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Wijnchâteau Daniken

Op vakantie bij bevriende wijnboeren in
Hongarije kreeg hij de smaak te pakken.
Tien jaar later heeft René Willems 2200
druivenstokken staan op een zonnige
helling met uitzicht op Sweikhuizen. In
de kelder van de Biesenhof perst hij zijn
druiven tot lichte, frisse ‘De Heren Daniken’ wijnen.
Lees het hele verhaal op pagina 9.
Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Wij zeggen
bedankt!

Zoek jij een leuke en leerzame vakantie
job, solliciteer dan bij Visschers
midgetgolf Restaurant Hole 19.

Keukens-CV-Sanitair

Iedere week
nieuwe aanbiedingen!!
n op
Kijk voor onze aanbiedinge
1190 stemmen
1 zetel

Maud Schenk-Hermans

w w w.c e m a .n l
Burgemeester Lemmensstraat 216,
6163 JS Geleen | Tel. 046-4747575
info@cema.nl | www.cema.nl

serveersters,
keukenhulpen

Wij zoeken

horecastudenten en leerlingkoks hebben
onze extra belangstelling.
Zijn er vrouwen /mannen (ook 50 plussers)
die tijdens het seizoen wat extra willen
bijverdienen en bijvoorbeeld
de energiekosten willen verlichten?
Kom dan eens overleggen
wat de mogelijkheden zijn.
Afspraak alleen per mail en voorzien
van CV en foto:

info@midgetgolf-Stein.nl

JOUW LOKALE

DE

WWW.EPTUMMERS.NL • T: 085-1054444

MAAK GEBRUIK VAN ONZE

ZORGELOZE
OVERSTAPSERVICE
Voor meer informatie
zie www.onvi.nl

ICE

SERV

ELEKTRONICA- EN
WITGOEDSPECIALIST

politieke groepering

Bedankt voor jullie vertrouwen!

JD
ALTBIESTE
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...in dorp én stad
in Sittard-Geleen...

Dankjewel

voor zoveel stemmen!
namens: Yvonne Salvino, Leon Geilen, Marcel Claessens, Martin Dormans, Roy Breidenbach, Cliff Verjans, Phil Boonen, Ivo Tillie,
Niek Wetzels, Berry van Rijswijk, Jos Bessems, Jeroen Tholen, Jack Peeters, Fred Vroomen, Rob Klee, Natalie Statnik, Inge Krebaum,
Sandra Kleinheerenbrink, Ingrid Knops-Verjans, Jaap Didden, Erik Ruijters, Fedja Kuburic, Myra Wijnen-Verbruggen,
Monique Zandkuijl-De Jong, Harrie Vaasen, Angelique Smeets-Thevissen, Harrie Dekkers, Mark Bokken, Ramon Kentgens, Cindy Kurvers,
Eva Janssen, Taurean L’ortye, Han Wijnen, Caspar Vossen, Peter Mares, Jasper Kraa, Paul Peereboom, Karin Widdershoven,
Manfred Verberkt, Ruud de Pree, John Janssen, Tilly Vola-Stoffels, Jules Stans, Rob Meulenberg, Roy Berkholst,
Ron van Mierlo, Raymond Reinaerdts, Henk Klooster, Jos Smeets, Haiqun Chen,
Pieter Meekels, bestuur en leden.

MUSEUMWEEK
OPEN JE WERELD

Exposities
workshops ,
&
(kinder) ac
tiviteiten

za 9 + zo 10

apr

GRATIS
ENTREE

5
10
apr
2022
t/m

Ligne 5, Sittard
www.dedomijnen.nl
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Bijzondere mensen aan de
wandel dankzij samenwerking

Sittardse Rosa-Run

belangrijk voor de mensen die wij ondersteunen. Door samen te werken met Bijzonder in
Beweging en Stichting Kennedy-Mars Sittard
maken we nog meer mogelijk en daar zijn we
trots op. We zijn blij dat we samen een geweldige wandeldag kunnen organiseren voor alle
deelnemers. En we hopen natuurlijk op veel
aanmeldingen.”
Stichting Kennedy-Mars
Naast de mars van 80 kilometer organiseert
Stichting Kennedy-Mars ook al jaren de
Mini-Mars van 10 kilometer en de Swentibold-Mars van 40 kilometer. Ideaal voor
deelnemers met een beperking, om eventueel samen met een buddy aan mee te doen.
Voorzitter Han Wolffs van Stichting Kennedy-Mars Sittard: “Met deze samenwerking
willen we nog meer dan voorheen laten zien
dat ons evenement toegankelijk is voor iedereen. Iedereen moet op zijn eigen manier de
uitdaging kunnen aangaan, of dat nu 10, 40 of
80 kilometer is”

Sfeerimpressie van Daelzicht-wandelaars tijdens de Kennedy-Mars in 2019.
Stichting Bijzonder in Beweging,
Daelzicht en Stichting Kennedy-Mars
Sittard slaan de handen (weer) ineen
om de Kennedy-Mars toegankelijk te
maken voor iedereen. Dus ook voor
mensen met een beperking. De drie
partijen delen de visie dat wandelen
goed is voor lichaam en geest en garant
staat voor veel pret en plezier. Het gezamenlijke doel is dat zo veel mogelijk
bijzondere mensen op zaterdag 16 april
a.s. aan de start verschijnen van de
Kennedy-Mars Sittard 2022.
Bijzonder in Beweging brengt in Limburg elke
week zo’n 500 mensen met een verstandelijke
en/of meervoudige beperking in beweging.
Dankzij vrijwilligers en bewegingsagogen
worden maar liefst 45 verschillende activitei-

ten georganiseerd. Sportinstuiven, zwemmen,
badminton, bowlen en nog veel meer. Amanda Klein, directeur Bijzonder in Beweging:
“Natuurlijk hoort wandelen ook bij onze
activiteiten. Door corona hebben we even
op de rem gestaan, maar gelukkig mogen we
weer. We gaan ons uiterste best doen zo veel
mogelijk bijzondere mensen te laten meedoen
aan dit fantastische evenement.”
Daelzicht
Zorgorganisatie Daelzicht biedt een thuis,
zorg, behandeling en oneindig veel mogelijkheden voor een zinvolle en actieve invulling
van de dag voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.
Nicole Weijers-Huijerjans, directeur Zorg
bij Daelzicht: “Meedoen aan evenementen,
plezier hebben én gezond leven en bewegen is

Trek de stoute schoenen aan en doe
mee!
Alle wandeltochten starten vanaf de gezellige Markt in Sittard. De Mini-Mars van 10
kilometers start om 12.00 uur en de Swentibold-Mars van 40 kilometers start om 10.00
uur. Alle bijzondere deelnemers krijgen een
speciaal arrangement met uiteraard een gave
wandeltocht, een goodiebag, lekker lunchpakket, een mooie herinnering aan de tocht,
ondersteuning en nog veel meer. Het wordt
een bijzondere en sportieve dag!
Voor meer informatie over de Kennedy-Mars
of deelname als wandelaar of als begeleider,
bel 06-18 40 83 78 of e-mail naar info@
bijzonderinbeweging.nl. Of kijk op de website:
www.daelzicht.nl/gezocht-stoerewandelaars-kennedymars. Daar staat ook meer
informatie over het speciale arrangement voor
deelnemers met een beperking.

Mensen met een verstandelijke beperking de
kans bieden om (nog meer) te sporten. Dat is
het doel van de allereerste Rosa-Run die op
Paasmaandag 18 april wordt gehouden. De
opbrengst van dit nieuwe sportevenement, dat
plaatsvindt in de historische binnenstad van
Sittard, gaat naar een goed doel: Bijzonder in
Beweging. Bekende en sportieve Limburgers
omarmen het nieuwe event en steunen het
initiatief om mensen met een beperking mee
te laten doen in de maatschappij. Zo ruilen
spelers en bestuursleden van Fortuna Sittard
hun voetbalschoenen in voor hardloopschoenen en is raadslid Wim Clerx op Paasmaandag
de spreekstalmeester. Volkszanger Big Benny,
gob-lijsttrekker Yvone Salvino, L1-verslaggever Maurice Jessen en oud-burgemeester
Sjaar Cox roepen jong en oud op om zich in te
schrijven.
Inschrijven kan tot 4 april. Ga naar https://
rosa-run.nl/inschrijving/ en kies het arrangement dat bij jouw team past.

