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Eefje Joosten
“Samen voor een zorgzaam
en duurzaam Sittard-Geleen”
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Rieu zet Geleense Hanenhof in vuur en vlam
In het kwartiertje rust tijdens de halve
finale van de Champions League in
1994 warmt André Rieu met zijn Johann Strauss Orchestra de supporters
van Ajax op met het lied ‘Second Waltz’.
Vanaf de middenstip nog wel. Het
legioen op de tribunes geniet en deint
met de muziek mee. Miljoenen televisiekijkers genieten. Ajax klopt Bayern
München en Rieu krijgt er een massa
fans bij.
Door Koos Snijders
Het mini-openluchtconcert in het kolkend
Olympisch Stadion betekent de grote doorbraak. Van vandaag op morgen is André
Rieu een gevierde ster. Niet alleen meer in
Limburg. Heel Nederland sluit de violist in
zijn armen en het nieuwe album ‘Strauss en
Co’ vliegt over de toonbank. Na zijn concert in
Hamburg en TV optredens in Duitsland vallen
de oosterburen Rieu om de nek. ‘Strauss en
Co’ maakt gehakt van alle andere cd’s en stijgt
razendsnel naar de top van de hitparades.
De wereld ligt aan de voeten van de Maastrichtenaar, die enige tijd later bijna zou gaan
struikelen over zijn eigen gouden en platina
platen. De Soosjeteit Awt Prinse van de Flaarisse (SAP) heeft voor het spekken van de kas
van de penningmeester een reputatie hoog te
houden. Met het organiseren van originele en
carnavaleske activiteiten in hun Waereldsjtad
waaronder het Klasjenere, een LVK finale en
Belzje Middige hebben de oud prinsen meermaals hun organisatietalent aangetoond. Elf
seizoenen geleden maakte de SAP indruk met
het lanceren van een door het eigen lid Ruud
van Wersch ontworpen Limburgse carnavalsvlag. Van deze kleurrijke Limburgse vaan zijn
door de grote vraag uit alle hoeken van de
provincie meer dan 11.111 stuks verkocht.
Vóór de grote doorbraak van Rieu en zijn
Johann Strauss Orchestra luisterde de violist
eerst in februari 1994 met het Maastrichts
Salonorkest ’t Awt Prinse Huitvleisjkônzert
in De Hanenhof op. “Met een programma
dat niet te vergelijken is met traditionele

Jean Janssen, ex-opperflaaris en oud-prins, luistert aandachtig. 
vastelaovesmeziek”, zegt toenmalig SAP-voorzitter Jos Cremers. “We namen een behoorlijk risico, ofschoon we wel wisten dat deze
muziekformatie successen boekte in Maastricht. Vergeet ook niet dat André Rieu toen
al bekend was bij een grote groep mensen,
vooral de liefhebbers van de vastelaoveskonzèrs van het LSO. Maar toch, het bleef een hele
uitdaging. Ik zal nooit de eerste keer vergeten
dat Rieu in De Hanenhof poolshoogte kwam
nemen. Hij zei dat de gewone piano die daar
op het podium stond niet goed genoeg was. ‘Ik
heb een vleugel nodig.’ Die hebben we hier,
zei ik. We liepen naar het café waar onder een
zeil de vleugel van De Hanenhof stond. Ik trek
het zeil omhoog en zeg: tevreden André? Ik
schrok zelf omdat ik direct zag dat de vleugel
nogal geleden had en vol met deuken zat.
André keek mij aan en vroeg of ik hem nog
serieus nam. O-o, wat voelde ik me onprettig.
Wat nu? Gelukkig had ik een helder moment.
We hebben er nog een, die staat om de hoek
in de muziekschool. Hup, wij twee naar de
concertzaal van de muziekschool. We trekken
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lee�baarheid in
dorp en stad!”
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Jos Cremers: “Aan de afspraken die wij een
jaar eerder voor ons tweede Huitvleisjkônzert
hadden gemaakt tornde Rieu niet. Afspraak
is afspraak, zei hij. De SAP kreeg een vergunning voor duizend man publiek. De telefoon

** BMI
BMI==gewicht(kg)
gewicht(kg)
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/ (lengte
x lengte(m))
x lengte(m))
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0% KORTING OP DE STOF

Stoel
vanaf
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samen het zeil omhoog en jawel, een prachtige zwarte glimmende vleugel. Meneer nam
plaats op de pianokruk. Na een paar toetsenslagen en een melodietje nam hij de spanning
bij mij weg. ‘Nou ja Jos, kan er mee door,
moet wel gestemd worden…’ Over de publieke
belangstelling waren we dik tevreden. Er bleef
geen stoel onbezet. Rieu was ook content
en zette graag zijn handtekening onder het
nieuwe contract voor 1995.” Niemand kon
vermoeden dat de carrière van de nu beroemde stehgeiger als een komeet omhoog zou
schieten. Zijn tweede Huitvleisjkônzert in De
Hanenhof vond plaats nadat hij een dag eerder voor liefst 15.000 mensen had gespeeld
in een uitverkocht Ahoy Rotterdam. André
Rieu was hard op weg om een wereldster ter
worden.
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Stoel
vanaf
175,=

1

Foto SAP

stond roodgloeiend. Alsof half Nederland
naar Geleen wilde komen om André Rieu
aan het werk te zien. Op de concertavond
stond een rij mensen van vijftig meter voor
de ingang van De Hanenhof. Wij oud-prinsen
wachtten bloednerveus het moment af waarop
de deuren opengingen. Toen dat zo ver was
stormde een massa volk op ons af richting de
garderobe en grote zaal. Het was een ramp.
Bij het afscheuren van de kaarten duwde een
grote zware vrouw mij opzij duwde alsof ik
er helemaal niet stond. ‘Maak dich e-weg’,
brulde ze tegen mij, ‘ich mót op de eesjte
riej zitte’. Bij de voorbesprekingen van dit
tweede concert ging de eerste opmerking die
Rieu maakte over de vleugel. ‘Zorg wel voor
een fatsoenlijke deze keer.’ Ik sputterde even
tegen en vroeg wat niet deugde aan de vleugel
van de muziekschool, mijn woorden maakten
helaas geen indruk op hem. Ga er snel eentje
huren, droeg hij mij op. Hier heb je het telefoonnummer van een bedrijf in Maastricht. Zo
verplichtte hij ons een kostbare concertvleugel te huren. Die werd nog geen vijf uur voor
het begin van het tweede Huitvleisjkônzert
bij De Hanenhof afgeleverd en in de grote
zaal klaargezet. Niet óp, maar vlak vóór het
hoge podium. Wij moesten de vleugel zelf op
het podium zetten. Bij het omhoogtillen van
het loodzware instrument brak de voorpoot
van de peperdure vleugel af en was de shock
compleet. Enkele handige SAP-leden hebben
met houtlijm en schroeven de poot hersteld
en de vleugel op de plaats gezet. Tijdens het
concert dat niet veel later begon, stonden we
met een man zes achter de grote gordijnen op
het podium paraat om in te grijpen, indien
de voorpoot weer zou breken. Het angstweet
stond op ons voorhoofd, zeker omdat de pianist er enthousiast op los ging. De volgende
dag is de vleugel opgehaald. Het kan niet
anders dat onze reparatie perfect moet zijn
uitgevoerd, want we hebben nooit meer iets
gehoord, haha. Al met al zijn de twee seizoenen overleggen, onderhandelen en schitteren
met André Rieu onvergetelijk. De grote zaal
stond beide keren volledig in vuur en vlam.
Het was geweldig”, glundert Jos Cremers.
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SIJBEN HOUDT DE GEKTE ER DIT
JAAR WEER EEN BEETJE IN MET
UITBUNDIGE CARNAVALSACTIES!
Alles van

Hülsta

-35%
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relaxfauteuil
-25%
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stoel

GRATIS

Geldig op
alle nieuwe
bestellingen,
Wonen en
Slapen.

5e

-11%
op de

apparaat

GRATIS

OUTDOOR
collectie

bij aankoop van
een keuken

GRATIS
TOPPER

GRATIS

WALL-FREE

bij aankoop van
een complete
boxspring

RELAXFUNCTIE

bij aankoop van
een bank

*Aanbiedingen zijn niet geldig i.c.m. andere lopende acties.

SPECIALE OPENINGSTIJDEN:
Za. 26 februari
Zo. 27 februari
Ma. 28 februari
Di. 1 maart
Wo. 2 maart

10.00 - 17.00 uur
12.00 - 17.00 uur
10.00 - 18.00 uur
10.00 - 18.00 uur
10.00 - 18.00 uur

Do. 3 maart 10.00 - 21.00 uur
Vr. 4 maart 10.00 - 18.00 uur
Za. 5 maart 10.00 - 17.00 uur
Zo. 6 maart 12.00 - 17.00 uur

Werken
bij Sijben?
Voor onze
vacatures
zie sijben.nl

AEG | Arco | Artemide | Artifort | Avek | B&B Italia | Baxter | Bench | Bert Plantagie | Bielefelder Werkstätten | Bora | Bretz | Brokis | Brühl | Calia Italia | Castelijn | Cinderella | COR | De Sede | Decoforma | Design on Stock | Dièz | Draenert | Duresta | Eastborn
| Edra | Erpo | Évidence | Flexform | Flos | Foscarini | Freifrau | Frommholz | FSM | Gelderland | Ghyczy | Giorgetti | Grange | Häcker | Happy@Home | Harvink | Hülsta | Interline | Interlübke | Interstar | Janua | Jess Design | Jori | Junker | Kave Home | Knoll
International | Koinor | Label | Leicht | Leolux | Ligne Roset | Linteloo | Magnitude | Maxalto | Metaform | Miele | Molinari | Molteni&C | Mondo | Montis | Moooi | Musterring | Natuzzi | Nobilia | Nolte | Novy | Odesi | Pastoe | Pelgrim | Piure | Poltrona Frau | Progress |
Pullman | Quooker | Riva 1920 | Rolf Benz | Selva | Serta | Siemens | Spectrum | Stressless | Team7 | Team by Wellis | Tempur | Thonet | Tonon | Treca Paris | USM | Velda | Vitra | Voglauer | WK Wohnen | Wittmann en meer!

