagbesteding, of voor je kind dat een
extra steuntje in de rug nodig heeft?

Bel of mail met
Erwin Kreugel 06 20 03 60 66 | e.kreugel@psw.nl
Lea van der Kolk 06 51 45 42 08 | l.vanderkolk@psw.nl

www.psw.nl

Onze passie kent geen beperkingen
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Guus Kitzen, dichter van de natuur,
‘hookstein van ós bestaan’
Het haar kleurt zilvergrijs, de benen
zijn wat strammer maar het hart is nog
altijd groen en opgetogen over wat de
natuur hem biedt: in zijn biologische
tuin, in de lucht boven zijn huis in
Schipperskerk en bij de ‘Kingbaek’ zo
vaak door hem bezocht en bezongen in
een van zijn vele gedichten. ,,Ik wil een
signaal afgeven”.
Door Ray Simoen
‘Gaef ós ’t awt normaal weer trök,
Vriej in gaon en staon väör ós alle,
In ein dekaor van leefde en gelök,
Wie samezeen of óm bie te kalle’.
Een strofe uit het gedicht ‘Gaef ós’. Het klinkt
als een gebed opdat er weer snel betere tijden
komen van ‘bourgondisch laeve, mit sport
en kultuur es ammezasie, óm hoag te klinke
biej ‘ne gaeve, mit döbbel-tóngige zank es
akseptasie’.
Het is van de laatste gedichten, die Guus
Kitzen schreef. Niet omdat het hem aan
inspiratie ontbreekt, de dichtbundels op tafel
spreken voor zich, evenals de dikke klappers
vol losse gedichten ernaast. Maar de 86 jarige
dichter uit Schipperskerk is de laatste tijd erg
bezorgd, en vindt de huidige tijd ‘te warrig’.
,,Ik maak me zorgen om mijn kinderen en
kleinkinderen. Het zijn zulke onrustbarende
dagen momenteel. Ik kan er moeilijk grip op
krijgen. En dat maakt dat ik nu amper nog een
gedicht schrijf.” Het valt hem zichtbaar zwaar,
want sinds hij in 2008 zijn eerste bundel Aon
de aw Meule publiceerde zijn er weinig dagen
voorbij gegaan dat hij geen gedicht schreef
over wat hem opviel, ontroerde of aan het
denken zette.
Woordkunstenaar
Een laatbloeier noemt hij zichzelf. Bescheidenheid en drukke werkzaamheden als
maatschappelijke betrokken inwoner van
Schipperskerk, wethouder en raadslid maken
dat hij pas laat erkent over schrijftalent te
beschikken. ,,Ach, ik schreef wel eens leuke
verhaaltjes of stukjes voor jubilea en verjaardagen maar dat vond ik genoeg. Ik fungeer
het liefst op de achtergrond,” zegt hij met een
glimlach. Maar dat verandert wanneer hij de
kwalijke gevolgen van de ruilverkaveling en
het rooien van de hoogstamboomgaarden
in zijn omgeving ziet. ,,Dat was funest voor
ons mooie landschap.” De aantasting van de
kleinschaligheid en het bijzondere karakter
van het landschap van zijn jeugd raken hem
diep. Hij woont met zijn ouders en broers en
zussen ,,e bietje van God verlaote, n paar hoeze, de res jao allemaol velje”, zo verhaalt het
gedicht ‘Mien Awwershoes’. ,,Toen ik dat alles
zag verdwijnen besloot ik om mijn herinneringen aan mijn jeugd en de omgeving, waarin ik
opgegroeid was op te gaan schrijven. Ook om
jongeren te laten zien hoe het vroeger was en
hoe je met weinig ook gelukkig en tevreden
kon zijn.”
Paul Weelen van uitgeverij TIC moedigt
hem aan om zijn gedichten niet in een lade
thuis te laten liggen maar ze uit te geven. ,,Na
de fantastische presentatie van mijn eerste
bundel bij Agnes Knops in het kerkje van
Schipperskerk zei Ton Brounts, een taalkundige uit Grevenbicht tegen me: ‘je bent een
woordkunstenaar zonder dat je het zelf weet.”
Verlegen en glunderend als een kind vertelt
hij het. ,,En daarna ben ik blijven schrijven.
Eerder had ik daar niet de tijd voor. We waren