Maarten van der
Weijden neemt deel
aan Kennedy-Mars
Alle corona-maatregelen zijn zo goed als
verdwenen en de liefhebbers kunnen zich
opmaken voor de 57e editie van de Kennedy-Mars Sittard. De voorbereidingen zijn
in volle gang en de inschrijvingen stromen
binnen. Zo ook de aanmelding van Maarten
van der Weijden. Hij zal niet alleen het startschot verzorgen, maar ook zelf deelnemen
aan de oudste Kennedymars van Nederland.
De 57e Kennedy-Mars Sittard wordt zijn
eerste ‘wandeltraining’. Deelnemers die hun
mega-inspanning van 80km wandelen extra
uitdagend willen maken, kunnen meelopen
met Team Maarten. Aanmelden kan via
https://teammaarten.mvdwfoundation.nl/
evenement/stichting-kennedy-mars-sittard. Via deze site kan men een actie-pagina
aanmaken en zoveel mogelijk geld inzamelen
voor kankeronderzoek.
m een foto

OPNIEUW BEKLEDEN

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

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

paaslunch

inclusief SPETTEREND

Stoel
vanaf
175,=

Stoel
vanaf
175,=

Fauteuil
vanaf
1150,=

Fauteuil
vanaf
1150,=

1450,=
2250,=
Tel: 046-4515502
www.vleeshouwers.nl
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl

Miele en AEG wasmachines
Miele en AEG wasmachines
Miele
Mieleen
enAEG
AEG wasmachines
wasmachines
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

€35,00 per persoon
€17,50 voor de kids

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

Parklaan 4, 6131 KG Sittard
Tel. 046 400 92 42

* exclusief inbouw apparatuur
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Hoekbank
Burg.v.Boxtelstraat
4,
Limbricht
Hoekbank
vanaf
Burg.v.Boxtelstraat
4,
Limbricht
www.vleeshouwers.nl
Burg.v.Boxtelstraat 4,
Limbricht
2250,=
vanaf
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl

Bank
vanaf Bank
Tel: vanaf
046-4515502
1450,=

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

dessertbuffet!

Reserveren of benieuwd
naar het menu?
Info@restaurantthecollege.nl

mee
dan meteen
een passende
of ferte.

Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN
Geschikt
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The best memories are made around the table.
Herbeleef uw vroegere schooltijden bij
restaurant The College tijdens Pasen:

3-gangen
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l
van uw zitmeube
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w
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AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,
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Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl

Burg.v.Boxtelstraat 4,
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Limbricht
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Open
E-Fiber supersnel glasvezel komt eraan!

voor

vragen

Alles wat je moet weten over
de ongekende mogelijkheden
van glasvezel en de aanleg in
jouw straat.

Glasvezel
spreekuur
Vanaf 5 april tot
en met 1 juni

Goed nieuws! De gemeente Sittard-Geleen
wordt aangesloten op het supersnelle E-Fiber
glasvezelnetwerk.
We kunnen ons voorstellen dat de aanleg vragen
kan oproepen. Daarom organiseren we wekelijks
een spreekuur.

Onze glasvezelexperts vertellen je graag alles over
de aanleg en alle mogelijkheden van het nieuwe
glasvezelnetwerk.

- Vanaf 5 april elke dinsdag in Buurtcentrum
Limbrichterveld, Eisenhowerstraat 724, Sittard.
Inloop van 9.30 – 12.00.
- En vanaf 6 april elke woensdag in
Gemeenschapshuis Born, Prins Bisdomstraat 5,
Born. Inloop van 9.30 – 12.00.

Op e-fiber.nl/sittard-geleen vind je meer informatie.

Scan de QR-code
voor meer info.

Liever een telefonisch adviesgesprek? Vraag een
gesprek aan via onze website of bel 030-2251901.
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‘We weten dat de nood is hoog bij veel mensen’
De periode van de verkiezingen tot er
een nieuw college is gevormd, is altijd
een vreemde tijd. Het huidige college gaat gewoon door met werken, en
intussen wordt er gesproken over de
toekomst. Wethouder Judith Bühler
(Financiën, Sociale Zaken en Dienstverlening) heeft ook de komende weken
een volle agenda. Waarin Schulden en
Armoede, een onderwerp dat zij sinds
november in portefeuille heeft, een
grote rol speelt.
“In november namen we het beleidsplan
Schulden en Armoede aan. In Sittard-Geleen leven veel gezinnen op of net boven de
armoedegrens. We gaan ons inzetten om dat
percentage de komende jaren naar beneden
te krijgen.
Het is een thema dat mij nauw aan het hart
ligt. Bij deze gezinnen is minder geld voor
geregeld een warme maaltijd, de noodzakelijke winterjas of schoenen waar kinderen zo
snel uitgroeien. Ook het lidmaatschap van
een vereniging of het vieren van een zijn niet
vanzelfsprekend.”

behalve als ze over de 1200 euro heen gaan
(of bij gezinnen 1700). “ Als je een uitkering
hebt hoef je je dus geen zorgen meer te maken
over je uitkering, als je een keer een tas met
boodschappen of een extraatje van iemand
ontvangt. Voortaan mag je dat gewoon aannemen, zonder dat dat gevolgen voor heeft voor
je uitkering.

Wethouder Judith Bühler. 
Vrijstelling giften
Een van de zaken die wordt geregeld, is een
vrijstelling voor giften. Naar aanleiding van
een motie die raadsbreed is aangenomen,
wordt hier beleid voor gemaakt. “Tot 1200

Tussen droom en werkelijkheid

Kunststukjes
Tekst Niek Bremen
In een droom kunnen de vreemdste dingen
gebeuren: je kunt vliegen, plekken over de
hele wereld bezoeken of je wordt wakker
in een wereld die al bestond toen je er nog
niet was. In een van die dromen waande ik
me terug in 1870, op de Sittardse markt, het
middelpunt van de stad. Vrouwen met witte
schorten en rode konen verkochten eieren.
Kippen en eenden werden in korven aangevoerd en ter plekke van het leven beroofd

en geplukt. Kooplieden handelden met
handjeklap. Een van hen tilde een gillende
big aan zijn achterpoot omhoog. ‘Panklaar,
voor de hoogste bieder.’ ‘Dierenbeul,’ riep
ik. Dat had ik beter niet kunnen doen. In
een oogwenk werd ik omsingeld door boze
handelaren. ‘Ik grijp je,’ hoorde ik iemand
roepen. Gelukkig kan ik hard rennen. Vlug, de
trappen op, naar Hotel de Limbourg, waar ik
me tussen de aanwezige gasten verschuilde.
In de gelagkamer werd flink gehesen. Het
zag blauw van de rook. Maar één dame, dat
moest de eigenaresse mevrouw Haenen zijn,
deed onverstoorbaar haar werk. Ze vulde de
lege glazen met een glimlach op haar gezicht.
Toen ze me zag plaatste ze haar handen in de
zij. ‘Hemeltje nog aan toe, deze klederdracht

!!Actie: Starters,
inclusief
aankoopbegeleiding!!

SSittard,
ittard, Rosmolenstraat
Rosmolenstraat30
30
Geleen,
G
eleen, Markt
Markt 100
100

Foto Ermindo Armino
euro per jaar hoeven mensen niet te melden
als ze een gift krijgen, voor gezinnen met
kinderen is dat 1700 euro. Wat ik belangrijk vind, is dat we op basis van vertrouwen
werken. Mensen hoeven giften niet te melden,
heb ik nooit eerder gezien.’ Ik haalde mijn
schouders op. ‘Een spijkerbroek en een fleece
trui, heel gewoon.’ ‘Noemt u dat gewoon? U
bent zeker ook een poëet, net als heer Beltjens.’ Ze wees naar een sjofele man met een
ringbaartje die genietend een glas bier naar
zijn lippen bracht. ‘Hij drinkt omdat niemand
hem begrijpt,’ zei ze. Ik veerde op. Beltjens?
Die Sittardse dichter die verliefd werd op Isabelle? ‘In de Jardin d’Isabelle hebben ze hem
vereeuwigd,’ merkte ik op. ‘Daar geloof ik niks
van,’ antwoordde de dame. Gauw een handtekening vragen, dacht ik. Waar is mijn pen?
Helaas, hij was al verdwenen. Ik zag dat hij in
een huifkar stapte, die voor het hotel stond te
wachten. ‘Waar gaat die reis naar toe?’ vroeg
ik aan mijn tafelgenoot, die in zijn uniform
met gouden knopen en kleurige tressen veel
indruk maakte. ‘Naar Geilenkirchen.’‘Dat is
niet ver hier vandaan.’ ‘Hoe kom je daarbij?