ELKE ZONDAG
GEOPEND!
van 12.00 - 17.00 uur

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

HEERLEN
Wonen en Slapen
Woonboulevard Heerlen
In de Cramer 188
Tel.: +31 (0)45 - 575 42 00
002206

info@sijben.nl | www.sijben.nl

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

We adviseren
iet alleen
ypotheken
an onszelf

MIJNGazet | pagina 5

Club Wo-Van helpt
Scouting Sint Jozef

Fietstunnels Raadskuilderweg en
Lintjesweg geopend

Zaterdag 26 februari verkoopt Club Wo-Van
Nonnevotten in het centrum van Sittard. Dit
keer is de verkoop bedoeld voor het financieel ondersteunen van Scouting Sint Jozef. In
2020 is het gebouw van Scouting Sint Jozef
Sittard door een brand verwoest. Momenteel
zijn ze druk bezig met de wederopbouw, elke
financiële steun is dan ook welkom. Zaterdag
kun je de mannen met de rode hoed vanaf
10.00 uur vinden ter hoogte van café de Kup
in de Limbrichterstraat. Club Wo-Van viert
dit jaar haar 100ste verjaardag. Deze gezelligheidsvereniging is opgericht in 1921 en zal dit
heugelijke feit in het weekend van 28 en 29
mei met een groot feest uitgebreid vieren.

Vastelaoveshart
voor Jos Lebens

Burgemeester Hans Verheijen heeft het Vastelaoveshart 2022 uitgereikt aan Jos Lebens uit
Born. Deze onderscheiding kent de gemeente
Sittard-Geleen jaarlijks toe aan een persoon of
een organisatie die zich verdienstelijk maakt
voor het carnaval in onze gemeente.

Wethouders Pieter Meekels (l) en Leon Geilen (r) openen samen met ProRail-directeur Dimitri Kruik de voetgangers- en fietstunnel aan de
Lintjesweg in Geleen.

De voetgangers- en fietstunnels aan
de Raadskuilderweg en Lintjesweg in
Geleen zijn officieel geopend. Wethouders Leon Geilen (Verkeer) en Pieter
Meekels (Spoorzaken) schoven onlangs
samen met ProRail-directeur Dimitri
Kruik (Regio Zuid) bij de Lintjesweg
het laatste bouwhek aan de kant. Fietsers, voetgangers en mensen in een
scootmobiel kunnen nu veilig het spoor
kruisen.

de onbewaakte spoorwegovergangen te sluiten vanwege de vele bijna-ongelukken die er
plaatsvonden. Wethouder Leon Geilen: “Vanwege de veiligheid was het echt noodzakelijk
om deze onbewaakte overwegen destijds te
sluiten. Het langzaam verkeer heeft een tijd
gebruik moeten maken van omleidingsroutes
en ook het autoverkeer op de Westelijk Randweg had enkele maanden overlast omdat in
de tunnelconstructie in de weg gelegd moest
worden. Het was een gigantische klus, maar
het resultaat is fantastisch. We zijn blij dat
we samen met ProRail deze twee tunnels snel
hebben kunnen realiseren. Onze inwoners

kunnen nu op een veilige manier onder het
spoor door oversteken. De eerste reacties van
wandelaars en fietsers zijn louter positief.
Iedereen is heel blij dat de oversteek nu veilig
is.”

Jos Lebens werd in 1975 uitgeroepen tot prins
van carnavalsvereniging de Pierewieters uit
Born. Pas tien jaar later sloot hij zich daadwerkelijk aan bij de vereniging. Om vervolgens in 1990 toe te treden tot het bestuur van
de Pierewieters. Een functie die hij maar liefst
2 x 11 jaar met verve heeft vervuld.

nu een afspraak op snsbank.nl/afspraak
030 - 633 30 00. We helpen je graag!
ProRail besloot in 2018 (Raadskuilderweg) en
2019 (Lintjesweg) in overleg met de gemeente

Ook Dimitri Kruik van ProRail is tevreden.
“Onbewaakte overwegen op deze plekken zijn
niet meer van deze tijd. Vanwege de veiligheid zijn we al langere tijd bezig om dit soort
overgangen aan te pakken. Heel fijn dat de
Raadskuilderweg en Lintjesweg nu weer veilig
toegankelijk zijn.”
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Met zijn lidmaatschap kreeg de carnavalsvereniging er een echte dienaar bij. Zo zijn de
prinsenwagens jarenlang onder zijn supervisie en met steun van alle leden gebouwd.
Hij stuurde het klusteam met veel passie en
toewijding aan. Ook verzorgde Jos de optochtroute en het traditionele bessemverbrènne
als afsluiting van het seizoen. Tot slot konden
ook de jeugdactiviteiten, zoals de jaarlijkse
Kènjer-Plee-Bek-Sjoow rekenen op een warm
hart van Jos.

oriëntatiegesprek

Maak nu een afspraak op
snsbank.nl/afspraak
of bel 030 - 633 30 00.
We helpen je graag!

DAT BEN IK.
BETROKKEN EN
VERBONDEN MET
DE STAD.
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Sittard, Rosmolenstraat
30
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Eefje Joosten: ‘Ik zoek graag de grenzen op’
Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente dingen dertien partijen mee naar de te verdelen raadszetels.
Bij acht stuks is een vrouw lijsttrekker. Ray
Simoen sprak ze voor MIJNGazet allemaal.
Deze week het tweede kwartet.
Met haar licht blauwe ogen, blonde haren en
witte wollen jurk oogt Eefje Joosten engelachtig. Maar de dames en heren, die straks in de
gemeenteraad komen, zijn gewaarschuwd.
,,Ze kunnen straks in de raad de nodige tegenstand van me verwachten. Ik accepteer niet
zomaar als er gezegd wordt dat iets niet kan.
Ik zoek graag de grenzen op”, zegt ze met een
vastberaden glimlach.
Zorgmoeder
Terwijl de palletkachel gezellig snort, serveert
ze koffie in de knusse woonkamer van de uit
1548 stammende watermolen in Grevenbicht,
waar ze met man, zoontje en honden sinds
2009 woont. ,,Het is een voorrecht om in dit
oude monument te mogen wonen,” zegt de
VVD politica, die ook prominent lid van de
lokale Heemkundevereniging is. Over het
recente conflictrijke verleden van de afdeling
Sittard-Geleen praat ze liever niet. ,,We kijken
nu vooruit, we hebben nu zo’n leuk team, divers ook qua culturele achtergrond en geaardheid. We hebben veel jong talent, we zijn de
nieuwe lokale VVD.” Zelf ziet Eefje Joosten,
die haar carrière begon als wijkverpleegkundige, zich als de ‘ervaren zorgmoeder’, die

dit VVD-talent helpt zijn weg te vinden in de
lokale politiek. Ze windt er geen doekjes om
wat ze de komende vier jaar wil bereiken in de
gemeentepolitiek. Van iemand, die hoofd van
het team communicatie bij de gemeente Venlo
is geweest, mag je duidelijkheid verwachten. Te meer daar ze zich zelf ,,energiek en
ondernemend” noemt. ,,De gemeente is nog
teveel naar binnen gekeerd. ‘Kijk eens wat
meer om je heen, kijk wat elders gebeurt en
doe er je voordeel mee,’ raad ik de gemeente
aan.” Voorts zint het haar niet dat tussen
de gemeente en ondernemers in met name
Geleen nog te veel wantrouwen bestaat. ,,Met
alle ondernemers in Sittard-Geleen moet de
gemeente gaan praten over de zware financiële lasten, waarmee ondernemers als gevolg
van corona kampen. Zo zou de ozb voor hen
met de helft verlaagd kunnen worden. Door
meer samen te doen, kunnen we deze problemen goed aanpakken. Maar ons uitgangspunt
blijft dat de plannen realistisch en betaalbaar
moeten zijn” Realistisch en betaalbaar acht
ze haar plan om Geleen een aantrekkelijker
‘smoel’ te geven. ,,Geleen moet net zo’n mooie
uitstraling krijgen als de omgeving van het
door architect Calatrava prachtig verbouwde
station Guillemins in Luik. Tussen het oude
gemeentehuis en het Galfetti gebouw moet
een overkapping van Calatrava achtige allure
komen zodat in de overdekte ruimte feesten
en markten kunnen worden gehouden. Dat
brengt meer sfeer naar het centrum en maakt
van Geleen een evenementenstad.”