Guus Kitzen, met op de achtergrond de door hem veelvuldig beschreven Kingbeek.
met zeven kinderen thuis, ik ben de oudste.”
Vader Kitzen werkt bovengronds op de mijn.
Het is geen vetpot thuis. Elke cent moet een
paar keer omgedraaid worden. Gelukkig is
er de tuin, die groente en fruit levert, en zijn
er kippen voor de eieren en wat vlees. Hij
kan goed leren zodat het schoolhoofd tegen
zijn vader zegt: ,,Guus moet naar de Mulo”.
,,Maar mijn vader zei: ‘De Mulo? Ja, als jij
dat betaalt’. Dat was heel anders dan nu, nu
kunnen ze worden wat ze willen.”
Wethouder
Met toestemming van een bevriende ‘baas op
de mijn’ mag hij met 17,5 jaar de mijn in, als
steenhouwer. ,,Zwaar, en erg gevaarlijk voor
een jonge jongen als ik. Ik was bang om naast
die lawaaierige transportbanden te moeten
werken, één verkeerde beweging, en je was
dood of zwaar verminkt. Daarnaast ging ik
vier keer per week op de ﬁets naar de avondschool voor het diploma ‘vaktekenen’. Het
geld vergoedde veel, ik was blij mijn steentje
bij te kunnen dragen aan ons gezin”. Opgelucht is hij wanneer hij in dienst kan.
Hij beseft wel dat de militaire dienstplicht van
hem en zijn twee broers een ﬁkse ﬁnanciele aderlating inhouden voor zijn ouders.
,,De mijn betaalde beter”. Na zijn diensttijd
ontpopt hij zich tot een ,, bekwaam” lasser en
schopt het tot voorman. ,,Totdat de politiek
kwam, in 1977”. Hij voelt zich geroepen om
de dorpen Obbicht, Papenhoven en Grevenbicht een stem te geven in de fusiegemeente
Born. ,,Deze dorpen waren bang hun identiteit
te verliezen wanneer ze bij het ‘grotere’ Born
kwamen. De Maaskanters zijn van nature wat
conservatiever en beducht voor het verlies
van hun eigen dorpskarakter.” Hij wordt
meteen ook wethouder in de nieuwe gemeente
Born en , een soort bruggenbouwer tussen
de Bornse cultuur en die van de Maaskant.
,,Van 1978 tot 1996 heb ik in de gemeenteraad
van Born gezeten, eerst als wethouder, later

als eenmansfractie in de oppositie, om wat
spektakel te maken. Maar in 1996 vond ik het
genoeg geweest.”
Verwondering
Ombudsman wordt hij. Voor de schippers
van zijn dorp, die het vaak lastig hebben met
de papieren rompslomp van de bureaucraten
aan de wal. En voor de rest van het dorp dat
geconfronteerd wordt met grootscheepse en
langdurige ontgrondingen in hun achtertuin,
het Trierveld. Met woorden in discussies
met de grindgravers van het Consortium
Grensmaas en met gedichten komt hij op voor
de bedreigde natuur en het behoud van het
landschappelijk karakter van ‘zijn’ Maasvallei
en Trierveld: ,, ’T Trierveld geit oetgebreid
oppe sjöp/me mót nog aan nuuj gedaantes
wènne/doe gluifs dien ouge nee es me der
löp/ is sins kort gaar naet mië trök te kenne/.
En vooral de Kingbeek, die van Nattenhoven
als een sierlijk, door bomen omzoomd, lint
naar zijn monding in de Maas bij Illikhoven
loopt, gaat hem aan het hart. ,,Baek van
hoag-landsjappelike waerd/väör ös dörper ein
wichtige laevesaor/Mer róndjóm dat prachtig
stökske aerd/sjoelt nao iëwe ouch ein groat
gevaor/Door t kenaal bie de brónne te verbreije/wèt mee neet waat de toekóms brungk/
Blif zie waal intak nao grave of nao heije/ein
terechte zörg die ónger väöle hungk/” Want,
zo houdt hij iedereen die het kan horen en
lezen voor, ,,de hookstein van ós bestaon is
de natuur/ dat verdutsj zie ós in sjoanheod
stilte en ras/ (…).

Foto Double Eye | Ivo Goessens
Gevleid voelt hij zich dat in en om Schipperskerk gedichten van hem geplaatst zijn, er zelfs
een ‘paedje’ zijn naam draagt en zijn gedichten al jaren achtereen opgenomen worden in
de provinciale reek reeks Platbook. Maar daar
gaat het de bejaarde dichter niet om. ,,Ik wil
een signaal afgeven, bijvoorbeeld dat we ook
de stilte moeten weten te waarderen”. Hij pak
er een vel met een gedicht bij en leest met
sonore stem. ,, Wo vertraoge dien traeje, omdat stilte dich nump, kèns te zegke mit raeje,
dat me eﬀekes bekump, Wo se de ouge kèns
sjlete, en maogs loestere nao niks, doa krigs
te’n röstig gewete, wie deper das se d’rin kiks”.
Zijn grote bekommernis blijft toch de natuur.
,,Gelukkig zie ik dat veel jongeren tegenwoordig ook die zorg om de natuur hebben.”

In mooie berijmde dichtregels en met het synoniemenboek bij de hand getuigt hij keer op
keer van zijn verwondering over de schoonheid van ‘de hookstein van ós bestaan’. Nu
eens dicht hij over het gezang van een nachtegaal, een gespleten en met sneeuw bedekte
wilg of een mug dan weer over de ‘vogeltrèk’
of ,,deze sluipende slak, in onthaasten sterk,
vindt rust en gemak, hier in Schipperskerk”.

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

ZELISSEN

autodemontage v.o.f.
Milieuparkweg 14
Sittard

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

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

Sterk Techniek
Onderwijs

Ja Toch?!

Leerlingen in contact
met het bedrijfsleven.
Het bedrijfsleven
vakinhoudelijk
betrokken op school.

Wij zijn Auto Meis

www.automeis.nl
In- en verkoop gebruikte
top-occasions
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.

AutoMeis Vestiging Heerlen

Ganzeweide 181 | 6413 GE Heerlen
T +31 46 44 28 203
info@automeis.nl | www.automeis.nl
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE
Sencebeauty

Scheersysteem voor vrouwen + 3 mesjes

DIE GRENZE

Nivea

Showergel
Take me to Thailand 250ml

Kaars

250ml

20cm

20cm

-49%

-64%

-74%

€ 0,69

€ 1,00

€ 1,00

elders € 1,35

Fa

Deospray energy boost
150+50ml

150+50ml

elders € 2,79

Roter

Prostacare forte 60 capsules

elders € 3,89

Dampo

60 caps

Alle hoest + weerstand 150ml

150ml

Werkzame stof:
Polysac-Active
Te gebruiken bij:
Droge en vastzittende hoest

-67%

€ 1,00

€ 1,00

elders € 2,99

Glade

Parodontax/sensodyne

Pine wonderland refillspray
239ml

239ml

Tandpasta whiteness of
whitening 2x75ml

For her edt 40ml

2x75ml

Str8

After shave lotion rebel 50ml

50ml

-54%

-67%

-84%

€ 1,49

€ 3,99

€ 1,49

elders € 3,27

Van Gils

€ 1,00

elders € 11,95

Delhaize

Sinaasappelsap 1l
Per stuk € 0,29

40ml

elders € 9,39

San Cookies

Crunchy cacoa 180gr
Per stuk € 0,39

1l

* Exclusief statiegeld

-84%

-60%

Diverse soorten energybars 45gr of
recovery bar 55gr
Per stuk € 0,29

3 voor

€ 1,50*

elders € 9,95

Vifit

-83%

6 voor

€ 3,99

€ 1,00

elders € 9,54

Lu

Scholiertje 150gr

-84%

4 voor

€ 1,00
elders € 6,36

Wij zoeken collega's!

filiaalleiders - drogisten - verkoopmedewerkers - hulpkrachten

elders € 5,97

Dolce Gusto

150gr

Latte macchiato vanille
16 cups

-56%

16 cups

-32%

€ 1,00

€ 2,99

elders € 2,29

elders € 4,39

Solliciteer nu:

sollicitatie@diegrenze.nl

openstaande vacatures voor alle filialen staan op www.diegrenze.nl/werkenbij

GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
@medikamentediegrenze

180gr

Druk- en zetfouten voorbehouden,
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
11 december t/m 27 december 2021
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Wentjerdruim in historische binnenstad
van Sittard
Om de kortste en donkerste dagen van
het jaar toch te verlichten, is de gehele historische binnenstad van Sittard
aangekleed. Sittard staat bekend om
haar prachtige historische binnenstad.
Overal vind je unieke winkels waar je
langs kunt struinen in een knusse wintersfeer op zoek naar de beste cadeaus
voor onder de kerstboom.
Op de Markt van Sittard vind je dit jaar de
zingende kerstboom. Deze prachtige boom
zorgt elk uur voor een winters spektakel. Ook
kun je in de binnenstad tijdens het kerstshoppen verschillende grote winterse decoratiestukken tegenkomen! Vind jij ze allemaal..?

Kerst in historische sfeer, compleet met de Kerstman.

Foto Pixabay

ook samen op de foto om een mooie herinnering vast te leggen!
Na een jaar afwezig te zijn, keert ook de levende kerststal dit jaar terug naar de binnenstad
van Sittard. Dit jaar echter niet op de Markt,
maar op het Kerkplein! De levende kerststal
beeldt het volledige kerstverhaal uit.
Voor het volledige programma en meer
informatie kijk je op
www.wentjerdruim.nl

Deze kerstperiode komt de kerstman weer
terug naar Sittard! Van 18 t/m 24 december
kun je op bezoek bij de kerstman en zijn
vriendelijke kerstelf Guirlando in zijn tijdelijke huis aan de Oude Markt in de binnenstad.
Het Huis van de kerstman is heerlijk knus
aangekleed met verlichte kerstbomen, stapels
cadeaus en een sfeervol haardvuur. Kinderen
kunnen wederom (gratis!) de kerstman bezoeken en een praatje met hem maken. Ga zeker

Omarm de gezelligheid van Roermond!
Sittard-Geleen in woord en beeld
maandkalender 2022

Ontdek een wereld aan sfeer in de binnenstad
van Roermond. De straten van Roermond
hangen vol met duizenden lichtjes. Bij de 130
speciaalzaken in de binnenstad slaag je gegarandeerd voor je hele surpriselijstje. Tussendoor geniet je van een welverdiende glühwein
of warme chocomel op een verwarmd terras.
Kom toveren
Ook dit jaar kunnen de kinderen (en papa,
mama, opa en oma) weer toveren in de
straten van Roermond. Ga op ontdekkingstocht in de binnenstad en tover bij maar liefst
20 etalages en 40 toverpunten. Nieuw dit
jaar is een heuse muzikale ervaring. Scan de
bijbehorende QR codes bij iedere etalage en
tover een festival aan geluid. Vergeet niet de
toverpuzzel in te vullen en maak hiermee kans
op een Nintendo Switch. Voor slechts 2 euro
koop je een toverstokje bij de theaterkassa
van Theaterhotel De Oranjerie. Toveren kan

Foto Stichting Citymanagement Roermond
tot en met 30 januari 2022. Extra leuk! Vanuit
Sittard-Geleen rijd je binnen 30 minuten naar
hartje stad Roermond. Parkeren in Roermond

kan voor 4 euro per dag!
Check: www.weareroermond.com

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

Colofon
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
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Grillen, bakken
en frituren was
nog nooit zo
makkelijk!
De Ninja AG551 is meer dan alleen een grill.
Naast grillen zijn er nog vijf aanvullende
kookfuncties. Bereid gemakkeijk biefstuk, kip,
vis, maar je maakt ook
eenvoudig friet of
zelfs taart klaar met

279,-

NINJA GRILL EN HETELUCHTFRITEUSE
AG551E

229,-

79,95

CLOER WAFELIJZER
1445

75,-

• Twee wafels per keer • Anti aanbaklaag
• Temperatuur regelaar

Airfryer in één.

34,95

SEVERIN WAFELIJZER
WA 2103

29,-

• Vijf wafels per keer • Hartjes vorm • Anti aanbaklaag
• Temperatuur regelaar

42,99

PRINCESS GOURMETSTEL
RACLETTE 8 OVAL GRILL PARTY

deze Ninja Grill en

Rik

39,-

• Geschikt voor 8 personen • Anti aanbaklaag • Raclette en
crêpemaker • Bak oppervlakte (BxL): 42 x 30 cm

69,99

FRITEL BAKPLAAT
TY 1897 TEPPANYAKI

59,-

• Geschikt voor 4 tot 8 personen • Extra lang 90 cm
• Massieve aluminium bakplaat

79,99

FRITEL GOURMETSTEL
RG2170 RACLETTE GRILL

69,-

• Geschikt voor 8 personen • Anti aanbaklaag • Raclette en
crêpemaker • Bak oppervlakte (BxL): 46,5 x 24 cm

NIEUWE
MEGAS
TORE

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

@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