Energie-armoede
Deze periode is ook energie-armoede een
actueel punt. Wethouder Bühler: “Met de
huidige ontwikkelingen en het explosief
stijgen van de energieprijzen, merk je dat in
de portemonnee. Maar als je financieel geen
vet op de botten hebt, voel je dat extra. De
Rijksoverheid heeft net regels vastgesteld, nu
kunnen we als gemeente snel aan de slag voor
de uitbetaling. Daar hebben we even voor
nodig, maar er zitten hier ambtenaren keihard
te werken om alles snel te regelen. Want we
realiseren ons dat de nood bij veel mensen
echt hoog is.”
Voor meer informatie over de energietoeslag: www.sittard-geleen.nl.
Zeker drie uur reizen. Zoiets doe je niet voor
je plezier.’ Hij betaste mijn fleece trui. Waar
koop je zoiets?’
‘Bij de Fee Concept Store.’
‘Waar is dat?’
‘In de Limbrichterstraat.’

Foto Archief De Domijnen Sittard-Geleen.
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Stoere, frisse Gelaense Galiër van brouwer Leo Logister
Ambachtelijke bierbrouwers zijn niet
langer meer mannen met grote leren
schorten voor, die met houten scheppen staan te roeren in bakken met
gistend bier in een schuur achter hun
huis. Ze zijn er zeker nog, deze romantici van het schuimend nat, geurend
naar hop, mout en de slokken die ze
van hun proefbrouwsels hebben genomen.
Door Ray Simoen
Maar er is inmiddels een moderner soort
bierbrouwers aan het werk. Ook ambachtelijk
en kleinschalig. Geen grote houten roerschep
in de hand maar een I-phone met apps,
waarmee op elk moment en op elke plaats kan
ingegrepen worden in het brouwproces thuis:
de’ high tech microbrewers’, zijn de bierbrouwers van de toekomst. Leo Logister (52) uit
Geleen is een van die moderne ambachtelijke
thuisbrouwers. ,,Als ik ergens visite ben en ik
zie op de ‘brouwapp’ dat de temperatuur in
mijn brouwketel omhoog of omlaag moet, dan
stuur ik via mijn I-phone het brouwproces in
de gewenste richting” zegt hij terwijl hij zijn
I-phone met de apps toont. Het schermpje
toont lijntjes in allerlei kleuren en diverse
curves, die de high tech brouwer van de juiste
informatie voorzien.
Duivenhok
Sinds twee jaar brouwt hij zijn LoGIST-er
bieren. Drie heeft hij er: de Gelaense Galiër
van 6 % alcohol, de Lol’s tripel van 8 % en de
Gelaense Springer van 9,5 %. Allemaal ontstaan in eerst een kinderkamer en vervolgens
in een verbouwd duivenhok in de nok van
zijn huis in Oud-Geleen. Het oogt eerder een
netjes opgeruimde studeerkamer dan een
brouwplaats. Geen slangen, die door de kamer
lopen, geen geuren van hop of schuimend
bier. Hij doet een kastje onder een bureau
open en daar staat een rvs brouwketel van
30 liter. Op het bureau staat een apparaat
waarmee de met bier gevulde flesjes voorzien
worden van een dop. Op een plank het ver-

pakkingsmateriaal van zijn bieren, waarvoor
hij aparte etiketten heeft ontworpen. En
ernaast de speciale glazen, die hij voor zijn
bieren heeft laten maken. Spik en span alles.
,,Toen corona velen aan huis kluisterde zei ik
tegen mezelf: waarom begin je niet eens met
het brouwen van je eigen bier?” Een paar jaar
eerder, in 2015 had hij bij Dorpsbrouwerij De
Maar in Jabeek aan een cursus bierbrouwen
meegedaan. ,,Ik wilde het brouwproces leren
kennen.” Erna stoeide hij kort even met kant
en klare brouwpakketten en verdiepte hij zich
via het boek ‘Van water tot bier’ in de techniek
van het brouwen. Maar die brouwpakketten
bevielen hem al gauw niet meer: ,,Te simpel,
weinig avontuurlijk.”
Meloen
Toen hij op vakantie op Bonaire in gesprek
kwam met brouwer Laurens van De Gebalde
Vuist uit het Brabantse Altenaar kwam alles
in een stroomversnelling. ,,Hij wist zoveel van
bierbrouwen en gaf me zulke goede adviezen
dat ik besloot om mijn eigen recepten te gaan
maken en vervolgens door Laurens mijn
bieren in grotere ‘batches’ te laten brouwen.”

Bij een bezoek in 2020 aan een brouwerij in
het Noord-Hollandse Egmond aan den Hoef
dronk hij een met huell melon hop gemaakte
IPA. Meteen wist hij welke smaak zijn eerste
bier zou moeten krijgen. ,,Huell melon hop
geeft het bier een fris zoete smaak, meloenachtig.” Een zoetige meloen is de galia en in
combinatie met Geleen leverde al snel de komische en goed in het gehoor liggende naam
Gelaense Galiër op, met een knipoog naar de
Galliërs Asterix en Obelix. Eerst sierde een
afbeelding van Obelix het etiket van zijn bier,
maar dat haalde hij er snel vanaf, om geen
juristen van de twee stripfiguren op zijn dak
te krijgen. De Gelaense Galiër sloeg meteen
goed aan in de naar eigenheid dorstende
waereldtjad. ,,Ik vind het prachtig dat mijn
Gelaense Galiër nu op de kaart staat van De
Dikke Daniker en drankenhandel Vossen
hem verkoopt. Bovendien gaat straks restaurant Sjmaak, dat in het centrum van Geleen
gerechten met allemaal streekproducten
beredit, de Galiër ook serveren.” Het succes
van de Gelaense Galiër smaakte naar meer.
Kort erna kwam Leo Logister met zijn eerste
tripel. ,,Lol’s tripel is kruidig en met diverse
mout- en hopsoorten gemaakt. De naam is
een verwijzing naar de manier, waarop ik op
mijn werk vermeld sta. LOL- Logister Leo”,
zegt hij glimlachend. En de Gelaense Springer
duidt op mijn hond, ‘een sterke broene met
een witte kraag’.”
Terrasbier
Stoer staat de Gelaense Galiër in het glas,
Zonnig blond met een kloeke, stevige
schuimkraag. Indrukwekkend. Bier om met
plezier te bekijken. De geur is wat minder
stoer, de Galiër houdt zijn zoete geur aardig
onder de pet. Wel ruiken we frisse hoptonen
en de geur, die zo typerend is voor een mooi
Belgisch blond bier. Op het etiket staat dat de
Gelaener een ‘subtiele Galia meloen smaak’
heeft. Daar is geen woord onwaars aan. Maar
we hadden de subtiliteit graag wat minder
bescheiden gezien. Ok, we zijn het eens met
de brouwer dat het geen meloen sapje met een
biersmaak mag zijn. Maar iet meer van die

zomerse ongecompliceerdheid die de Galia
meloen uitstraalt , zouden we zeer toegejuicht
hebben. Van teleurstelling is echter totaal
geen sprake. Integendeel, de Gelaense Galiër
is een heerlijk, fris en fruitig bier, waarvan
je er met gemak en met genoegen een paar
achterover slaat. Een uitstekend terrasbier,
erg aantrekkelijk om te zien en aangenaam
om te drinken.
Informatie:
Gelaense Galiër kost 3,50 per flesje (33 cl)
Brouwerij Logister,
Tel;06-50602373
brouwerij@logister.nl

Cadeaubon voor
huurders
Huurders in Sittard-Geleen kunnen van de
gemeente een cadeaubon krijgen van 75 euro
voor kleine duurzame maatregelen in huis.
De bon kan worden aangevraagd via regionaalenergieloket.nl/sittard-geleen. Vorig jaar
konden woningeigenaren al een bon van 65
euro aanvragen voor kleine duurzame producten. De gemeente spoort nu vooral huurders
aan om de bon aan te vragen. Dat is ook een
voorwaarde van de subsidie van de landelijke
overheid waarmee deze actie mogelijk wordt
gemaakt. De bon kan worden ingewisseld bij
een van de webshops die op regionaalenergieloket.nl bij de actie staan vermeld. Met
de bon kunnen kleine energiebesparende
producten worden gekocht zoals ledlampen,
radiatorfolie, tochtstrips en waterbesparende
douchekoppen. De cadeaubonnen zijn na
ontvangst één maand geldig. Ze kunnen niet
worden ingewisseld voor geld. Per adres kan
één bon worden aangevraagd.
Aanvragen kan op www.regionaalenergieloket.nl. Voor de postcode in om de pagina
van Sittard-Geleen te bezoeken. Klik daar op
de knop ‘Vraag hier uw cadeaubon aan’. De
cadeaubon wordt per e-mail verstuurd.