Favoriete…

Verplaatsen
Sittard moet het historisch gezicht van de
gemeente blijven, vindt ze. ,,De voorgestelde
nieuwe voorgevel van het voormalige V&D
gebouw is niet goed, wij willen de bouwstijl
van het oude, verdwenen gemeentehuis terug.
Op de Markt moet de kiosk terugkeren zodat
daar bandjes kunnen spelen. Dat betekent dat
de weekmarkten verplaatst worden naar de
straat, die vanaf De Ligne langs hotel de Merici tot de Markt loopt.” Haar lichtblauwe ogen
beginnen blij te stralen. In de verte blaft haar
hond. ,,Er moet een wethouder komen die ook

Eerste jeugdlintje voor Tygo Alders
Burgemeester Hans Verheijen heeft
woensdag 23 februari het jeugdlintje
van Sittard-Geleen uitgereikt aan de
10-jarige Tygo Alders uit Geleen.
Het is voor het eerst dat de gemeente deze
onderscheiding toekent. Onder het mom
‘Sittard-Geleense Supersterren gezocht’ is de

gemeente vorig jaar gestart met de zoektocht
naar kinderen en jongeren die zich op een
bijzondere manier inzetten voor de samenleving. Deze jeugdigen zet de gemeente graag in
het zonnetje!
Tygo wil graag iets betekenen voor kinderen
die het minder getroffen hebben. Dat deed hij

dierenwelzijn in zijn portefeuille krijgt, iedereen is dol op dieren. De opvang van dieren
dient beter geregeld te worden, een meldpunt
voor dierenmishandeling en meer educatie
kunnen daarbij helpen. Samen met particulieren kan de gemeente dit mogelijk maken.”
Ze neemt een slok van haar koffie. ,,Je ziet;
ik heb veel ideeën”. Graag wil ze die ook
uitvoeren. ,,We willen mee regeren. We lopen
daarbij niet aan de leiband van de landelijke
VVD. We varen ons eigen, lokale liberale
koers, dus wij sluiten samenwerking met PVV
en FvD niet uit.” En het meeregeren doet ze
dat bij voorkeur met vrouwelijke wethouders?
,,Prima als er meer vrouwen in het college van
b en w komen. Wij, vrouwen zullen laten zien
dat het anders kan.”, klinkt het energiek.

onder andere door zijn haren te laten groeien,
zodat hij het kon doneren aan Stichting
Haarwensen. De stichting maakt van de gedoneerde haren haarwerkjes voor kinderen die
haaruitval hebben als gevolg van een ziekte.
Begin september 2021 heeft Tygo zijn haar
laten afknippen, nadat hij 2,5 jaar spaarde om
de vereiste haarlengte van 35 centimeter te

Gerecht: gebakken tomaat met ui erdoorheen
Drank: rode wijn, en bij feest liefst champagne
Land: Noorwegen want ik heb er vroeger
heel vaak vakantie gevierd, en mijn dochter
woont er nu
Boek: Marcia Luyten, Het Geluk van Limburg, en tijdschriften over tuinieren
Muziek: Kate Bush
Grootste deugd: ik ben altijd energiek,
open en enthousiast
Grootste ondeugd: ik zoek altijd de
grenzen op. Daar kom je het verste mee.
Maar dat drammerige is wel een beetje
mijn valkuil.
bereiken. Een bijzondere actie die veel doorzettingsvermogen vereist.
Uitreiking
De uitreiking vond plaats bij de scouting in
Geleen. Tygo ontving hier een medaille en
oorkonde. De uitreiking zou eerst plaatsvinden in november 2021 op de Internationale
Dag van de Rechten van het Kind, maar was
vanwege de strenge coronamaatregelen verplaatst. Komende jaren zal de uitreiking echter wel plaatsvinden op deze dag in november.

De Locale specialist!
Voor audio video en witgoed!
Met eigen service dienst!
LAPTOP ACER 15.6 inch

PHILIPS OLED 55 inch

LIEBHERR DIEPVRIESKAST

ASPIRE 3 A315-56-30U0

55OLED856

GNP2313

Leuke laptop voor
thuisgebruik.
i 3-10e gen met 8gb ram
en 256gb ssd

Super beeld kwaliteit met
Android smart.
incl. bezorgen
en installatie

No Frost – Nooit meer
ontdooien
En 7 jaar zekerheid!
144.7cm hoog

€ 499,-

€ 1.499,-

INBOUW APPARATUUR WORDT
VRIJBLIJVEND BIJ U OPGEMETEN
EN ADVIES GEGEVEN.
Van kookplaat tot oven en van
koelkast tot vaatwasser.
U kunt voor alles bij ons terecht
voor advies en service!

€ 649,-

Kom naar de winkel voor ook LG en
Loewe OLED van 48 inch tot 65 inch.

LAPTOP ASUS 15.6 inch
X515EA-BR1012T

BOSE SOUNDLINK

INVENTUM DIEPVRIES

Laptop prima voor
thuisgebruiker.
i 3-11e gen met 8gb ram en
256gb ssd

FLEX

VR550 TAFELMODEL

Ideaal voor mee te nemen.
Water en stofdicht

5 jaar garantie

€ 499,-

€ 169,-

RUIME KEUZE IN
STEELSTOFZUIGERS.
Kom langs voor advies en
verschillen.
AEG | Bosch | Beko | Roidmi | enz.

€ 259,-

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

www.baltersittard.nl
Prijzen excl. bezorgen en inbouw. Bel voor advies opmaat of maak een afspraak om een adviseur aan huis.
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Amira Lotfy: ‘Geen opvang vluchtelingen meer in ‘Baenje’
Op de aﬃches voor de gemeenteraadsverkiezingen is ze niet te zien. Thierry
Baudet is hét dominante gezicht van
Forum van Democratie(FvD) in Den
Haag en in de gemeentes, waar zijn
partij meedoet. Dat betekent echter
niet dat Amira Lotfy, FvD lijsttrekker
in Sittard-Geleen geen politiek gezicht
en geluid heeft. De 31 jarige advocate is
allesbehalve verlegen en zeker niet op
haar mondje gevallen.
Door Ray Simoen
Knelpunt
Staccato en op besliste toon deelt ze haar
standpunten mee in de fractiekamer van haar
partij in het Gouvernement in Maastricht.
,,Partij gerelateerde zaken doe ik altijd hier.
Niet in Sittard, waar ik mijn kantoor heb en
woon. Politiek en privé houd ik altijd gescheiden”, verklaart ze terwijl vier partijgenoten
meeluisteren, onder hen Ruby Driessen, Fvd
fractieleider in Provinciale Staten, die net een
potje schaken begint.
In Sittard werd ze geboren, maar ze woonde
van haar vierde tot twaalfde jaar met haar
ouders in Caïro. ,,Niet gevlucht, het was de
keuze van mijn ouders om terug naar Nederland te komen.” Al vroeg wist ze dat graag
problemen wilde oplossen. ,,Een sterk gevoel
voor rechtvaardigheid had ik vrij vroeg.” Een
studie rechten lag dan ook voor de hand.
Niet lang nadat ze aan de Open Universiteit
haar rechten bul heeft behaald, begint ze in
Sittard haar eigen advocatenkantoor. ,,Een

eigen kantoor past bij mij. Ik wil zelf kunnen
selecteren wat ik doe en een goed gevoel
hebben bij wat ik doe. Ik wil aan het eind van
de dag mezelf in de spiegel kunnen kijken.
Controle houden over de kwaliteit van mijn
werk is belangrijk voor me.” Een pas gestart
advocatenkantoor, dat veel coronagedupeerden bij staat, is dat wel te combineren met
het nog onbekende fractieleiderschap? Geen
probleem of knelpunt is dat voor haar. ,,Ik zie
het als een morele verplichting om de politiek
in te gaan. Er liggen zoveel problemen, die
om een oplossing vragen en die de huidige
politiek niet aanpakt zoals de hoge inﬂatie, de
zware woonlasten, grote energiekosten en de
dichtgespijkerde coalitiecultuur.”
Uitgesloten
De keuze voor de partij van Baudet had ze
al veel eerder gemaakt. ,,Ik volg hem al heel
lang, ik voelde me dan ook geroepen om voor
FvD politiek actief te worden. Thierry was
de eerste die het grote falen van het politieke
systeem aan de kaak stelde. Hij heeft het migratieprobleem goed aangekaart, we moeten
stoppen met de eindeloze opvang van vluchtelingen omdat onze verzorgingsstaat dit niet
kan volhouden en ook het woningtekort daardoor niet goed aangepakt kan worden.” Het
is voor haar dan ook uitgesloten dat Sittard
nog eens tientallen vluchtelingen opvangt in
het voormalig zorgcentrum De Baenje. Tevens
wil ze dat de gemeente niet langer meer erop
toeziet dat mensen de corona-maatregelen
naleven. ,,Als er straks weer een gevaarlijke
pandemie komt, dan vinden wij niet dat er

kunnen maken.” Het klimaat gaat haar erg ter
harte. Ze zou dan ook best wel wethouder van
milieu willen worden als haar partij voldoende zetels haalt. ,,We willen als FvD invloed
uitoefenen”, zegt ze vastbesloten. Van meer
vrouwen in de gemeentepolitiek verwacht
ze weinig. ,,Geen belangrijke veranderingen
zal dit teweeg brengen. Geslacht is niet van
invloed op het stemgedrag en ook niet op de
manier, waarop mensen aan politiek doen.
Het gaat om de kwaliteit van de politici. Die
constante focus op geslacht vind ik niet juist.”
Op de achtergrond slaakt Ruby Driessen een
zucht van verlichting. ,,Gewonnen. Ik mag
blijven als fractieleider in Provinciale Staten.”