Vier Pasen dit jaar in stijl met een
heerlijk 5-gangen paasdiner bij
Restaurant George’s.
De chefs verzorgen een
onvergetelijk paasmenu en bevat
onder andere heerlijke asperges!

• Kwartel | Eringi | peterselie | Madeira
• Snoekbaars | bloemkool | beurre noisette
• Aspergesoep | gepocheerd truffel-ei | bieslook

WIJ DANKEN ALLE
6588 CDA-STEMMERS!

• 3 variaties van lam | asperge | mosterdzaadjes |
tijm-knoﬂook jus

€69,per persoon

• Paasei | gerst | abrikoos | ananas | kataiﬁ
Reserveer eenvoudig uw tafel
via www.restaurant-georges.nl

MET DIT RESULTAAT KUNNEN DE KOMENDE
4 JAAR 7 RAADSLEDEN AAN DE SLAG VOOR
EEN BRUISEND SITTARD-GELEEN!
Adres: Kerkepad 2 Sittard
Telefoon: +31 (0) 464 009 002
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Niet meer klagen, aan de slag voor volle stemhokjes!

COLUMN
Door Ray Simoen

Phil Schaeken, Sittards dichter en schrijver
van ingezonden brieven naar de media, was
niet de enige, die tranen in de ogen kreeg van
de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Groot is het koor van klagers over het
geringe aantal burgers dat geen trek had om
een bolletje rood te kleuren in een van de vele
stembureaus in de gemeente. Burgemeester
Verheijen voorop, gevolgd door zowat alle
politieke partijen. Helaas was meer dan de
helft van de burgers doof gebleven voor zijn
dringende oproep om te gaan stemmen. En
ook geen boodschap hadden velen aan de
aanmaning van hoofdredacteur Oostra van de
krant De Limburger om juist nu te gaan stemmen, nu in Oekraïne een oorlog op leven en
dood woedt tussen democratie en dictatuur.
Versnippering
Meteen na de desastreuze opkomstcijfers
begon het zoeken naar de oorzaken van de
niet ingevulde stembiljetten. ‘Allemaal de
schuld van corona, dat de mensen lam heeft
geslagen’, hoorde je hier. ‘Nee, de oorlog in
Oekraïne had velen de zin ontnomen om te
gaan stemmen’, hoorde je elders. ‘Vergeet ook
de grote versnippering van het politieke veld
niet. Burgers weten door het uitdijende aantal
partijen niet meer op wie of waarvoor ze moeten stemmen’, is een ander geluid. Allemaal
wat waar, maar nogal erg algemeen, niet
overal in Nederland waren de opkomstcijfers
bedroevend. Kijk liever naar je eigen gemeente, beste burgemeester en politici. En kijk
naar je eigen krant, geachte hoofdredacteur.
Aan hete hangijzers totaal geen gebrek in deze
gemeente. Onderwerpen zat om je als politicus duidelijk over uit te spreken. De windmolens in Holtum, de ‘Schwienswei’, Het Groene
Net, de herinrichting van de grote stadskernen met hun grote gapende gaten, de markt
van Geleen, de leegstand in de winkelstraten

in Sittard, de opvulling van de grindgaten en
Maasoevers tussen Illikhoven en Obbicht/
Nattenhoven, het gebrek aan betaalbare
woningen voor jonge starters en alleengaanden, de overal naar adem happende gemeenschapshuizen en het povere culturele klimaat,
waarin de Toon Hermans verering domineert.
Dat zijn de vele ‘hot issues’, hete hangijzers,
waar de burgers een duidelijk antwoord op
willen horen van de politiek. Heldere, concrete antwoorden. Geen algemene flyerpraatjes
en brochuregebabbel over ‘duurzaamheid’,
‘leefbaarheid’, ‘verbinden en verknopen’,
‘bruggen bouwen en handen ineenslaan’.
Egeltjes
De straten lagen bezaaid met verkiezingsfolders en stemadviezen met de afbeeldingen
van politici, die om je stem smeekten. Maar
geen debatten in de gemeenschapshuizen, op
tv of radio, waar de politici aan de tand werden gevoeld over de beloofde gouden bergen
en waar ze gedwongen werden de degens te
kruisen over de vele ‘kwesties’, die de burgers
van deze gemeente bezighouden. Nu liepen
de partijen als egeltjes om elkaar heen, bang
elkaar te prikken want men heeft elkaar straks
nog nodig na de verkiezingen.
Maar voor een goed en helder debat is het wel
noodzakelijk dat politici durven te debatteren
en weten hoe ze dat doen. Zonder dat ze weer,
zoals zo vaak het geval is in de gemeentelijke
politieke arena, vervallen in gevit, geschimp
en ‘op de man spelen’. De basis voor de geringe opkomst was dus al gelegd in de weken,
voorafgaand aan de verkiezingen. Sterker nog,
de afgelopen vier jaar hebben de aard, lengte
en inhoud van gemeenteraadsvergaderingen
de burgers weinig motivatie gegeven om snel
het stemhokje in te duiken. En de burgers die
zich wel wilden verdiepen in de agenda van de
gemeenteraad, staakten gillend van ellende
hun pogingen. Raadstukken zijn voor de doorsnee burger amper te bevatten: cryptotaal,
ambtenaren-jargon en proceduregekrakeel.
Dodelijk voor elke burger met interesse in het
reilen en zeilen van zijn of haar stad. Mooie
taak voor de burgemeester om ervoor te

Glaasje bubbels erbij en
de kinderen blij!
Dit jaar staat Pasen helemaal in het teken van familie.
Bistrot Volte serveert een gezellige High Tea voor
de hele familie. De ouders lekker aan tafel en de kids
worden vermaakt met het zoeken naar paaseieren
en knutselen.
Aanvang: 12:00, u wordt ontvangen
met een glaasje bubbels.
Eindtijd: 14:30
Prijs per persoon: €32,50*
Prijs voor de kids (3 t/m 12 jaar) : €15,*Koffie, thee, water en een glas bubbels
zijn inbegrepen.

Reserveren vooraf is verplicht:
www.bistrotvolte.nl
Adres: Oude Markt 5-7
Telefoonnummer: +31 (0) 464 009 002

zorgen dat de gemeente het contact met zijn
burgers niet verliest en zijn burgers blijvend
weet aan te spreken. Burgemeesters zijn
meer dan voorzitters van de vergaderingen
van b en w en gemeenteraad, uitreikers van
decoraties en doorkippers van feestlinten.
Zeker in een versnipperd politiek landschap
kan en moet een burgemeester ervoor zorgen
dat de raadszaal geen rare bubbel wordt die
het contact met zijn burgers kwijt is.
Borsato
Nieuw was de oproep van hoofdredacteur
Oostra van De Limburger om toch vooral te
gaan stemmen gezien de Russische moordaanslag op de democratie naar westerse snit
in Oekraïne. Vreemd ook: Gaat Oostra straks
de lezers van zijn krant oproepen om minder
vlees te eten en de auto te laten staan omdat
anders ons kostbare klimaat naar de verdommenis gaat? Beter was het geweest dat hij als
hoofdredacteur erop had toegezien dat zijn
krant in de Westelijke Mijnstreek nauwgezetter en omvangrijker verslag doet van de
gemeentepolitiek in Sittard-Geleen. Redactionele commentaren op actuele ‘brandende
kwesties’ in Sittard-Geleen lees je niet of nauwelijks. De lezer moet het doen met het flauwe
zaterdagse rubriekje Effe Pitsje. Analyses zijn
vaak niet meer dan een aaneenschakeling van
citaten van politici. En ‘achtergronden’ bieden
eerder een samenvatting van wat iedereen al
wist dan een verhelderende blik, die duiding
geeft en structuur aanbrengt in de wirwar
van feiten en gebeurtenissen. Om dat goed
te kunnen doen heb je menskracht nodig en
minder focus op digitale hits. Met een achtergrondartikel over de nieuwe ‘omgevingswet’
die straks veel gaat bepalen voor gemeentes,
scoor je minder hits dan met een juicy roddel
van Yvonne Coldeweijer over Marco Borsato
en zijn nieuwe losse scharrel. De zorg voor
de democratie is er een van de lange duur en
vergt continu aandacht. Dat is niet zo sexy
en opwindend als een ster op scheve schaats
maar van meer levensbelang voor iedereen.
Vraag het de Oekraïners maar.

Creatieve markt
op Koningsdag
Het Oranjecomité Sittard is volop bezig met
de voorbereidingen voor Koningsdag, dit jaar
woensdag 27 april. Een van de activiteiten is
een creatieve markt voor amateur-kunstenaars op de sfeervol versierde Oude Markt in
het oude centrum. Schilderstukken, keramiek,
hout, sieraden, tekenkunst, fotografie, brons,
kortom een markt voor iedere kunstenaar
uit de streek die creatief bezig is en het fijn
vind zijn of haar werk aan een groot publiek
te tonen en te koop aan te bieden. De markt
duurt van 11.00 tot 17.00 uur en het Oranjecomité zorgt voor een markt kraam met
een zeil . Aanmelden kan via jac.pfennings@
gmail.com. Het comité neemt dan contact met
u op. Tegelijkertijd met de kunstmarkt vinden
’s middags op de markt diverse muzikale
optredens plaats en trekt ’s morgens een feestelijke stoet door de binnenstad die eindigt op
de Oude Markt te midden van de inmiddels
ingerichte kramen van creatievelingen en
amateur-kunstenaars.

Wandelen met een
gids in Oostenrijk
In 2022 kunt u met Gilde De Graven gaan
wandelen in Oostenrijk: een nieuw concept.
Zelf regelt u uw reis en verblijf en u kunt
kiezen voor een hotel, appartement of pension
in het mooie Tiroolse Alpendorp Fiss. Een
wandelgids van Gilde De Graven begeleidt u
in Oostenrijk op een korte kennismakingswandeling door Fiss op zondag 24 juli van
16.30 tot 17.30 uur (vertrek bij het pleintje
bij de Dorpskerk/restaurant Dorfstadl) en
tijdens twee lange wandelingen op maandag
25 en woensdag 27 juli (samenkomst bij de
bergbahnen in Fiss telkens om 9.30 uur). De
kosten bedragen € 35,00 p.p. inclusief een
goede wandelkaart met een aparte bijlage met
tientallen wandelingen in het hele gebied, van
licht tot zwaar en diverse afstanden. Hebt u
interesse dan kunt u inschrijven op de website
van Gilde De Graven.

WINDBREAKER JOHNSON
BOMBER JACKET

Opruimin
O

––––––
Op alle Polo

1 oktober 2009 – 1 april 2022

12½ jaar

korte mouw

–
Hemden
Geleen mouw
Premium dealer van Premium
Geleen dealer van korte
en omstreken
–
en omstreken
Premium dealer van Geleen
Mode
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T-shirts
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Mode
Mannenmode
Zomerjack
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Uw mannenzaak
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40%
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alles

Markt 120A Markt
| 6161
GP Geleen
Tel. 046voor
- 475 98
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120A,
6161 GP| Mode
Geleen
alle
Tel. 046-4759883

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

Ontmoet

de glasvezel
adviseurs
Wanneer & Waar?

Holtum, Grevenbicht,
Born, Buchten
Tot 1 juni

Wil je weten wat er allemaal mogelijk is met een glasvezelabonnement? Of heb je behoefte aan advies over
welk pakket of welke provider bij jou past? De glasvezelexperts vertellen je graag meer. Ze komen persoonlijk
bij je thuis. Heb je vragen? Dan staan ze voor je klaar. Tot 1 juni gaan ze van deur tot deur. Zodat jij tot de juiste
keuze kan komen. Hebben ze jouw deur gemist? Bel 06 286 873 43 voor een afspraak bij je thuis.
Meer informatie vind je ook op e-fiber.nl/sittard-geleen.

Scan de QR-code
voor meer info.
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Wijnboer René Willems geniet van
zwoegen op ‘Château Daniken’
meer grond te beplanten. ,,In één keer
kwamen er 2100 stokken bij. Dat was wel
heftig maar het is altijd mijn droom geweest
om zelf diverse wijnen te maken. Alles wil
ik doen, van de wijngaard tot de wijnkelder.
Af en toe was de combinatie van ambulancedienst en wijngaard een hele zware maar
het is allemaal werk in de zorg: zorg voor de
ambulancepatiënten en zorg voor de druiven.”
Zonder de medewerking van 12 stel bevriende’
handjes’ zou hij het nooit rooien, erkent hij.
,,Iedereen doet wat hij kan en wanneer hij
wil komen. Geen verplichting, het moet wel
leuk blijven” De ‘hulphandjes’ verzorgen 600
Joanniter stikken, 150 ‘Bianca’s’, 450 Pinot
Blanc, 900 Sauvignon Gris en 100 Dornfelder stokken. ,,Die Dornfelders zijn ‘Aktion
Sorgenkind’. Die doen het nog steeds niet
goed. Van elke druivensoort maakt hij een
wijn (monocépage). ,,Sinds 2001 maak ik een
blend van Joanniter en Sauvignon Gris. Een
mooie combinatie, waarin het stoere appelzuur van de Joanniter mooi samenspel vormt
met de soepele frisheid van de Sauvignon
Gris.”

Vervolg van de voorpagina
Lichtgeel zonlicht koestert de helling
van de Danikerberg, waar René Willems en zijn vrienden druk bezig zijn
de takken van 2200 druivenstokken in
een parapluvorm te buigen. Niet om
de druiven beter te beschermen tegen
wind en regen.
Door Ray Simoen

,,De sapstromen mogen niet meteen naar de
uiteinden van de takken lopen maar moeten
goed worden verdeeld over de hele tak van
de struik. Dan verloopt de groei gelijkmatig. Door ze in een paraplu vorm te buigen
bereiken we dat,” legt de 57 jarige, goedlachse
wijnboer uit. Hij haalt de pet van zijn hoofd,
dat aardig bezweet raakt door de doorbrekende lentezon en het vele snoeiwerk. Het zijn
de eerste werkzaamheden van het nieuwe seizoen. Dat eindigt in oktober wanneer de druiven van Willems vier soorten druiven geplukt
worden van de stokken op de fraai gelegen
helling met sprookjesachtig uitzicht op het
bergdorpje Sweikhuizen. ,,Erna worden ze
naar de kelder van de Biesenhof gebracht. Die
mag ik gebruiken om de druiven te persen en
van het sap in rvs vaten van 300 liter wijnen
te maken. Maar zover is het nog niet. Er wacht
nog veel werk, maar ik geniet nog altijd intens
van het afwisselende werk in de wijngaard.
Zeker met de hulp van bevriende handjes is
het goed vol te houden.”
Proeverijen
Opzij van de wijngaard met de 2200 druivenstokken staat een groene bouwkeet. ,,Ho, ho,
dat is niet zomaar een bouwkeet. Dat is mijn
wijnchâteau Daniken”, zegt de kasteelheer
lachend. ,,Kijk maar, het staat er netjes op
geschilderd.” In de tot donkergroen château
verbouwde keet liggen materialen en stoelen
opgeslagen. Het château is ook voorzien van
een aanrecht en kookplaatje. ,,Ik geef ook
rondleidingen door de wijngaard. Met proeverijen van mijn wijnen. Daarbij serveren we
ook hapjes.”
Zo’n tien jaar geleden was hij een echt
bierdrinker, genoot van stevige Belgische
abdijbieren. Geen forse innemer want de
Nieuwhagenaar van geboorte was een fanatiek
sportman. ,,Ik ben begonnen als wielrenner.
Kon aardig meekomen met de nieuwelingen
maar meer zat er niet in.” Hij stort zich op in
de jaren 1980 sterk opkomende triatlonsport.
,,Het fietsen ging me goed af maar ik ben geen
hardloper,” voegt hij er lachend aan toe. Maar
hij geniet wel intens van het trainen. ,,Het
was een goede manier om mijn hoofd leeg te
maken en in conditie te blijven. Ik draaide
toen continu diensten bij de ambulancedienst
van de GGD.” In die jaren gaat hij ook vaak op
vakantie naar het Balaton meer in Hongarije,
waar hij in contact komt met drie wijnboeren en hun families. ,,Wanneer ik vakantie
had, ging ik hen helpen in de wijngaard. Veel
heb ik van hen geleerd maar ik vond het erg

Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken
jammer dat ze zelf geen wijn maakten. Toen
kreeg ik het idee om zelf druiven te gaan telen
en wijnen te maken.”
Hij gaat eerst twee jaar op cursus bij de Wijngaardeniers van het Mergelland. ,,Veel heb ik
van hen geleerd, maar het meeste toch van het
vallen en opstaan op het stukje helling dat ik
hier op deze helling kon kopen van een vriend
van me.” In 2003 plant hij zijn eerste 450
stokken. ,,Joanniter druiven, die zijn goed
bestand tegen ons vochtige klimaat, en ook de
Bianca, een Hongaars druivensoort, plant ik,
als eerbetoon aan mijn Hongaarse wijnvrienden.” Drie jaar later kan hij zijn eerste eigen
flessen wijn opentrekken. ,,Groot feest, we
hebben de hele oogst opgedronken.” Geen
kater, wel veel lof voor zijn Bianca wijn.