Favoriete…

weer zulke zware, voor de ondernemers funeste, maatregelen worden genomen.” Ook wil ze
de bouw van windmolens in Holtum-Noord
verbieden- ,,te zeer horizonvervuiling”, en
ook moet de stekker uit Het Groene Net.
,,De energie daarvoor wordt geleverd door
het verbranden van biomassa. Dat is slecht
voor het milieu, en de energie, die Chemelot
levert, is lang niet toereikend voor Sittard en
de rest van Zuid-Limburg. Bovendien hebben
we in Nederland gas- en kolencentrales voor
de huidige energiebehoefte. Burgers mogen
niet langer gedwongen worden tot die energie-transitie, iedereen moet zelf zijn keuze

Gilde de Graven reist naar Gdańsk
Deze historische havenstad is echt een
Baltische beauty, dankzij de opvallende
architectuur, charmante binnenstad en
lange zandstranden.
Gdańsk wordt ook wel de amberhoofdstad van
de wereld genoemd, omdat deze halfedelsteen

in de directe omgeving veel voorkomt. Er
zijn veel winkeltjes die souvenirs van amber
verkopen, soms zelfs met geconserveerde insecten. Wandel door het eeuwenoude centrum
en laat je betoveren door de talrijke grachten,
bruggen, straten met kasseien, kleurrijke
huizen, kunsthandelaren en de Mariakerk,

‘s werelds oudste gemetselde kerk. Ook vind
je hier de Koninklijke Route, waar de Poolse
koningen ooit paradeerden, en de iconische
Neptunusfontein in het midden van de Lange
Markt. Ook zijn er veel musea die de moeite
waard zijn, zoals het Europees Solidariteitscentrum, Artushofmuseum en het Nationaal

Gerecht: biefstuk, heel kort gebakken
Drank: rode wijn
Land: Griekenland
Boek: Oscar Wilde, Het portret van Dorian Gray; ik heb dit boek meerdere keren
gelezen
Muziek: ‘The way you look tonight’ van
Frank Sinatra
Film: The Shawshank Redemption
Grootste deugd: ik doe veel en kan best
wel veel
Grootste ondeugd: door mijn ambitie
om de wereld beter te maken neem ik te
weinig tijd voor mezelf en kan ik moeilijk
stil zitten

Scheepvaartmuseum. Ga je mee? Het kan nu
(nog). De inschrijving sluit per 6 maart a.s.
Meer informatie vind je op de website van
Gilde De Graven. Vertrekdatum maandag 21
maart en terugreis vrijdag 25 maart 2022.
Logies met ontbijt in een 4-sterren hotel
in het stadscentrum en Nederlandse (Limburgse) reisbegeleiding gedurende de gehele
reis inclusief de transfer per touringcar naar
luchthaven v.v.

lijst 1
Samen
met jong en oud
“Dienstbaarheid aan de inwoners en
ondernemers” is belangrijker dan het
“dienen van de regels”.

yvonnesalvino.nl

“IK met úw
vertrouwen”

17

Inge Krebaum
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN
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Audio endroger,
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Unieke
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- Géén
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en géén arbeidsloon
Unieke
service
en garantie:
- Gratis
thuisbezorgd
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geïnstalleerd*
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voorrijkosten
en
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Unieke
service
en garantie:
exclusief
inbouw apparatuur
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geïnstalleerd*
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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

Keukens-CV-Sanitair

Lever uw oude matras in en ontvang
tot € 500,- korting op een compleet
nieuw waterbed.

Iedere week
nieuwe aanbiedingen!!
n op
Kijk voor onze aanbiedinge

w w w.c e m a .n l

75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.
Bel voor welke vergoeding u in
aanmerking komt 046-4745050
Ook voor uw klikgebit

Rijksweg Zuid 78 | Geleen | hydrosfeer.nl

Burgemeester Lemmensstraat 216,
6163 JS Geleen | Tel. 046-4747575
info@cema.nl | www.cema.nl
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Politiek Podium (V): ‘Zijn er voldoende
recreatiemogelijkheden in onze gemeente?’
In de aanloop naar de verkiezingen
staat in MIJNGazet een politiek podium. De partijen die deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen krijgen
tweewekelijks een stelling of vraag
voorgelegd over actuele thema’s. Deze
keer met de stelling: ‘Van jong tot oud,
voor iedereen zijn er voldoende recreatie-mogelijkheden binnen de gemeente
Sittard-Geleen.’
Bruisend verenigingsleven
Elkaar ontmoeten is essentieel voor ons
levensgenot. Dat heeft de afgelopen tijd ons
duidelijk geleerd. Elkaar ontmoeten in wijken
en in levendige centra van stadsdelen Geleen
en Sittard en de kernen rondom Born. Onze
hele gemeente kent een bruisend verenigingsleven en vele evenementen. Hier komen alle
leeftijden samen. En toch zullen we meer
moeten doen. Nabijheid van voorzieningen in
de wijken is met name voor ouderen belangrijk. Meer levendigheid in de centra is voor
alle leeftijden belangrijk, zeker wanneer we
onze gemeente aantrekkelijk willen houden
voor jongeren. Voor centrum Geleen zetten
wij in op meer woningen en meer groen. In
de lente/zomer willen we een stadsstrand op
de markt mogelijk maken (bijvoorbeeld met
foodtrucks erbij). Voor centrum Sittard willen
we één duidelijk plan: ruimte voor horeca
op de markt, meer cultuur in de open lucht
(straattheater). Voor onze hele gemeente:
meer voedselbossen, waar recreatie, landbouw en klimaatadaptie mooi samenkomen.
PvdA Sittard-Geleen
Gezamenlijke historie
SPA is van mening dat er te weinig mogelijkheden tot recreatie zijn. Weliswaar is het kasteelpark in Born een juweeltje maar in vergelijk met bijvoorbeeld Parkstad blijven we ﬂink
achter. We hebben weinig bosgebieden en ook
waterrecreatie is niet groot. Sittard-Geleen
lijkt niet aantrekkelijk genoeg voor jongeren
want velen gaan juist naar elders. Niet voor
niets is recreatietoerisme slechts een kleine bedrijfstak. Het Oktoberfeest en enkele
evenementen trekken wel mensen van binnen
en buiten de gemeente. We maken te weinig
gebruik van de gezamenlijke historie die we
als gemeente hebben. Juist hier waren de
afgelopen duizend jaar veel machtswisselingen. Daar doen we helemaal niks mee. De binnenstad van Sittard heeft aantrekkingskracht
voor toeristen maar is ook niet echt gericht op
recreatie voor onze inwoners anders dan op
een terrasje way kletsen en nuttigen.
SPA
Sittard-Geleen blijft goed, wordt beter
Er valt heel veel te beleven in Sittard-Geleen
zowel binnen als buiten en voor jong en oud:
kasteelpark Born, Kasteel Limbricht, VR Experience, Escape center, binnen speeltuinen,
klimmen, Unit 13 outdoor adventures, bowlen, bioscoop, theater, zwembaden, schaatsen, historische markt van Sittard, musea,

SITTARD-GELEEN

Een hele
raadsperiode lang!
Een hulp biedende
persoonlijkheid.
Betrokken, integer,
eerlijk, spontaan
en oprecht. Zet
met empathie,
kennis en kunde,
mensen in hun
eigen kracht.

U GAAT TOCH ZEKER OOK
STEMMEN OP 14, 15 OF 16 MAART?

PETER
HENSSEN

LIJST 2
NUMMER 5

straattheater, absoluut bij! Het succesvolle
concept in een hedendaags jasje zonder de
herkenbaarheid weg te halen; wij geloven dat
je daarmee goud in handen hebt. Sommige
partijen beweren er al mee bezig te zijn. Wij
zeggen: praatjes vullen geen gaatjes; tijd om
het eindelijk te regelen na 16 maart! Aan PIT
ligt het niet!
PIT

Mama’s Pride 2019.
geheime tuinen, drielanden ﬁetstochten etc
etc…. ZO veel moois dat moeten we koesteren.
Daarnaast zijn er nog zo veel mogelijkheden
en kansen die moeten we grijpen. We hebben
prachtige natuur en historische gebouwen, we
hebben veel te vertellen over onze geschiedenis. Maar bij al dit moois zouden we ook moeten kijken naar recreatieve mogelijkheden die
gratis en daarmee voor iedereen toegankelijk
zijn. Daarnaast pleit de VVD voor beter spreiding van activiteiten in dorpen en wijken zoals
wat meer sport- en recreatiemogelijkheid voor
jong en oud in Geleen-Zuid. En meer kleine
buitenspeelplaatsen met bankjes zodat ouders
en grootouders lekker kunnen zitten terwijl
hun kroost speelt.
VVD Sittard-Geleen
In Sittard-Geleen is het goed toeven
voor inwoners en toeristen
De coronacrisis heeft onze manier van wonen,
werken en reizen veranderd en ons laten merken hoe belangrijk een gezonde en mooie omgeving is. Meer dan ooit is er aandacht voor
schone lucht, groen in de omgeving, recreatie,
goed openbaar vervoer en meer ruimte op
straat voor voetgangers en ﬁetsers. We zetten
in op een groene, schone omgeving, zowel in
de stad als daarbuiten. Wij zullen, samen met
belangenbehartigers, strijden voor natuurontwikkeling op en rond de Schwienswei en
we blijven ons inzetten voor de Kollenberg,
het voltooien van Corio Glana, het Rivierpark
Maasvallei, de Geheime Tuinen, onze Groene
Gevel Brigade en de Graetheide. Groene,
verbindende, initiatieven van inwoners steunen we. Sittard-Geleen wordt daardoor nog
aantrekkelijker voor recreatie en toerisme.
GroenLinks vindt dat beter erfgoedbeleid past
bij een gemeente met zo’n fraaie historie als
de onze. Toeristen komen er immers graag
voor naar Sittard-Geleen.
GroenLinks Sittard-Geleen

Foto DoubleEye | Ivo Goessens
Positieve manier
Het CDA gaat voor een bruisende stad!
Evenementen in onze stad zoals het Oktoberfeest, het Sint Rosafestival, Groove Garden,
Mama’s Pride en de M&P Feesten dragen hier
een steentje aan bij. Maar ook op wijk- en
dorpsniveau zetten veel inwoners en verenigingen evenementen en activiteiten op voor
jong en oud. Het CDA is dan ook trots op de
vele verenigingen die ook in deze moeilijke
tijd ervoor zorgen dat iedereen op een positieve manier de energie kwijt kan. Het culturele
aanbod in onze gemeente is breed. Het Toon
Hermanstheater, het ﬁlmhuis, poppodium
VOLT en de vele tentoonstellingen binnen de
Domijnen zorgen voor vertier in de stad. Het
CDA wil daarnaast inzetten op toerisme in de
centra en in de buitengebieden; we zoeken de
balans tussen recreatie, milieu, natuur en toerisme. Denk ook aan een mooie wandeling in
het stadspark van Sittard, langs Corio Glana
of bij de Grensmaas. Maar ook op het gebied
van sport staat Sittard-Geleen op de kaart
voor jong en oud. Daar wil het CDA op blijven
inzetten. Of je nu lid bent of sport bij een vereniging of gaat kijken naar een profclub zoals
Fortuna Sittard of de Lions.
CDA Sittard-Geleen
Nog meer op de kaart gezet
Nee, PIT gelooft dat er nog meer te halen valt
op het gebied van recreatie. We geloven zelfs
dat recreatie, naast vermaak en ontspanning
van onze eigen inwoners, een cruciale rol kan
spelen in het aantrekken van toeristen naar
onze gemeente. Sittard-Geleen moet in onze
ogen nog meer op de kaart worden gezet en
wij geloven in de combinatie recreatie en
toerisme om dit te bereiken. We hebben veel
te bieden! Het wordt tijd dat men ons buiten
onze (land)grenzen weet te vinden en hun
geld hier komt uitgeven. En daar past ons
streven, het terugbrengen van het zo geliefde

Positieve gezondheid
Er kunnen nooit voldoende recreatiemogelijkheden zijn binnen de gemeente Sittard-Geleen. Voor onze inwoners op leeftijd is het
maar de vraag of recreatiemogelijkheden
overblijven. Zo is Gemeenschapshuis de
Baandert onlangs verdwenen en dreigen drie
ontmoetingscentra voor ouderen te moeten
sluiten. Het aanbieden van recreatiemogelijkheden zorgt voor fysieke, emotionele en sociale uitdagingen voor onze inwoners. Dit leidt
vervolgens weer tot een positieve gezondheid.
PUUR gaat zich inzetten voor het behoud en
het uitbreiden van recreatiemogelijkheden.
Dit gaat PUUR doen door ervoor te zorgen
dat onze gemeente deze recreatiemogelijkheden voldoende doet ondersteunen. PUUR zet
hierbij in op minder bureaucratie en ziet voor
de gemeente een faciliterende rol weggelegd.
Daarnaast zijn sport- en cultuurverenigingen
de afgelopen tijd geraakt door corona. De
verenigingsﬁnanciën zijn verslechterd en de
ledenaantallen zijn teruggelopen. Dit behoeft
absoluut aandacht van het Gemeentebestuur.
PUUR gaat ervoor zorgen dat Sittard-Geleen
voldoende recreatiemogelijkheden heeft, niet
alleen nu maar ook in de toekomst.
PUUR
Andere mogelijkheden belangrijker
De PVV beschouwt recreatie als een luxe-artikel. Belangrijker vinden wij een gezond ondernemersklimaat in brede zin, met toegankelijke wijken en stadscentra en een aangenaam
en veilig woonklimaat. Een vakantiepark of
jachthaven is voor de PVV dus géén doel op
zich! Het aanvankelijk geplande grootschalige
vakantiepark met meer dan 300 bungalows
op de ESCS-locatie rondom de Schwienswei
vinden wij absurd. Niet alleen omdat Sittard-Geleen nu eenmaal géén megatoeristisch
profiel heeft, maar vooral omdat er zóveel
andere mogelijkheden belangrijker zijn. Dit
soort vrijvallende ontwikkellocaties moeten
ingezet worden voor betaalbare woonconcepten voor onze jongeren en (sociale) huurders.
Bij elke herontwikkeling moet rekenschap
worden gehouden met de belangen van
gebruikers in de omgeving. Laat dus vooral
ook onze inwoners zélf ideeën aandragen
én uitwerken. Zodat de opbrengsten en het
beheer niet alleen gaan naar corporaties of
ontwikkelaars, maar bijvoorbeeld naar een
collectief van inwoners, plaatselijke ondernemers of een belangengroepering met hart voor
de zaak!
PVV Sittard-Geleen

KIM SCHMITZ
MENSELIJK
EERLIJK
DUURZAAM
GROEN
LEEFBAAR
CULTUREEL
VEILIG
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COLUMN
Het carnavaleske feest
van de democratie
Door Ray Simoen

Foto MIJNGazet
Kansen
D66 wil het beste recreatiebeleid. We gaan
meer winkelaanbod creëren door het ondernemersklimaat te verbeteren. Dat betekent:
geen onnodige regelgeving en ondernemers
laten ondernemen. D66 investeert in cultuur.
Sittard-Geleen heeft toffe evenementen, zoals
de Paasmarkt in Born, Mama’s Pride, de
MP-feesten en het Oktoberfeest. D66 ziet kansen voor een terugkeer van het Straattheaterfestival en nieuwe evenementen, bijvoorbeeld
een studentenfeest. Ook wil D66 aansluiten
bij de Euregionale museumkaart en gaat D66
monumenten, zoals de Maurits Loonhal en
de Agnetenberg kloosterkapel, koesteren en
openstellen voor publiek. Wat betreft onze
accommodaties: kwaliteit boven kwantiteit.
Voor bereikbare voorzieningen investeert D66
in infrastructuur. D66 is blij met de plannen
voor Glanerbrook, Het Anker en kijkt naar
mogelijkheden voor De Hateboer. Naast de
stimulering en subsidiëring van breedtesport,
is D66 voorstander van een gemeentelijke
topsportsubsidie en blij met het Jeugdfonds
Sport & Cultuur. Tevens wil D66 meer parken
en Tiny Forests, fijn voor joggen en wandelen.
D66 Sittard-Geleen

Ook ruimte voor verbetering
Er zijn aardig wat recreatiemogelijkheden in
Sittard-Geleen, maar wat FVD betreft is er
ook ruimte voor verbetering. Recreatie is bevorderlijk voor de gezondheid en het welzijn
van de bevolking. FVD vindt het verstandig
om te blijven investeren in een fijne leefomgeving, met voldoende parken, natuur en
uitlaatvoorzieningen voor honden. Speeltuinen, sportvelden en bankjes betalen zich terug
in een gezonde en gelukkige bevolking. We
moeten ervoor zorgen dat jongeren productief
(kunnen) zijn en goed kunnen werken aan een
fijne toekomst voor Nederland en dat ouderen
in goede gezondheid kunnen genieten van
ons prachtige land, waar zij zich jarenlang zo
hard voor hebben ingezet. FVD is van mening
dat er gesneden dient te worden in onnodige
gemeentelijke uitgaven en geïnvesteerd dient
te worden in de zaken die ons land krachtig,
gezond en gelukkig maken. Voldoende recreatiemogelijkheden voor iedereen is niet alleen
een goed idee, maar een recht van iedere
Nederlandse staatsburger.
Forum voor Democratie Sittard-Geleen