Als het weer meewerkt, de konijnen wegblijven en zijn medewerkers blijven komen dan
kan wijnboer Willems 2500 flessen per jaar
vullen met zijn Heren Daniken wijn. ,,Maar
niet als het zoals vorig jaar bar en boos was.
In 2021 had ik slecht 700 flessen. Maar dat is
ook het mooie van een wijngaard. Het blijft
spannend, vervelen doe ik me hier nooit,
vooral niet omdat ik bezig ben volledig biologisch te gaan werken”, klikt het opgeruimd.
De Heeren Daniken wijnen zijn geen bonkige knapen, die barsten van de alcohol maar
ongecompliceerde, frisse wijnen met niet
teveel alcohol, tussen 9 en 12%, dus prima als
aperitiefwijn, bij een lichte maaltijd of gewoon
om in een (eet)café, brasserie of een terras te
drinken. ,,Ik hoef geen pr campagne te doen

Vandalisme
De kasteelheer van Daniken is nog niet
tevreden en kan zeker niet in alle rust van zijn
wijngaard genieten. ,,In het begin had ik veel
last van teveel eiwit in de wijn. Daardoor hing
er een wit waas aan de binnenkant van de fles,
maar de wijn was wel goed te drinken.” Veel
meer kopzorgen heeft hij door de nachtelijk
bezoekjes, die een groep jongeren aan zijn
wijngaard brengt. ,,Ze trokken de houten
palen, waaraan mijn stokken groeiden uit de
grond, en gingen die verderop in de fik steken.
Alles, wat ze maar konden vinden, dat brandbaar was namen ze mee. Puur vandalisme.”
Hij maant de politie actie te ondernemen,
anders zou hij met zijn medewerkers zelf de
vandalen aanpakken. ,,Ik wist wie ze waren
en wanneer ze kwamen ‘s nachts. Ik heb dat
aan de politie doorgegeven. Uiteindelijk is
de politie gekomen en is met de jongens een
stevig gesprek gevoerd. Nu is het gelukkig
weer rustig.” Vandalen weg, maar de plaag
van konijnen, die gaas en planten wegvreten
is hardnekkiger. Ondanks de valk, die in zijn
wijngaard hoog op een paal de buurt afspeurt
naar lekkere brokken. ,,Sinds een konijnenziekte flink heeft huisgehouden, zien we
amper nog konijnen.”

of flink reclame te maken voor mijn wijnen.
Ze vinden hun weg makkelijk naar de mensen,
die van een mooi glas echte Geleense wijn
houden”, zegt de wijnboer glimlachend terwijl
hij zijn snoeischaar opbergt in het groen
geverfde ‘Château Daniken’
Informatie:
De Heren Daniken wijnen:
René Willems, 06-52318042.
De Heren Daniken wijnen zijn te koop
bij Restaurant/Brasserie Biesenhof,
Biesenweg 1 in Geleen.

Landelijke modelspoordagen ook in
Sittard-Geleen
Op 27 maart worden de landelijke modelspoordagen onder auspiciën van de Nederlandse modelspoorfederatie gehouden.
Modelspoorvereniging Zuid-Limburg doet
hier ook aan mee en houdt deze zondag een
open dag in het clubgebouw in Sittard. Op
deze dag ziet u diverse modelspoorbanen in
werking. Tevens zijn er diverse leden bezig
met modelbouwactiviteiten die u tekst en uitleg kunnen geven over de diverse modelbouwtechnieken. Wat u in het televisieprogramma
‘De grote kleine treinen competitie’ heeft
kunnen zien, kunt u hier live bekijken. Ook
kunt u kennis maken met de projecten waar
we als vereniging nu mee bezig zijn, zoals een
nieuwe baan in N-schaal en een nieuwe baan
in 3-rail wisselstroom Toegang is gratis. Het
clublokaal aan de Gasthuisgraaf 4 te Sittard
(Industrieterrein Sittard Noord) is gesitueerd
op de eerste verdieping en daardoor moeilijk
toegankelijk voor minder validen.

18 juni 2021: “van harte gefeliciteerd Pepijn,
jij bent onze lijsttrekker’’
Toen begon het avontuur.

Weinig slaap, van hop naar her, debatten,
interviews en knallen, knallen, knallen.
Dat was de afgelopen weken de dagelijkse
routine. En dan is het opeens 16 maart
2022. ‘The big day’. Als nieuw (dream)
team hebben we 1 zetel gehaald in de
gemeenteraad, 1617 stemmen!
En dat voelt als een dikke overwinning.
Aan alle kiezers die op D66 hebben
gestemd: hartelijk dank! Het is een eer om
namens jullie dadelijk het D66-geluid –
als jongste (toekomstig) raadslid van
Sittard-Geleen – te mogen laten horen.
We houden contact.
Now it’s time to get
the job done.
And we’ll get it done.

Zorg
Vier jaar geleden kreeg hij het aanbod om

Pepijn

SUNWAY 60 jaar
Jubileumactie
Dit voorjaar wordt heel sfeervol met de nieuwe SUNWAY
houten jaloezieën en Woodweave blinds. En nu krijgt u het
4de houtproduct helemaal gratis! Want SUNWAY is jarig en
viert deze lente haar 60-jarig jubileum graag samen met u.
Deze actie is geldig
t/m 3 april 2022.

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur.
Wolfeynde 10 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl

Like ons op

4e houten jaloezie
of Woodweave
blind gratis
bij aankoop van
4 houtproducten

MIJNGazet | pagina 10

TOTALE EXECUTIE LEEGVERKOOP

DONDERDAG 31 MAART
TOTALE EXECUTIE
TOTALE
LEEGVERKOOP
1 APRIL
TOTALE
EXECUTIEVRIJDAG
LEEGVERKOOP
2 APRIL
DONDERDAG17
17MAART
MAART •
VRIJDAGZATERDAG
18MAART
MAART •
ZATERDAG
19 MAART
DONDERDAG
18
19
DONDERDAG
17
MAART
••VRIJDAG
VRIJDAG
18
MAART
•• ZATERDAG
ZATERDAG
19
MAART
DONDERDAG 17 MAART • VRIJDAG 18 MAART • ZATERDAG 19 MAART

WIJZIJN
ZIJN GEOPEND
GEOPEND
VAN
WIJ
VAN
10.00
TOT
UUR.
WIJ
ZIJN
GEOPEND
WIJ
ZIJN
GEOPEND
VAN
10.00
TOT 17.00
17.00VAN
UUR.

10.00 TOT 17.00 UUR

TOTALE
TOTALE EXECUTIE
EXECUTIE LEEGVERKOOP
LEEGVERKOOP

ALLESOP
OPDE
DEFOTO’S
FOTO’SIS
ISDIRECT
DIRECTLEVERBAAR
LEVERBAAR OF
OF OP
OPTE
TE HALEN.
HALEN.
ALLES
ALLES
ALLES OP
OP DE
DE FOTO’S
FOTO’S IS
IS DIRECT
DIRECT LEVERBAAR
LEVERBAAR OF
OF OP
OP TE
TE HALEN.
HALEN.
ERWORDEN
WORDENOP
OPALLE
ALLEARTIKELEN
ARTIKELENBIZARRE
BIZARRE KORTINGEN
KORTINGEN GEGEVEN
GEGEVEN
ER
ER
BIZARRE
GEGEVEN
ER WORDEN
WORDEN OP
OP ALLE
ALLE ARTIKELEN
ARTIKELEN
BIZARRE
KORTINGEN
GEGEVEN
ALLES
OPKORTINGEN
DE FOTO’S
IS
TOTMAAR
MAARLIEFST
LIEFST DONDERDAG
OPDE
DE
ADVIESPRIJZEN.
TOT
OP
ADVIESPRIJZEN.
17
MAART •
VRIJDAGOF
18 MAART
• ZATERDAG
19 MAART
TOT
MAAR
LIEFST
OP
DE
ADVIESPRIJZEN.
TOT
MAAR
LIEFST
OP
DE
ADVIESPRIJZEN.
DONDERDAG
17
DIRECT
LEVERBAAR
DONDERDAG 17
17 MAART
MAART •
VRIJDAG 18
18 MAART
MAART •
ZATERDAG 19
19 MAART
MAART
DONDERDAG
MAART
•• VRIJDAG
VRIJDAG
18
MAART
•• ZATERDAG
ZATERDAG
19
MAART

70%
70%
70%

WIJ
GEOPEND
VAN
TE HALEN.
WIJ ZIJN
ZIJNOP
GEOPEND
VAN 10.00
10.00 TOT
TOT 17.00
17.00 UUR.
UUR.