Initiatieven
Er zijn mogelijkheden om te recreëren in
Sittard-Geleen, maar we zijn van mening dat
er nog veel meer mogelijk is. Een belangrijke recreatieve bezigheid van de inwoners
is wandelen en fietsen. Het knopen-lopen
wandelnetwerk levert hier een belangrijke
bijdrage aan. Initiatieven van inwoners en
lokale ondernemers voor het tot stand komen
van wandel- en fietsommetjes ondersteunen
wij van harte. Om fietsen in Sittard-Geleen
nog aantrekkelijker te maken zal geïnvesteerd
dienen te worden in veilige (snel)fietsverbindingen. Evenementen en cultuurhistorisch
erfgoed leveren een belangrijke bijdrage
aan het imago, vrijetijdseconomie, toerisme
en recreatie. Het brede aanbod aan evenementen en cultuurhistorisch erfgoed maakt
dat er voor jong en oud iets te beleven is in
Sittard-Geleen. Wat ons betreft mag er meer
aandacht worden besteed aan recreatiemogelijkheden voor de jeugd, door in gesprek te
gaan met jongeren en samen met hen te bekijken welke mogelijkheden kunnen worden
toegevoegd aan het huidige aanbod.
GOB

Lijst 12

Afbraak en verpaupering
Wij zijn niet bepaald trots op onze uitgestorven dorpen, het bijna afgebroken mijnverleden, de actieve ontgroening en de torenhoge
leegstand binnen onze gemeente. Het GOB
helpt alleen haar achterban, waardoor de
afbraak en verpaupering bijna voltooid is.
Burgerinitiatieven worden tegengewerkt of
kapot gemaakt, terwijl achterban initiatieven
alle hulp krijgen. Ondertussen lopen toeristen
te zoeken naar een toilet, leuk plaatsje om
even te rusten, of een hapje te eten. In tegenstelling tot de coalitiepartijen wil Lokaal geen
recreatie rondom de Schwienswei. Lokaal ziet
juist unieke mogelijkheden voor nieuwe recreatie in het gebied rondom de passantenhaven
in Schipperskerk. Hier liggen kansen voor
een volwaardige jachthaven, een dagstrand,
ﬁets/wandel knooppunt en voor horeca. Ook
onderzoek naar een vakantiepark of camping
behoort tot de mogelijkheden. Deze plannen
zijn nu nog onmogelijk. Een wethouder wil
gronden uit dit gebied ruilen voor gronden in
het middengebied Grevenbicht-Obbicht? Vandaar dat de school er ook nog steeds niet is.
Fractie Klein
Lokaal Sittard-Geleen-Born

voorBorn
en
omstreken

Kies voor

Erwin Talpe nr. 2

Carnaval en gemeenteraadsverkiezingen
hebben op het eerste gezicht niks met elkaar te
maken, ook al vinden ze dit jaar vlak na elkaar
plaats. De een (carnaval) het feest van de lol
en sjpas van de maskerades, het Appelsienesjmiete’ en laam maeken, de ander het stemmige
feest van de democratie, stemmen en zetels
verdelen. Maar toch, zoveel verschillen ze niet
van elkaar. Integendeel, ze hebben ontzettend
veel gemeen.
Confetti
Vlak voordat de stemhokjes opengaan kun je
een kolderieke maskerade van politici op tv, op
pleinen, markten en aﬃches zien paraderen.
Een confetti van folders, partijprogramma’s en
gadges vult de straten. En we zijn getuige van
een gigantische metamorfose, die verder gaat
dan een lik lipstick op de wangen of gek hoedje,
waar carnavalisten genoeg aan hebben. Dames
en heren, die je amper of nooit hun mond
ziet opendoen in de raadszaal of die je anders
voorbijlopen op straat, blijken plots veranderd
te zijn in vriendelijke spraakpraatwatervallen.
Met een op het gezicht gebeitelde glimlach
duwen ze je een folder met hun portret in de
hand en proberen je over te halen om op hen
te stemmen. Van alles wordt je beloofd- meer
inspraak, meer groen, minder geluidoverlast,
minder bureaucratie, schonere lucht, minder
hondendrollen, zuiver zwembadwate en elk
dorp een eigen “törpshoes’-: zodat je denkt te
maken te hebben met een politieke laam maeker, iemand, die maar aan je kop blijft zeuren
met allerlei beloftes en je bij de neus staat te
nemen
Läöker
In de bonte optocht van politieke grapjurken,
die kwistig strooien met dure en onbetaalbare

Kunststukjes
DSM ligt in de container
Tekst Peter van Deursen
DSM is een afkorting. Ik heb een hekel aan
afkortingen. Ze zijn er met letters aan elkaar
of met punten ertussen, met of zonder hoofdletters. Door het gebruik van apps en vooral
Whatsapp verschijnen de vreemdste afkortingen. Het lijkt wel geheimtaal. Dat vond ik
vroeger juist weer wel leuk en spannend. Het
waren puzzels die je met vriendjes uitwisselde
en je had dus de geheimen gewoon op papier
staan die je ouders of je zus niet konden
ontcijferen. DSM is een serieuze afkorting en
geen raadsel. Het is een woord geworden, een
begrip niet alleen in Limburg maar in heel
Nederland, neen, in de hele wereld. Het is

VEER WUNSJE
UCH EINE
SJOONE
VASTELAOVEND!

SAMEN VOOR EEN BRUISEND
SITTARD-GELEEN

fata morgana’s loopt zelfs een echte Superman mee. Jarenlang zuchtte Sittard-Geleen
niet alleen onder de vele läöker in de grote
carnavalsoptocht maar vooral ook onder die in
de gemeentelijke ﬁnanciën. De läöker in de optocht blijven hardnekkig bestaan. Maar dankzij
Ton Raven, de zelf benoemde Superman van
de gemeentelijke schatkist, zijn we in de korte
tijd dat Raven over ons gemeentegeld ging, deﬁnitief verlost van dat grote ﬁnanciële laok, dat
die andere tovenaar Pieter Meekels maar niet
wist te dichten. Zegt Ton zelf op het biljet, waar
hij iedereen oproept op hem, Redder Raven
te stemmen. Even werd gedacht dat Ton weer
last had van een overmoedige bui, die hem al
eerder parten heeft gespeeld en hem al eens
een wethouderszetel heeft gekost. Maar, nee,
de senator uit Geleen is bloedserieus. Sterker
nog, hij belooft ons nog meer gouden bergen
vol melk en honing: Als senator in de Eerste
Kamer, en hopelijk straks als vers gekozen
raadslid van Sittard-Geleen kan hij best nog
wel meer fraais en goeds bij elkaar lobbyen en
ritselen voor deze gemeente.
Sjunkelen
Maar aan dit electorale Appelesienesjmiete doen alle partijen allemaal lustig mee.
Munstergeleen krijgt een ton om tot eind dit
jaar zijn gemeenschapshuis open te houden;
wat daarna gebeurt zit verborgen in de zak
van Trappadoelie of van de wethouder, die
de zwarte Piet krijgt toegespeeld om te gaan
vertellen dat de gemeente geen geld meer geeft.
Senioren en gezinnen met kleine kinderen
in Born, Buchten, Grevenbicht en Obbicht
kunnen in het Anker te water blijven gaan voor
zwemles en tegen de reuma. Nadat ze eerst
het Anker lieten verzuipen in de ellende van
achterstallig onderhoud, werpen alle partijen
onder aanvoering van ‘badmeester’ GOB nu
vlak voor de verkiezingen het complex een
boei toe: wel eentje die twee ton goedkoper is
dan eerder, maar toch genoeg om niet volledig
kopje onder te gaan en nooit meer boven te
komen. En zo sjunkelen we de het feest van de
gemeenteraadsverkiezingen tegemoet. Erna is
het net als met carnaval ‘maske begraven’, en
zien we het demasqué van de goede bedoelingen en mooie beloftes. De lepel gaat uit de
brijpot, het mes komt op tafel, en het harde
spel om de macht en de knikkers kan beginnen. Alaaf, laat je stem horen en meetellen.
een concern dat in haar grootheid is afgeleid
van Dutch State Mines en als DSM bekend is
geworden. Diezelfde afkorting met een -5 erbij
staat voor Diasnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders. Zo’n lastige woordcombinatie werkt afschrikwekkend. Een afkorting
maakt de lading minder zwaar De titel DSM-5
staat voor hèt handboek over geestelijke
afwijkingen. Misschien is mijn weerstand
tegen veel afkortingen wel een waarschuwing.
Elke afkorting “gevaarlijk” kan misleidend
of gevaarlijk zijn. Ik mijd ze als het kan.
Maar mensen zijn blijkbaar, net als ik, nogal
gemakzuchtig en willen een lange naam die
je vaak gebruikt, verkorten. In tegenstelling
tot gewone afkortingen zoals dwz en nvt is
DSM in Limburg in elk geval een overbekend
begrip. Het is een chemiebedrijf dat drijft op
afkortingen. Het kent alle grondstoﬀen en de
formules in letters en cijfers.
Het is de chemie van het bedrijf zou je kunnen
zeggen. Op school begreep ik niets van scheikunde. De enige formule die ik me nog van de
middelbare school herinner is H²O en dat is
gewoon water. De andere elementen worden
ons vanzelf wel opgedrongen omdat we het te
bont maken met produceren en consumeren.
CO² komt dagelijks in het nieuws, die stof
kan je niet zien en niet ruiken en veel mensen
denken daardoor: het loopt wel los. Hoe een
bedrijf als DSM daarmee omgaat kan ik niet
goed beoordelen. Tot nu toe stond DSM hoog
in aanzien. Het gigantische complex met
leidingen, koeltorens en rookpluimen langs de
A2 kent iedere reiziger die door Limburg naar
het zuiden reist. In Sittard kennen we het
grote DSM-gebouw aan het spoor bij het station. Als je langs de anonieme ramen omhoog
keek, zag je op de gevel het kleurige, gedraaide logo met de letters DSM. Of DSM door de
lockdown en het thuiswerken of door verkoop
van onderdelen langzaam is uitgekleed weet
ik niet. Wat ik wel weet is dat het logo en de
letters DSM in de afvalcontainer zijn beland
en niet meer op het grote gebouw prijken. Zo
ben ik een afkorting kwijt en ik weet eigenlijk
niet of me dat spijt, of dat ik me zorgen moet
maken om de toekomst van het gebouw en
haar voormalige bewoner DSM?

MIJNGazet | pagina 10

Jocelyn Engelhart: ‘Bureaucratie gemeente is rampzalig’
Een rampjaar was 2021voor Jocelyn
Engelhart (35). Ze zag zich gedwongen
de jarenlange relatie met haar vriend te
verbreken. Tevens moest ze twee zware
auto-ongelukken te boven zien te komen. Daarnaast kreeg ze het o.m. door
corona steeds zwaarder om te overleven als zelfstandig zorgaanbieder. En
eind december kwam door ook nog de
breuk bij met haar partij D66.
Door Ray Simoen
,,Huilend lag ik in de nacht van 29 op 30 december in mijn bed,” zegt ze in haar woning in
Born. ,,Ineens kreeg ik die nacht een ingeving
om een nieuwe partij op te richten. Dat was
een oer drang, die ik in me voelde. Mijn politieke carrière mocht niet na 12 jaar ten einde
komen”, zegt ze vol overtuiging. ,,Ik voelde
me geïnspireerd door mijn helden Jeanne
d’Arc, Gandhi, en Nelson Mandela, die ook
vanuit een onderliggende positie er bovenop
kwamen.” Diezelfde nacht, waarin ze van
wanhoop tot nieuwe hoop kwam, leverde haar
ook de naam en het logo van haar nieuwe partij op. Haar partij zou ‘Puur’ heten, met een
paarskleurig logo. ,,Paars is in India de kleur
van de inventiviteit en spiritualiteit. Puur
staat voor ‘de kracht uit jezelf halen’ en ‘voor
de bijzondere intentie om anderen te helpen’.
Al van jongs af aan wil ik dat- mensen helpen
en hen bijstaan om de kracht in zichzelf te
vinden-. Dat is mijn roeping.” Klinkt zweverig
maar ze weet haar spiritueel gedreven overtui-

ging om te zetten in politieke activiteit en de
praktijk van alledag. ,,Al vanaf mijn 22ste ben
ik politiek actief. Daarbij heb ik HBO rechten
en -kort- politicologie gestudeerd. Vijf jaar
geleden ben ik als zorgaanbieder een eigen
bureau gestart. Ik geef ‘ambulante individuele
begeleiding, gericht op praktisch welzijn’. Ik
weet als geen ander hoe hard het is om voor je
dagelijkse bestaan te moeten vechten.”
Tijger
Ze erkent dat het haar veel moeite gekost
heeft om de politiek in te gaan. ,,In het
begin vond ik politiek vreselijk, een keiharde
wereld, en al dat vergaderen en dat spreken
in het openbaar, het sprak me totaal niet
aan. Maar zaken, die niet fijn zijn, heb je
nodig om te kunnen groeien.” Dat lukte haar
buitengewoon goed. ,,De eerste keer dat ik
meedeed aan de verkiezingen haalde ik, op
de lijsttrekker van Progressief Beek, na de
meeste stemmen.” Ook bij D66 Sittard-Geleen
groeide ze uit tot een van de meest actieve
leden. Maar toen naar haar mening de D van
democratie bij D66 Sittard-Geleen steeds
verder uit zicht raakte en de discussies om het
fractieleiderschap verkeerd uitpakten, brak ze
eind 2021 met de partij. Doordat ze zich niet
op tijd (vóór 28 november 2021) kon aanmelden voor de gemeenteraadsverkiezingen, staat
Puur als ‘blanco’ op de lijst van deelnemende
partijen. ,,Dertiende staan we op de lijst.
Prachtig, 13 is het getal van de transformatie.
Bovendien is 2022 een goed jaar, want het
is het jaar van de tijger. En ik ben een tijger,

gers.” Ze wist dat de komst van PVV-er Tom
Roest naar Puur tot verontwaardiging zou
leiden. ,,Ik heb Tom als mens benaderd, hij is
ook erg spiritueel. Voorheen hebben we altijd
goed samengewerkt. Het gaat hier om gemeentelijke politiek, geen landelijke.” Kritisch
is ze over de juichstemming dat er ditmaal
zoveel vrouwen lijsttrekker zijn. ,,Vergeet niet
dat vrouwen aardig kunnen manipuleren, ze
zijn sluwer dan die mannelijke haantjes. Hoewel het een aardige klus zal worden om alle
vrouwen op één lijn te krijgen, hoop ik wel dat
wij als vrouwen mekaar kunnen versterken en
steunen in dat mannenbolwerk dat de politiek
zo lang was.”

Favoriete…

wel eentje van 1986, maar toch tijger,” zegt ze
glimlachend.
Speerpunt van Puur is ,,minder bureaucratie,
want die is hier echt een ramp, en er vooral
op gericht om mensen te straffen en sancties
op te leggen”. Voorts moet de gemeentelijke dienstverlening ,,veel beter” worden en
moet serieuzer werk gemaakt worden van de
inspraak van burgers ,,Inwoners met vragen
worden vaak erg onheus bejegend. En bij het
windmolenpark in Holtum-Noord en Het
Groene Net liet de gemeente zien hoe erbarmelijk ze omgaat met de inspraak van bur-

Gerecht: andijviestamppot van mijn
moeder
Drank: gemberwater en rode wijn
Land: Nepal vanwege de spirituele sfeer
en dankbare mensen
Boek: Hans Peter Roel, ‘De vierde dimensie, toeval bestaat niet’
Film: alle films met een spirituele lading
en ‘Lion’ met Dev Patel en Nicole Kidman
Grootste deugd: Inspirerend en doorpakken
Grootste ondeugd: Graag en veel snoepen van kerstkransjes en paaseitjes

Speld van Verdienste voor Wim Koopmans

Luisterkring

Burgemeester Verheijen heeft op 23 februari een Speld van Verdienste uitgereikt aan
Wim Koopmans. De Speld van Verdienste is
een gemeentelijke onderscheiding, die werd
uitgereikt als blijk van waardering voor zijn
langdurige vrijwilligersinzet bij het Chrysantenveld in de wijk Lindenheuvel. De Wim
Koopmans is een van de initiatiefnemers en
drijvende kracht achter het ontstaan van het

Op 7 maart start de Luisterkring Klassieke
Muziek van Gilde De Graven in Munstergeleen in de grote zaal van het Gemeenschapshuis. Musicus en voormalig directeur
van de muziekschool Pierre Rietrae legt aan
de hand van luistervoorbeelden klassieke
muziek uit. Meer informatie treft u aan op de
website van Gilde De Graven. Inschrijven kan
nog tot 2 maart.

Chrysantenveld in de wijk Lindenheuvel.
Mede door zijn inspanning heeft het terrein
een invulling gekregen die geschikt is voor de
hele buurt.
In samenwerking met de gemeente, Partners
In Welzijn en ZOwonen zijn een kinderboerderij, een voetbalveldje, jeu-de-boulesbaan en
speeltoestellen gerealiseerd. Het gebied wordt

onderhouden, er wordt geen afval meer gedumpt en de cohesie in de buurt is versterkt.
In het bestuur van de Stichting Het Chrysantenveld heeft de heer Koopmans vele jaren de
functie van penningmeester vervuld. Hij zet
zich nog steeds in om te waarborgen dat het
Chrysantenveld in de toekomst voor de wijk
behouden blijft.