GROTEHOEVEELHEDEN
HOEVEELHEDENVAN
VANTOPKWALITEIT:
TOPKWALITEIT:
GROTE
GROTE
GROTE HOEVEELHEDEN
HOEVEELHEDEN VAN
VAN TOPKWALITEIT:
TOPKWALITEIT:
BOXSPRINGS,STOELEN,
STOELEN,TAFELS,
TAFELS,BANKEN,
BANKEN,MATRASSEN,
MATRASSEN,RELAXFAUTEUILS
RELAXFAUTEUILS EN
EN MEUBELSETS.
MEUBELSETS.
BOXSPRINGS,
BOXSPRINGS,
BOXSPRINGS, STOELEN,
STOELEN, TAFELS,
TAFELS, BANKEN,
BANKEN, MATRASSEN,
MATRASSEN, RELAXFAUTEUILS
RELAXFAUTEUILS EN
EN MEUBELSETS.
MEUBELSETS.

ER WORDEN
OP
ALLE
ARTIKELEN
ALLES
OP
DE
FOTO’S
IS
DIRECT
LEVERBAAR OF
OP TE
HALEN.
ALLES
OP
DE
FOTO’S
IS
DIRECT
ALLES OP
OP DE
DE FOTO’S
FOTO’S IS
IS DIRECT
DIRECT LEVERBAAR
LEVERBAAR OF
OF OP
OP TE
TE HALEN.
HALEN.
ALLES
LEVERBAAR
OF
OP
TE
HALEN.
ER
WORDEN
OP
ALLE
ARTIKELEN
BIZARRE
KORTINGEN
GEGEVEN
JE
KUNT
DIRECT
GENIETEN
VAN
BIZARRE
KORTINGEN
GEGEVEN
JE
ER
OP
BIZARRE
GENIETEN
VAN
ER WORDEN
WORDEN
OP ALLE
ALLE ARTIKELEN
ARTIKELEN
BIZARRE KORTINGEN
KORTINGEN GEGEVEN
GEGEVEN
JE KUNT
KUNT DIRECT
DIRECT
ER
WORDEN
OP
ALLE
ARTIKELEN
BIZARRE
KORTINGEN
GEGEVEN
TOT
MAAR
LIEFST
70%
OP
DE
ADVIESPRIJZEN.
TOT
MAAR
LIEFST
TOT
MAAR
LIEFST
70%
OP
DE
ADVIESPRIJZEN.
70%
JOUW
NIEUWE
JOUW
NIEUWE
AANKOOP!
TOT
MAAR
LIEFST
OP
DE
ADVIESPRIJZEN.
TOT
MAAR
LIEFST
OP
DE
ADVIESPRIJZEN.
JOUW NIEUWE AANKOOP!
OP DE GERVENHOF
ADVIESPRIJZEN.
VOORHEENIN
INHET
HETOUDE
OUDEPAND
PANDKOK
KOKMEUBELEN:
MEUBELEN:
GERVENHOF
35,3882
3882AR
AR PUTTEN
PUTTEN
VOORHEEN
35,
GROTE
VAN
GROTE
HOEVEELHEDEN
VAN
TOPKWALITEIT:
VOORHEEN
35,
GROTE HOEVEELHEDEN
HOEVEELHEDEN
VAN TOPKWALITEIT:
TOPKWALITEIT:
VOORHEEN IN
IN HET
HET OUDE
OUDE PAND
PAND KOK
KOK MEUBELEN:
MEUBELEN: GERVENHOF
GERVENHOF
35, 3882
3882 AR
AR PUTTEN
PUTTEN

GROTE HOEVEELHEDEN
HOEVEELHEDENVAN
VANTOPKWALITEIT:
TOPKWALITEIT:
GROTE
BOXSPRINGS,
STOELEN,
TAFELS,
BANKEN,
MATRASSEN,
RELAXFAUTEUILS
BOXSPRINGS,
STOELEN,
TAFELS,
BANKEN,
MATRASSEN,
RELAXFAUTEUILS EN
EN MEUBELSETS.
MEUBELSETS.
BOXSPRINGS,
BOXSPRINGS,STOELEN,
STOELEN,TAFELS,
TAFELS,BANKEN,
BANKEN,MATRASSEN,
MATRASSEN,RELAXFAUTEUILS
RELAXFAUTEUILS EN
EN MEUBELSETS.
MEUBELSETS.
BOXSPRINGS,
STOELEN,
TAFELS,
BANKEN,
MATRASSEN,
RELAXFAUTEUILS
EN
MEUBELSETS.

GROTE HOEVEELHEDEN
VAN
TOPKWALITEIT:
JE
KUNT
DIRECT
GENIETEN
VAN
JE
KUNT
DIRECT
GENIETEN
VAN
BOXSPRINGS, STOELEN, TAFELS,
JOUW
NIEUWE
JOUW
NIEUWE AANKOOP!
AANKOOP!
BANKEN,
MATRASSEN,
VOORHEEN
IN
MEUBELEN:
RELAXFAUITEUILS
EN KOK
MEUBELSETS.
VOORHEEN
IN HET
HET OUDE
OUDE PAND
PAND
KOK
MEUBELEN: GERVENHOF
GERVENHOF 35,
35, 3882
3882 AR
AR PUTTEN
PUTTEN
VOORHEEN
VOORHEEN IN
IN HET
HET OUDE
OUDE PAND
PAND KOK
KOK MEUBELEN:
MEUBELEN:GERVENHOF
GERVENHOF 35,
35,3882
3882AR
AR PUTTEN
PUTTEN
VOORHEEN
IN
HET
OUDE
PAND
KOK
MEUBELEN:
GERVENHOF
35,
3882
AR
PUTTEN

JE KUNT DIRECT GENIETEN VAN
JOUW NIEUWE AANKOOP!

JOOP ROUKENS MEUBELEN | SALMSTRAAT 15 | GELEEN
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Piet Deeder van Veldeke krènk Zitterd
bestuur gingen vormen, zoals o.a. Harie en
Sjang Bronneberg, Miriam en Jan van Kempen, Frans Walraven en Sjang van de Bergh.
Hein Bovendeaard werd de eerste voorzitter
en was voor mij de beste die Veldeke ooit
heeft gehad. De Veldeke avonden die wij
organiseerden in het Gulicks Huis waren stuk
voor stuk met wel 400 mensen helemaal uitverkocht en de nazit één groot feest. Waarom
ik geen voorzitter ben is niet dat ik niet wil,
maar ik vind dat deze functie door een jonger
iemand ingevuld moet worden die daardoor
het imago dat Veldeke een club is van oude
grijze mannen kan wegnemen.

Piet Deeder is 76 jaar en woont in Sittard. Hij is waarnemend voorzitter van
de Veldeke krènk Zitterd, een vereniging die zich binnen de gemeente Sittard-Geleen bezighoudt met het dialect
en de volkscultuur.
Door Bert Wassenberg
Vertel eens in het kort iets over de geschiedenis van Veldeke Zitterd?
V.E.L.D.E.K.E. Voor Elk Limburgs Dialect
een Krachtige Eenheid is opgericht in 1926
met als eerste voorzitter notaris Jos van
Wessem uit Sittard en George Delhougne als
eerste penningmeester beide uit Sittard. In
Sittard waren er eind jaren 1950 wel enkele
vergaderingen geweest om een eigen Veldeke
kring op te richten waar dhr Marteng Cobben
het voortouw nam maar verder heb ik niets
kunnen vinden wie er voorzitter was en ook
niets van activiteiten van welke aard dan ook
tot dat in 1960 dhr Harie Bronneberg zich bij
het bestuur van Veldeke Limburg meldt met
de vraag dat het hem wel wat zou lijken om in
Sittard een eigen Veldeke Kring op te richten.
Het advies van Veldeke was dan ook om
samen met dhr Marteng Cobben op zoek
te gaan naar enthousiaste mensen om een
bestuur te vormen. In oktober 1960 vindt er
een vergadering plaats waarop wel besloten wordt een kring op te richten maar ze
vergaten een bestuur te kiezen zodat er
nieuwe vergadering moest plaatsvinden. In
december van dat jaar vindt die plaats en
wordt dhr Cobben de nieuwe voorzitter en
Harie Bronneberg de nieuwe secretaris. Felix
Rutten reageerde vanuit Rome zeer ingenomen met het initiatief ondanks dat hij vond
dat het wel lang geduurd had met de woorden
“Ja, Sittard heeft altijd méér belangstelling

getoond voor zijn ‘Vastenavondgekken’ dan
voor zijn poëten” De huidige stand van zaken
is dat we ca 240 leden hebben. Helaas is de
aanwas van nieuwe leden, zoals bij de meeste
verenigingen, niets is om blij van te worden.
Iedereen draagt Veldeke wel een goed hart
toe, maar lid worden hó maar. Het zou zoveel
meer voldoening geven aan ons werk. En dat
voor slechts €23 per jaar. Ik zou zeggen aan
alle lezers, doen!
Hoe ben je betrokken geraakt bij Veldeke?
Ik ben betrokken geraakt bij Veldeke door
Hein Bovendeaard die ik trof op het “Siezenbal” in 1985 en hij me vroeg of ik er wat
voor voelde om de “slapende” Veldeke Kring
Sittard weer nieuw leven in te blazen. Samen
zijn we op zoek gegaan naar mensen die dit
ook een goed initiatief vonden en een eerste
vergadering was snel beraamd met als resultaat een keur van Zitterder die het nieuwe

Hoe zou je Veldeke Zitterd willen positioneren in het landschap van dialectverenigingen?
De verschillen tussen de Veldeke Kringen
onderling zijn niet zo groot. Op de vergaderingen van alle kringen die twee keer per jaar
plaatsvinden is een van de agendapunten het
kenbaar maken van de activiteiten die elke
kring op zijn agenda heeft staan. Bij vrijwel
alle kringen staat het bewaren en doorgeven
van het dialect voorop in de vorm van voordrachtavonden tot het uitgeven van boeken. Is
er een idee bij wat ook geschikt zou zijn voor
je eigen kring, zoals bij ons de quiz, Ich Hawt
Van Zitterd en een andere kring vraagt of ze
dat idee mogen gebruiken is er geen bezwaar.
De vaardigheid om Limburgs te spreken neemt af in jongste leeftijdsgroepen. Is daar wat aan te doen en zo ja,
hoe pakken jullie dat aan?
Haha, dat is een logisch vervolg op de vorige
vraag en ja, de vaardigheid neemt bij de jeugd
sterk af. Ouders en scholen zijn hierbij hard
nodig. Ouders door thuis dialect te spreken en
de scholen en kinderdagverblijven door aandacht schenken aan het Limburgs. Veldeke
Sittard probeert op de scholen de kinderen te
enthousiasmeren om gedichten en verhalen in
het dialect door hen zelf geschreven of uit een
boek, voor te dragen. Veldeke Limburg heeft

een Commissie Onderwijs ingesteld om in de
komende jaren de prioriteit van het dialect bij
de voorschoolse opvang en het basisonderwijs
te bevorderen.
Welke activiteiten organiseren jullie
en welke publicaties geven jullie uit?
Onze activiteiten zijn best divers. Op de eerste
plaats blijven we kort bij onze doelstelling en
nodigen wij onze leden uit voor een gezellige
avond waarop dichters en zangers de avond
komen opluisteren. Ook onze Sjtoumcursus
Zittesj waaraan iedereen mag meedoen is een
activiteit die ieder jaar meermalen terugkomt. We beginnen met een uitleg van de
basiskennis van het Zittesj aan de hand van
een “sjpiekbreifke” waarin de è sjtreipke nao
lènks of é sjtreipke nao rechs, de ö en ao en zo
verder wordt uitgelegd door Patrick Werdens
en waarna een makkelijk dictee volgt van
datgene wat ze zojuist hebben geleerd om
vervolgens door de deelnemers zelf worden
nagekeken zodat het geen wedstrijd wordt.
Ook voor ons Groot Zittesj Dictee wordt iedereen uitgenodigd. Het dictee wordt ieder jaar
door iemand anders samengesteld en is best
wel een uitdaging. Onze quiz Ich Hawt van
Zitterd, waaraan 2 clubs worden uitgenodigd
die om de eer strijden van hun kennis over
Zitterd . Met een heuse jury die erop toeziet
of alles wel ordelijk verloopt. Het is vaak een
hilarische happening. Ook is er ieder jaar een
Zittesje Mès en een Kerstviering. Tweemaal
per jaar verschijnt onze uitgave Dao Wo Ich
Gebaore Bèn waarin schrijvers en dichters uit
de gemeente Sittard - Geleen - Born worden
uitgenodigd een bijdrage te leveren en waarin
we onze leden op de hoogte brengen van de
activiteiten die we gaan houden en de stand
van zaken. We hebben zelfs een heuse theateruitvoering gegeven in het Forum met een
stuk over Nicolaas Reubsaet trök in Zitterd,
geschreven door Ron Roumen met muzikale begeleiding van De Sint Joep Harmonie
o.l.v.Björn Bus. Ook verzorgen wij uitgaves
van boeken en gedichtenbundels en hebben
we een Zittesj Laesplenkske, Greumelmetjes
(placemats) en zelfs een Zittesje tesj op de
markt gebracht.
Zoeken jullie samenwerking met andere partijen (welke?) om ook toekomstige generaties van de positieve invloed
van tweetaligheid te laten profiteren?
In Sittard bestaat de Federatie Historie Sittard - Geleen - Born waarin alle partijen die
iets met cultuur, historie en dialect te maken
hebben zijn verenigd.
Hebben jullie voldoende mensen die de
vereniging draaiende willen houden?
Ja hoor, dat wil wel lukken. Ons bestuur
bestaat uit negen mensen en iedereen heeft
zijn eigen functie. Verder hebben we nog een
Commissie Kerkelijke Vieringen.
Corona speelt iedere organisatie parten; hoe zit dat bij jullie?
Ja, dat mag je wel zeggen. Wij hebben inderdaad al twee jaar niets kunnen organiseren,
zoals de “Sjtoumcursus Zittesj“ of de kwis “Ich
Hawt Van Zitterd“ en bij iedere poging van
start te gaan was er weer een lockdown. Zeer
frustrerend allemaal maar hopelijk kunnen
we dit nu achter ons laten.
Zijn social media belangrijk en zo ja,
hoe worden ze ingezet?
Onmisbaar zou ik zeggen, wat moesten we
doen zonder de media om onze activiteiten
kenbaar te maken. Het zijn, MIJNGazet en
Sittard-Geleen Nieuws waar we altijd terecht
kunnen voor het plaatsen van een berichtje,
waarvoor onze dank en natuurlijk maken wij
ook gebruik van Facebook, Twitter en onze
eigen website.

Wij zijn Auto Meis

www.automeis.nl

ZELISSEN

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.

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

AutoMeis Vestiging Heerlen

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

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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270,-

130,-
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919,-

649,-

BOSCH WASMACHINE
WAU28P90NL

• 1400 RPM • 9kg vulgewicht • i-DOS • EcoSilence Drive • SpeedPerfect-functie

inruil
korting

A

1099,-

969,-

MIELE WASMACHINE

WED 035 WPS EXCELLENCE
• 1400 RPM • 8kg vulgewicht • SoftCare-trommel • CapDosing

90

DAGEN OP
PROEF!

250,inruil
korting

269,99

949,-

AEG WARMTEPOMPDROGER
T8DEN95CS

699,-

• 9kg vulgewicht • AbsoluteCare • SensiDry • ÖKOFlow-filtersysteem

TEFAL STOOMGENERATOR EN STRIJKPLANK
GV9550 + TI1200

229,-

INCL. GRATIS STRIJKPLANK

• Stoomstoot 520 g/min • 8 bar • Afneembaar waterreservoir 1,9 • 90 dagen op proef

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