Raamdecoratie en vloeren,
alles onder 1 dak!
• Gordijnen • Raamdecoraties
• Insectenwering • PVC vloeren
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur.
Wolfeynde 10 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl

Like ons op

OK
KERE
PEN
naf

,95

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.
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Nancy Kaufmann: ‘Eigenwijsheid heeft me veel gebracht’
Eigenwijs is ze altijd geweest. “Heel erg
zelfs”, geeft Nancy Kaufmann, lijsttrekker van de Stadspartij het lachend toe.,,
Op school werd ik vaak gepest, waardoor ik een bang en verlegen kind was.
Dankzij mijn eigenwijsheid heb ik dat
pestverleden overwonnen,” zegt ze in
haar huis in Geleen.
Door Ray Simoen
Laatbloeier
Omdat ze weet wat het is om in het verdomhoekje te zitten, komt ze op voor mensen, die
kansarm zijn en onderdrukt worden: asielzoekers, daklozen en anderen, die gemangeld
worden om hun geloof, identiteit en afkomst.
Ook leidde die moeizame strijd tegen die pesterijen ertoe dat ze een laatbloeier is. ,,Maar
wel een laatbloeier, die er vol voor gaat,” voegt
ze er breed lachend aan toe. Een fanatiek
hardloopster was ze, ook in het onderwijs,
waar ze jaren werkzaam was, trok ze er hard
aan. En later zou ze een succesvol schrijfster
van een kinderboek worden, mede dankzij
haar docent Kees Simhoffer, die haar talent
ontdekte: ,Je bent wel een laatboeier maar je
moet een boek gaan schrijven, zei hij altijd tegen me”. In het Blauw Dorp, een Maastrichtse
achterstandswijk stond ze zelfs 17 jaar voor de
klas. ,,Niet altijd makkelijke mensen maar wel
mooi het hart op de tong. En prachtig om veel

te kunnen betekenen voor de kinderen hier.
Daarvoor ben ik het onderwijs ingegaan, en
ook om zaken ten goede te veranderen. Altijd
lid van de medezeggenschapsraad geweest en
deel uitgemaakt van managementteams.” Dat
veranderde pots toen haar man op 58 jarige
leeftijd aan een hartstilstand overleed en zij,
45 jaar, met twee kinderen van 9 en 10 jaar
achterbleef. ,,Ik stopte meteen met de studie
psychologie die ik net was begonnen, ik wilde
er zijn voor mijn kinderen.” Toen echter een
bevriende garagehouder het leven zuur werd
gemaakt door de gemeente, ontketende ze
een protestactie, die veel aanhang kreeg. ,,Het
was vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2014. De Stadspartij en de Ouderenpartij
benaderden me om op hun lijst te komen.
Maar ik had geen trek om enkel stemvee te
zijn.” Uiteindelijk wist Ton Raven van de
Stadspartij haar te overtuigen en koos ze voor
diens partij, op voorwaarde dat ze gecoacht
zou worden op haar weg in de politiek. ,,Op de
tiende plaats stond ik, maar kreeg 251 stemmen”, zegt ze lachend. Ze werd burgerraadslid-,,ik durfde eerst amper mijn mond open
te doen,”-. Ze leerde snel haar mond open te
doen en debatten te voeren. ,,De politiek kan
hard en gemeen zijn maar je leert er ook nieuwe mensen kennen en je hebt het gevoel dat je
iets kunt betekenen voor mensen in nood.”
Een zware klap was het dan ook voor haar dat
ze achtereenvolgens werd getroffen door een

lastig dilemma, evenals de Schwienswei. Die
kan groen blijven, met vakantiehuisjes op
het ESCS terrein, waardoor de binnenstad
een economische impuls kan krijgen van de
toeristen.” Ze verwacht geen wonderen van
het feit dat acht partijen worden geleid door
vrouwen. ,,Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in de gemeenteraad. Maar ik
verwacht wel dat vrouwen meer de verbinding
zoeken. Ook al kunnen vrouwen scherp zijn
over elkaar, ik hoop wel dat we open zullen
blijven praten, geen achterkamertjespolitiek
meer.”

Favoriete…

hartinfarct, hartstilstand en herseninfarct.
,,Maar ik heb het overwonnen. Want ik wil
bezig blijven”, klinkt hert ferm. Haar dochter
is niet zo gelukkig met het lijsttrekkerschap
van haar moeder. ,,Ik ben nu eenmaal wat
eigenwijs, dus ik ben blij met dit lijsttrekkerschap hoewel ik wel meer mijn rustmomenten kies.” Flink aan de bak zal ze moeten
de komende vier jaar, verwacht ze. ,,Passen
en meten wordt het. Chemelot moet ruimte
krijgen voor zijn campus, maar niet ten koste
van De Lexhy: dat moet groen blijven. Ook
VDL en de omringende natuur vormen een

Gerecht: gegrilde zalm
Drank: warme chocolademelk met slagroom; zelfs in de zomer
Land: Spanje en Zweden
Boek: Harry Mulisch, De Ontdekking van
de Hemel, alle boeken van mijn leermeester Kees Simhoffer
Muziek: Queen en Robert Long
Film: Les Intouchables en Amadeus
Grootste deugd: ik wil altijd graag minderheden, onderdrukten en asielzoekers
helpen want iedereen hoort er bij
Grootste ondeugd: eigenwijs, en ik ben
gek op hele snelle auto’s

Op weg naar de lente met een groene Trappist
Januari is gelukkig voorbij, de rillerige kop
van het jaar is er af. Langzaamaan krijgen we
meer (zon)licht en draaien we slow motion
naar de lente. Toch is een beetje compassie
met de eerste maand van het jaar op zijn plek.
Die krijgt het altijd zwaar voor zijn kiezen.
Staat bol van de goede voornemens, die iedereen altijd weer maakt en die als sneeuw voor
de zon verdwijnen. En hij gaat gebukt onder
de vele nog te betalen rekeningen van de
voorbije feestdagen. Blauw van de kou rood
van de betalingen. Wat hieraan te doen? Geen
druppel drank drinken.
Trend
Velen deden mee aan ‘dry january’ of proberen nu ‘try February’. Dan probeer (‘try’) je
het met alleen alcoholvrije gin, limoncello en
lowlander. Maar blijft voor velen toch zo iets
als zittend carnaval vieren met een wit mondkapje voor. Maar we proberen iets anders:
Met mate drinken, echter wel met kwaliteit in
het glas. We gaan de trend volgen, die sinds
een jaar of wat in het gidsland voor gisten en
schuimend genot, België is ingezet. Zware

naamd, een eenmalig feestbier moest blijven.
Gelukkig streken de trappistenmonniken over
hun hart en doopten ze het feestbier uit 2012
tot Chimay Verte, want in Baileux verlaten
ook de Blauwe, Rode, Gouden en Trippel de
brouwerij. De ‘Groene’ oftewel ‘Verte’ is een
robuust blond bier geworden met 10 %.

blonde bieren zijn daar de laatste jaren zeer
populair. Flessen waarin blonde bieren van
zo’n 8 tot wel 10 procent alcohol zitten. Een
dikke neus trekken deze heftige blondes naar
die laffe biertjes á la Radler, die smaken als
zoete kinderlimonades. Dionne Stax is toch
ook geen Lady Gaga, zoals Dréetje Hazes ook
geen Brad Pitt is?

Lente
Robuust wil niet zeggen hoekig en grof. Integendeel, het bier heeft een mooie verfijnde dik
witte schuimkraag en geurt naar sprankelende
limoen, gember, rozemarijn, zacht peperige
en vrolijke bergamot naast licht droppige
steranijs en verwarmende kruiden. Dat is een
mondvol en meteen bij de eerste slok krijg
je dat ook allemaal op een prettige manier
voor je kiezen. Ook nog zo aangenaam dat je
graag een tweede, derde, etc slok neemt. En
voordat je het weet sta je weer ‘dry’, want je
glas is leeg. Geen gewetenswroeging hoef je te
hebben dat je toch weer aan de drank bent, de
monniken bidden graag deze zonde weg voor
je. ‘Try’ deze groene Trappist, de lente is dan
ineens niet meer zo ver weg.

Duvel zette in 2017 de toon met zijn Duvel
Moortgat van 8,5 %, erna, in 2019 kwam
Omer met zijn Omer Traditional Blond van 8
% en in 2020 werd in Leuven de eerste Victoria van 8,5 % ingeschonken. Vorig jaar gaven
de monniken van de abdij van Scourmont
bij Baileux in Henegouwen hun zegen aan
Xavier Pirlot, opper acoliet van de brouwerij
van Chimay om de Chimay Blonde Forte in
grote hoeveelheden te gaan brouwen. Negen
jaar had Pirlot moeten smeken en bidden
bij de monniken om van de Chimay Blonde,
die in 2012 ter gelegenheid van de 150 ste
verjaardag van de brouwerij was gemaakt,
meer flesjes te mogen brouwen. De monniken
vonden dat dit bier, ook wel ‘Chimay 150’ ge-

KIM SCHMITZ
Een lee�baar
Sittard-Geleen
De cirkel van armoede, schulden en
kansongelijkheid moet worden doorbroken
om daadwerkelijk te komen tot brede
welvaart voor iedereen.

yvonnesalvino.nl

Wij zijn Auto Meis

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.

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

ZELISSEN

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

MENSELIJK
EERLIJK
DUURZAAM
GROEN
LEEFBAAR
CULTUREEL
VEILIG

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
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DE BESTE KOFFIE DEALS!

Tummers
daar word ik vrolijk van

DE KOFFIE SPECIALIST
VAN LIMBURG!

ALTIEJSDTE

HET B

ADVIES

Johan

SIEMENS ESPRESSOMACHINE
TI355F09DE

669,-

589,-

• ceramDrive • coffeeDirect Display • iAroma-systeem
• milkPerfect • OneTouch functie

MELITTA ESPRESSOMACHINE
SOLO ORGANIC SILVER E950-111

• Companion app • Aroma extraction Sysem • Double cap-modus
• Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma

429,-

265,-

949,-

899,-

MIELE ESPRESSOMACHINE
CM 5310 SILENCE

• OneTouch for Two • AromaticSysteem • Reinigings programma’s
• Kanfunctie

JURA ESPRESSOMACHINE
S8 (EA) MOONLIGHT

1599,GRATIS KOPJES-WARMER
OF COOL CONTROL 1LTR!

• Professional Aroma Grinder • Kies uit 15 koffiespecialiteiten en bepaal zelf de sterkte
• Touchscreen • Profi-uitloop voor microschuim• 1,8 Liter water reservoire

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl

