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Stunten voor
de Koning

Dit jaar vindt er tijdens Koningsdag een uniek
Urban Sports Event plaats. 4 professionele atleten zullen met een biketrial, BMX en stuntstep
meerdere stuntshows verzorgen. Daarnaast
kunnen kinderen klimmen op een klimmuur,
een vrije val maken op een megagroot airbagkussen of een workshop volgen op een speciaal
aangelegd mini-skatepark. Naast deze activiteiten wordt er ook een 22 meter lange pumptrack-baan aangelegd plus een freerun-park.
Lees meer op pagina 10 van deze krant.
Foto Get Insane

Meld je aan voor ‘Gluren bij de Buren’
In 2021 stonden GG Joanne, Mel en
Naheli op het podium in de Erfgoedtuin
voor het Struinen in de tuinen-festival.
De drie artiesten wonnen vorig jaar een plekje
in de agenda door deel te nemen aan “Escape
from the Studio”, een initiatief van Poppodi-

um Volt. Dit jaar wordt het festival niet alleen
buiten maar ook binnen gevierd. Struinen in
de tuinen heet daarom vanaf nu Gluren bij de
Buren.
Gluren bij de Buren biedt (jonge) regionale talenten een intieme/ unieke podiumplek. Ook

dit jaar zullen er acts te zien zijn op verschillende Domijnenlocaties. Wil jij meedoen? Stel
dan je tuin of woonkamer beschikbaar voor
een intiem concert! Weet je nog een leuke act?
Geef het initiatief dan door.
Acts of locaties aanmelden via:
glurenbijdeburen.nl.

HAROBO
JOUW LOKALE

Wij bekleden uw trap
v.a € 150,- in 20 kleuren.
Interesse?
Bel 046 - 485 60 46
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ELEKTRONICA- EN
WITGOEDSPECIALIST

Maria Peeters-Houben
ontvangt Koninklijke
onderscheiding
Burgemeester Verheijen heeft
een Koninklijke onderscheiding
uitgereikt aan Maria Peeters-Houben
uit Munstergeleen. Zij is benoemd
tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Ze heeft deze Koninklijke
onderscheiding ontvangen, omdat zij
al jarenlang actief is als vrijwilliger
en bestuurslid bij De Zonnebloem
afdeling Munstergeleen. Daarnaast
zet mevrouw Peeters-Houben zich
in voor het welzijn van de inwoners
van Munstergeleen. Een van de
initiatieven waarbij ze betrokken is, is
de ‘Hoeskamer’ van Munstergeleen.

WWW.EPTUMMERS.NL • T: 085-1054444
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KONINGSDAG
VIER JE IN GELEEN

DAGPROGRAMMA 10 - 17 UUR / MUZIEKPLEIN 14 - 00 UUR

VUURWERKSHOW 22:00-22:30 UUR

Vervangen van kranen
Vernieuwen van radiatoren
Vernieuwen van CV ketels

Keukens-CV-Sanitair

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

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

Op zéér korte termijn!

WE KOMEN
ERAAN! ZIEN
WE JE DAAR?
Voor meer informatie
zie www.onvi.nl

MIJNGazet | pagina 2

Driewielfiets
demodag
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Jeugdige solisten Concordia
laten van zich horen

Archeologie en
de metaaldetector
Op 24 mei óf 31mei neemt Rens Dormans, vicevoorzitter van de LGOG sectie archeologie,
u mee in de wereld van metaaldetectie. Hij zal
u o.a. vertellen: waar u op moet letten bij de
aanschaf van een metaaldetector, waar u het
beste kunt gaan zoeken, hoe de regelgeving
omtrent zoeken met een metaaldetector in
elkaar zit, instellingen van de machine enz.

Nu de corona-periode langzaam maar
zeker voorbij lijkt te zijn, worden er
weer volop activiteiten georganiseerd
en gaan ook de solisten op pad om te
laten horen wat ze in huis hebben.
Zo hebben twee solisten onlangs deelgenomen
aan, toch nog een online, solistenconcours
van de LBT, één solist aan het solistenconcours van muziekschool Schunk in Heerlen en
zes solisten aan het Zwentibold Solistenconcours in Guttecoven.

De avonden worden georganiseerd onder de
vlag van Gilde De Graven en vinden plaats in
de accommodatie in Munstergeleen, Pancratiusstraat 24. Inschrijven kan via de website
van Gilde De Graven.

Bij het LBT-solistenconcours scoorde Mads
Croes in de jeugddivisie op snare drum 86
punten en Pien Claessen in de vijfde divisie op
marimba 88 punten, beiden waren daarmee
winnaar in hun divisie. In Heerlen behaalde
Dax Haerkens op trompet in de introductiedivisie 78 punten. In Guttecoven scoorde in de
introductiedivisie Kim Hermans op dwarsﬂuit
84 punten en Sven Coenen op trompet 81
punten.

Jeugdviscursus
HSV De Gaard
Dit jaar organiseert H.S.V. De Gaard Born een
jeugdviscursus voor jeugd tot en met 14 jaar
onder begeleiding van ervaren vissers. Met
in totaal drie bijeenkomsten wordt de jeugd
de kneepjes van het vissen bijgebracht, deze
zijn verdeeld in twee theorielessen en een
praktijkles.

In de vijfde divisie behaalde Wout Jennekens
op euphonium 88 punten en Roos Eurlings op
dwarsﬂuit 86 punten. In de 4e divisie scoorde
Mirte Jennekens op klarinet 82 punten en
tenslotte in de eerste divisie Max Hubens op
bastrombone 88,5 punten. Wout Jennekens
werd met zijn score winnaar in de vijfde divisie. Max Hubens werd winnaar in de eerste
divisie en tevens algeheel winnaar van deze
editie van het Zwentibold solistenconcours.

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed
aan: visherkenning, zelf een voertje maken,
tuigje maken, knopen, haakjes bevestigen,
de dobber uitpeilen en vissen met de vaste
hengel.
De data en tijden voor de cursus zijn als volgt:
Theorieles viscursus 15-05 Gebouw Jong
Nederland Born 10-12uur. Theorieles viscursus 22-05 Gebouw Jong Nederland Born
10-12uur. Praktijkles viscursus 28-05 Gracht
aan de markt in Born 10-13 uur.
Het aanmelden voor deze gratis cursus kan
tot en met 14 mei. Om jezelf aan te melden of
voor meer informatie neem contact op met J.
Dohmen tel. 046-4856272 of via het contactformulier op de website.

Een aantal solisten van Concordia die in de prijzen vielen.

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen
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75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.
Bel voor welke vergoeding u in
aanmerking komt 046-4745050
Ook voor uw klikgebit
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* exclusief
apparatuur
Burg.v.Boxtelstraat
4,inbouw
Limbricht

OPNIEUW BEKLEDEN

30% KORTING OP HET LEER
BMX / STEP / SKATEPARK / KLIMMUUR / VRIJE 50%
VAL KORTING OP DE STOF

KONINGSDAG VIER JE IN GELEEN
WOENSDAG 27 APRIL 2022 / DAGPROGRAMMA 10:00-17:00 UUR
MUZIEKPLEIN 14:00-00:00 UUR / VUURWERKSHOW 22:00-22:30 UUR
INSTAGRAM.COM/CENTRUMGELEEN

Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Tel:
046-4515502 www.vleeshouwers.nl
to
fo
n
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
ee
m
ee
N046-4515502 www.vleeshouwers.nl
Tel:
bel
n uw zitmeuwww.vleeshouwers.nl
Tel:va046-4515502

HERSTOFFEREN

STUNTSHOW / FREE RUNNING / PUMPTRACK
BRADERIE / FOODTRUCKS / GERANIUMMARKT
KINDERVRIJMARKT / KIDSPLAZA / FEEST DJ
SCHMINCKEN MUZIEKFEEST OP HET PLEIN

FACEBOOK.COM/CENTRUMGELEEN

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

30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF
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AEG wasmachines
of ferte.
Miele en AEG wasmachines
Miele en AEG wasmachines

AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,

Stoel
vanaf
175,=

Tel.: +31

Stoel
vanaf
175,=

Fauteuil
vanaf
1150,=

Fauteuil
vanaf
1150,=

€ 629,00 voor
AEG van
wasmachine
1400 €549,00
toeren,
Bank
Hoekbank 7 kg,
vanaf Bank
vanafHoekbank
van
€ 629,00 voor
AEGvanaf
wasmachine
1400 €549,00
toeren,
7 kg,
1450,=
2250,= vanaf

Voor al 1450,=
Uw
apparatuur:
2250,=
van
€ 629,00 voor €549,00
- Wassen,
droger, koelen en vriezen
Voor
al Uw apparatuur:
-14Wassen,
Audio
en
TV,
elektromaterialen
droger,
koelen en vriezen
MOL & GEURTS
Industriestraat
14 6135
KH
Sittard
Voor
al
Uw
apparatuur:
MOL- &
GEURTS - Industriestraat
6135
KH
Sittard
-- Wassen,
Audio endroger,
TV, elektromaterialen
koelen
en vriezen
99 22info@molgeurts.nl
- E-mail.: info@molgeurts.nl
- Website:
molgeurts.nl
(0)46 Tel.:
451+31
99 (0)46
22 - 451
E-mail.:
Website:
molgeurts.nl
Unieke
service
garantie:
- Audio
en TV,enelektromaterialen
- Géén
voorrijkosten
en géén arbeidsloon
Unieke
service
en garantie:
- Gratis
thuisbezorgd
engéén
geïnstalleerd*
Géén
voorrijkosten
en
arbeidsloon
Unieke
service
en garantie:
exclusief
inbouw apparatuur
-- Gratis
thuisbezorgd*en
en
geïnstalleerd*
Géén voorrijkosten
géén
arbeidsloon
exclusief inbouw apparatuur
- Gratis thuisbezorgd* en
geïnstalleerd*
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‘Mit losse henj’: fruitig terrasbier
van super Janse Bagge Bend fans
Door Ray Simoen
Lef hebben ze, èn veel dorst. Met die twee
noodzakelijke ingrediënten ging een trio
plezierlustige jongelui in 2020 aan de slag
toen ze bij een van hun traditionele babbelen loltrapsessies na de repetities van hun
Grevenbichter zaate herremenie tegen elkaar
zeiden ,,dit spul kunnen wij zelf ook maken,
en nog veel beter zelfs”.
Hit
Een naam voor hun brouwerij hadden Luuk
Wolfs, Wouter Grootjans en Fré Hermans
snel gevonden. Aspro Brews. Aspro Brews?
Klinkt meer als een fabriek voor hoofdpijnpoeders dan als een brouwerij van ambachtelijk bier. Je zult toch geen hoofdpijn krijgen
van de brouwsels? ,,Nee”, licht Luuk Wolfs,
woordvoerder van het brouwerstrio toe,
,,Aspro Brews is een snaakse verwijzing naar
een andere zaate herremenie, Aspro Broesj.
We zijn alle drie heftig fan van de Janse Bagge
Bend, en de ‘JBB’ begon zijn carrière als
Aspro Broesj. Wij hebben daar Aspro Brews
van gemaakt.”
Hun eersteling, ‘Proemevlaaj’ was een eerbetoon aan een van de grootste hits van de JBB.
Geen licht bier was dit. Het trio wilde meteen
goed uitpakken en deze dijk van een hit van
de JBB evenaren met een dijk van een bier.
Proemevlaai is een tamelijk zwaar bier, waarin je goed de smaak van pruimen, chocolade
en koffie kan proeven: vloeibare proemevlaai
met ‘veel, dik sjoem’.
Makkelijk
Na dit heftig kopknallend bier wilde het tio
een wat rustiger bier maken. Een, die zich
goed leent voor zonnige lenteterrassen, zodat
je lurkend van het bier de tijd vergeet en met
een roodverbrand hoofd naar huis gaat. ,,We

wilde een makkelijk drinkbaar bier.” Voor de
naam werd weer inspiratie gevonden bij de
favo band van het trio. In de andere mega-hit
van de JBB, ‘Blief bie de mam’ staan de van
erotische bravoure druipende regels: ‘D’n eerste keer det ich dich zoog dach ich :’Paaaaaah,
op die kèn ich ‘t mit losse hènj!’. ,,Zó’n makkelijk bier dat je als het ware ‘mit losse henj’ kan
drinken wilden wij ook maken,” zegt Luuk, de
frontman van Aspro Brews , met een knipoog.
Ijslolly
Is dat ook gelukt? Etiket ziet er goed uit
met de naam van het bier in rode letters op
een wit- zwarte achtergrond. Daar is over
nagedacht. Zoals het trio ook heeft gedaan
over het vermarkten van hun brouwerij, met
Proemevlaai t-shirts glazen, hoodies viltjes en
bierpakketten met de naam van de brouwerij
erop.
‘Mit losse henj’ oogt als een donkerblond bier.
Een dikke, witte schuimkraag erop, die leuk
lang blijft staan. Abrikoos en sinaasappel
ruiken we in het licht hoppig bier. Lente in
het glas. Dat zelfde zoet spoelt aangenaam
door je mond en doet denken aan zo’n koele,
fruitige Calippo ijslolly. Licht van smaak,
vrolijk van toon. In de afdronk ook nog steeds
die abrikoos en sinaasappel, maar dan is het
ineens over met de zoete pret, bitters nemen
het over, het slot is wat stroef droog.
Dit tweede Aspro Brews bier zal het zeker
goed doen op de lenteterrassen langs de Maas
en op stadspleinen, ook omdat het alcoholgehalte (5.9%) je geen dreun op de kop geeft. Na
twee flesjes echter stoppen, niet omdat je dan
dronken of tipsy bent maar dan dreigt het zoet
een beetje te plakkerig te worden. Maar voor
een ‘mit losse henj gebrouwen zomerbier’ is
dit lollig bravoure bier meer dan geslaagd.

Koningsdag in
Grevenbicht
Aangezien de COVID-beperkingen zijn
opgeheven, heeft de Stichting Oranjecomité
Grevenbicht (weer) een feestprogramma
samengesteld voor de kinderen van de basisscholen op vrijdag 22 april. Dit jaar zal in het
teken staan van een “High Tea bij de Koning”.
De feestelijke dag start om 10.00 uur op de
speelplaats van basisschool de Kingbeek Er
is live muziek en de koning opent het feest
middels het doorknippen van een lint. Vanaf
10.30 uur zorgen obers en koks ervoor dat de
kinderen kunnen smullen van al het lekkers.
Voor de groepen 1 t/m 4 zal dit in de klas
gebeuren. De groepen 5 t/m 8 zal een buffet
worden aangeboden. Om 11.30 uur maken de
koning, koks en obers bekend wie de winnaar
is van de kook/bakopdracht. In de loop van de
ochtend zal de koning en zijn kok gaan proeven om zo het lekkerste gerecht te bepalen.
Géén Oranjeconcert. In verband met de beperkte voorbereidingstijd komt het traditionele Oranjeconcert in Oos Hoes op Koningsdag
27 april te vervallen.

Inschrijving voor
vrijwilligersweekend
is gestart
Doet u in de gemeente Sittard-Geleen vrijwilligerswerk bij een sportclub, muziekvereniging, wijkplatform, zorg of zet u zich op
andere manier als vrijwilliger in voor onze gemeente? Dan kunt u zich aanmelden voor het
vrijwilligersweekend op 21 en 22 mei 2022.

Informatie:
Mit losse henj: 3,99 euro per fles
Brouwerij: Aspro Brews
www.asprobrews.nl

Tijdens dit weekend worden tal van leuke activiteiten georganiseerd waaraan alle
vrijwilligers van de gemeente Sittard-Geleen
kunnen deelnemen.
Via https://vrijwilligers-sg.nl/ kunt u tot en
met 1 mei 2022 aanmelden voor het vrijwilligersweekend.

Alles veur de Mam:
zaterdag 7 mei!
Sittard viert op zaterdag 7 mei Moederdag!
Voor alle moeders en moederfiguren is er deze dag van
alles te doen in de historische binnenstad.
Programma
Cupcakes versieren
Zo kan je bĳvoorbeeld samen gezellig cupcakes versieren.
Voor bĳ Brasserie Leven kan je aan de slag met glazuur en
allerlei topping om samen de lekkerste cupcakes te maken.
Neem ze mee naar huis of eet ze daar gezellig samen op!
Picture perfect
Deze speciale dag moet vastgelegd worden! Bezoek de
fotospot en laat je mooiste glimlach zien. Er staat een
enthousiaste gastheer klaar die je samen met je moeder op de
foto zet. Deel na afloop de foto op Facebook of Instagram met
de hashtag #allesveurdemam en maak kans op een gezellig
etentje.
Bĳzonder lekker
Na al dat shoppen en slenteren is het tĳd voor iets lekkers.
Iets bĳzonder lekkers om precies te zĳn. Speciaal voor Alles
veur de Mam heeft ConeCorner enkele Moederdag-ĳssmaken
ontwikkeld. Bĳ de mobiele ĳskar op de Steenweg proef je
gratis bĳzondere smaken, zoals Rozen en Oranjebloesem.
Persoonlĳk cadeau
Wil je indruk maken met een persoonlĳk cadeau? Op de
Limbrichterstraat zit een dichteres klaar met een authentieke
typemachine en briefpapier geheel in Moederdagstĳl.
Vertel haar leuke weetjes over je moeder en ontvang in een
handomdraai een uniek cadeau voor Moederdag.
Er is nog veel meer te zien en te beleven deze dag.
Kom daarom gezellig samen van 12:00-17:00 uur naar Sittard
en laat je verrassen!
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‘We versterken het historisch beeld
en daarmee de ziel van onze stad’
vige ingrepen. Alles in het gebouw ademt nog
de sfeer en het karakter van het oude Kleesj.’
Het blijft niet bij ’t Kleesj alleen. Er zijn
meer plekken in ontwikkeling. Neem het
voormalige Dominicanenklooster naast
de Michielskerk aan de Oude Markt. Hier
komen appartementen die ingepast worden
met instandhouding van vele karakteristieke
elementen zoals de binnenplaats, het historisch stucwerk en de glas-in-loodramen. ‘In
nauwe samenwerking met de architect en de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed is toegewerkt
naar een zorgvuldig en op het monument
afgestemd ontwerp.’
Venster naar het verleden
Monumenten bieden een venster naar het
verleden en houden onze geschiedenis levendig. ‘Tegelijkertijd vind ik het belangrijk
dat erfgoed beleefbaar blijft, maar ook kan
worden gebruikt. Een eigentijdse toevoeging
kan goed passen bij een monument en maakt
de bouwgeschiedenis leesbaar. Maar er is
niet één oplossing. Iedere ingreep aan een
monument vraagt om maatwerk: wat past bij
dit monument en bij deze omgeving?’
Andries Houtakkers: ‘Als gemeente willen we bestaande cultuurhistorie optimaal beschermen, maar tegelijkertijd ook meegaan met onze tijd.’

Foto Ermindo Armino
Monumenten vormen een prachtig
Sittard-Geleen is rijk aan monumenten en anNieuwe invulling
dere cultuurhistorische bouwwerken. In totaal
‘Diverse projecten binnen onze stad krijgen
visitekaartje van een stad. Dat mag je
best in de etalage zetten. Ook als dat
kent de stad zo’n vijfhonderd monumenten
op deze manier een nieuwe invulling waarmee
we ze kunnen behouden voor de toekomst.
betekent dat je - mét respect voor moen vijf beschermde stadsgezichten, waaronder
numentale waarden - een eigentijdse
het rijksbeschermd gezicht centrum Sittard.
Een aantal kenmerkende, historische plekken
invulling hieraan geeft.
waar soms al langere tijd sprake was van leeg‘Niet voor niets heeft Sittard-Geleen vorig jaar
stand, komt door deze aanpak tot bloei. We
Dat vindt Andries Houtakkers, (demissionair)
de top 5 van de ANWB-verkiezing ‘Allermooiversterken het historisch beeld en daarmee de
ziel van de stad. Het nieuwe Hilton-hotel in
wethouder Monumenten & Archeologie van
ste vestingstad van Nederland’ gehaald. Als
de gemeente Sittard-Geleen. ‘Iedere ingreep
gemeente willen we bestaande cultuurhistorie
Sittard is - letterlijk - een schoolvoorbeeld van
hoe je een monument kunt verbouwen met
aan een monument vraagt om maatwerk: wat
optimaal beschermen, maar tegelijkertijd ook
past bij dit monument en bij deze omgeving?’
meegaan met onze tijd,’ stelt Houtakkers.
behoud van zijn unieke karakter, ondanks ste-

Persoonlijk Adviseur

SNS Winkels Sittard en Geleen

Voor SNS staat persoonlijk contact op één. Als Persoonlijk Adviseur ben jij hét gezicht van
één van onze winkels en heet jij onze klanten van harte welkom, help je hen waar jij dat kan
en zorg je dat ze de deur zorgeloos achter zich dichttrekken wanneer ze weer gaan. Je
neemt de telefoon aan, handelt klachten af en chat met klanten. Heb je ambitie? Dan is er
de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot budgetcoach of besparingsexpert.
Jouw kwaliteiten
· MBO werk- en denkniveau
· Diploma’s WFT Basis (en WFT Schade Particulier) is een must
· Je hebt gevoel voor hospitality
· Je hebt bij voorkeur ervaring met direct klantcontact, zowel ‘live’ als via de telefoon
· Je hebt een flexibele instelling; je vind het niet erg om ook op zaterdagen te werken
· Je kent de lokale omgeving. Je woont bij voorkeur in de (directe) omgeving
Meer weten? Neem dan telefonisch contact met ons op via 06-53715630 óf stuur
direct jouw CV met motivatiebrief naar: leon.pluijmen@sns.nl

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

Als eigenaar van een (gemeentelijk)
monument kun je voor bepaalde activiteiten subsidie krijgen. Dat geldt
ook voor klein erfgoed zoals kruisen,
kapellen of gevelstenen.
Deze subsidie kun je nu ook online
aanvragen. Op de website van de
gemeente Sittard-Geleen vind je alle
informatie en voorwaarden. Meer
weten? Kijk op: www.sittard-geleen.
nl en zoekwoord ‘monumenten’.
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Voorjaarssale!

Elke
zondag
open!

Eetkamertafel • Dean
Ovale eetkamertafel naar wens samen te stellen! Kies de poot: recht of
rond, kies uit 5 randafwerkingen, kies uit 5 kleuren en kies uit 3 maten:
250x128 / 220x120 / 200x102 cm. Afm. 220x120 cm, in massief eiken
zwart gebeitst afhaalprijs van 1.373,- voor

999,-

Bank • Breeze
Comfortabele bank in grijs semi-aniline leder. Inclusief
1 elektrische relaxfunctie en hoofdsteun. Als set: 3 +
2,5-zitsbank afhaalprijs van 4.199,- voor 2.899,-

Eetkamerstoel • Rose
Comfortabele eetkamerstoel in stof met wieltjes. Verkrijgbaar
in 3 kleuren. Afhaalprijs van 242,- voor

op=op

179,-

Wandkast •
Feel Happy
Creëer een
industriële look
met deze wandkast van lamulux
gecombineerd
met zwart staal.
Zoals getoond
van 1.148,voor

Relaxfauteuil • Emil
Comfortabele fauteuil met div.
relax-opties. In div. kleuren.
Van 1.849,voor 1.249,-

op=op

899,-

Meer uit
deze serie:

Eetkamerstoel • Night

Eetkamerstoel • Beaux

Eetkamerstoel • Star

In de kleuren antraciet, cognac en
grijs. Afhaalprijs voor

In de kleuren antraciet, cognac en
grijs. Afhaalprijs voor

Verkrijgbaar in diverse kleuren.
Afhaalprijs voor

149,-

149,-

Eetkamerstoel • Lelie

Relaxfauteuil • Fred
Comfortabele fauteuil met div. relax-opties. In
div. kleuren. Van 1.549,- voor 999,-

op=op

In diverse kleuren leder, met of zonder armleuning. Zonder
armleuning in leder vanaf 299,-, in stof vanaf 279,-

Eettafel, salontafel, dressoir, TVkast, boekenkast.

99,-

6e STOEL
GRATIS

op=op

Hoekbank • Sven
Grote cognackleurige hoekbank met 1 elektrische
relaxfunctie en verstelbare hoofdsteunen. Uit voorraad
leverbaar. Afhaalprijs van 2.343,- voor

1.999,-

Met sta-opfunctie
Eettafel • Luna
In diverse afmetingen verkrĳgbaar.
140x95 cm
vanaf 999,-

Boxspring • Zen
2-Persoons boxspring, in div. maten verkrĳgbaar. Matrasmaat 160 x 200 cm, elektrisch
verstelbaar van 1.949,- voor 1.299,- en
vlak van 1.299,- voor

Zweefdeurkasten met
onbegrensde mogelijkheden!

849,-

160x200 cm

AFHAALPRIJS

849,-

-25%

op=op

Tempur • One
ONE by TEMPUR ® matrassen bieden het comfort en de
ondersteuning waar dat nodig is. Kies uit diverse hoofdborden
en stofkleuren. Van 3.750,- voor

op alle
STUDIOLINE
zweefdeurkasten

2.799,-

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 | Smeg | Spectrum | Stressless | Team7 | Team by Wellis | Tempur | Thonet | Tonon | Treca Paris | USM | Velda | Vitra | Voglauer | WK Wohnen | Wittmann en meer!

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

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

002207.02

ELKE ZONDAG
GEOPEND!
van 12.00 - 17.00 uur
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Hoogvliegers gezocht
voor de Hoogvliegersdag

COLUMN

te kort lid van de senaat om een wijs en bedaagd
politicus te kunnen worden.
In vliegende vaart kwam Ton Raven vanuit de
senaat naar Sittard-Geleen aangerend om luid
en duidelijk aan iedereen te verkondigen dat er
maar één man is, die ‘de puinhopen’ van Pieter
Meekels, de vertrekkende voorman van GOB en
het college van b en w kan opruimen Precies
zoals hij, Ton Raven dat in de korte tijd dat hij al
eens over de geldkist van de gemeente ging, ook
al had laten zien. Het gapende gat in de gemeentebegroting had deze Gelener tovenaar in een
mum van tijd weggewerkt, zo liet hij trots alom
weten. En Sittard zou niet alleen meer de stad van
Toon worden maar vooral ook de stad van Ton,
verkondigden Ravens reclame spotjes luidkeels op
de radio. Maar dan moesten er wel veel stemmen
uitgebracht worden op deze Superman, die het
meebesturen van het land vanuit de Senaat er wel
even bij deed wanneer hij straks wethouder was:
voor minder lijkt razende Ton het niet te doen.

‘Bokito’ is ‘back’ op
het politieke toneel
Door Ray Simoen

Foto Stichting Hoogvliegers
Stichting Hoogvliegers vliegt met zieke
en gehandicapte kinderen, het hele
jaar door en vanaf elk vliegveld in
Nederland. Piloten, onder wie beroepsvliegers, stellen hier hun vrije tijd en
vliegtuig voor beschikbaar. Meer dan
15 keer per jaar wordt er een Hoogvliegersdag georganiseerd. Op zaterdag
4 juni vindt er een Hoogvliegersdag
plaats op vliegveld Beek te Maastricht.
Deze (besloten) dag is bedoeld voor (chronisch) zieke of gehandicapte kinderen uit de
regio Limburg. Alles wordt uit de kast getrokken om deze kinderen een dag te bezorgen
die ze niet zullen vergeten. Piloot-zijn voor
een dag en zelf (indien mogelijk) een vliegtuig
besturen, hoe cool is dat! De kinderen beleven
samen met een volwassen begeleider en
het gezin een leuke verwen-dag met diverse
activiteiten en entertainment en als hoogtepunt natuurlijk de vlucht. Aan deze dag zijn
geen kosten verbonden voor de kinderen en
hun begeleider. Wil jij Hoogvlieger worden of

wil je iemand opgeven? Dat kan, maar houd
rekening met de volgende regels:
•Je hebt niet eerder gevlogen met of dankzij
Stichting Hoogvliegers (want dan ben je al een
Hoogvlieger).
•Je hebt een ernstige of chronische ziekte of
bent verstandelijk of lichamelijk gehandicapt.
Ook voor rolstoelgebonden kinderen zijn er
mogelijkheden.
•Je valt in de leeftijdscategorie van 6 t/m 17
jaar.
•Je woont in de regio Limburg (woon je buiten deze regio, dan kun je je ook aanmelden
voor één van de andere dagen bij jou in de
buurt).
•Meld je aan via www.stichtinghoogvliegers.nl
en wellicht word jij ook Hoogvlieger en ben
jij erbij op de Hoogvliegersdag Beek op 4 juni
a.s.
Aanmelden kan op www.stichtinghoogvliegers.nl, onder het kopje ‘Hoogvlieger worden’
Mail voor vragen naar kinderen@stichtinghoogvliegers.nl.

Met een ongekend groot aantal vrouwen als fractieleider is de gemeenteraad van Sittard-Geleen
verrijkt sinds de recente verkiezingen. Pure winst,
als je het verleden van de raad bekijkt: mannen
trokken altijd aan de touwtjes.Vrouwen dienden
als stemmenlokkers en meestemmers met de
door mannen bekokstoofde plannen. Het rook
in de raadzaal vaak naar testosteron, dat bij de politieke mannetjesputters uit alle denkbare poriën
en lichaamsopeningen dampte en stoomde. De
zweetgeur van de opgepompte ego’s van al die
Bokito’s, die mekaar met woorden te lijf ging, was
nogal eens niet te harden. Dat zou voortaan passé
zijn, zo beloofden de dames vóór de verkiezingen in koor. Vrouwen zijn geen conﬂictzoekers
maar verzoeners, bruggenbouwers, geen bruggen
opblazers, zo vertelden de dames tegen iedereen,
die hard toe was aan een ander politiek geluid
in het ‘stedje’ dat ook in de raad wat meer lol en
sjpas wilde horen. Hoewel ze allen een andere
kleur hebben- van GOB geel, lente Groen Links,
PIT blauw, CDA groen, Stadspartij geel-blauw,
VVD-oranje tot FvD aubergine- zijn de dames
zijn eenstemmig in hun doel: geen gebekvecht
meer en geen nare tackles van achteren meer.
Mooi vooruitzicht.

Kladderadatsch

De verkiezingsuitslag deed de derde man op de
lijst van de Stadspartij breed glimlachen. Het was
teven de aankondiging van een onvermijdelijke
kladderadatsch. Een groter stemmenkanon dan
Stadspartij lijsttrekker Nancy Kaufmann bleek hij
te zijn. Dat klinkende resultaat diende ook uitbetaald te worden, aldus rekenmeester Raven. Niet
met wijs en bedaard beraad, zoals een senator te
werk gaat, maar met de driestheid van een politieke Rambo werd Nancy Kaufmann te verstaan
gegeven dat ze eigenlijk er niks van kon om de
partij goed te leiden en straks een stevige wethouderspost binnen te slepen voor de Stadpartij. Deze
week maakte een zwaar aangeslagen Kaufmann
snikkend haar vertrek bekend. De uppercuts van
de Rambo uit Geleen waren haar teveel geworden.
Ze zal waarschijnlijk niet de enige dame in de raad
zijn, die het slachtoﬀer wordt van deze ambitieuze, nieuwe Bokito. De dames bruggenbouwers zijn
gewaarschuwd: er komt iemand in de raad, die
niet vies is van het opblazen van wat in zijn weg
staat.

Puinhopen

Toch hoorde je al vóór de verkiezingen met
groot geraas een nieuwe Bokito naderbij komen.
Vreemd genoeg kwam die uit een omgeving, die
bekend staat om zijn wijs en rijp beraad en zijn
bezonnen oordeel. Want zo kent iedereen de senaat, zoals de Eerste Kamer ook wordt genoemd.
Daarin zitten vooral wat bedaagde heren en dames, die zich niet zoals de Tweede Kamer door de
waan van de dag laten leiden maar de tijd nemen
om wetten goed tegen het licht te houden en er
een verstandig oordeel over te vellen. Waarschijnlijk is de nieuwe Bokito van Sittard-Geleen net
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E-Fiber supersnel glasvezel komt eraan!

Het snelste
glasvezel?
Wil jij snel aangesloten zijn op
het snelle glasvezelnetwerk
van E-Fiber?
Met supersnel internet, tv-kijken in de hoogste

kwaliteit, gamen zonder onderbrekingen en dat
allemaal tegelijkertijd? E-Fiber legt glasvezel
aan in de hele gemeente Sittard-Geleen en
dus ook bij jou.
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Meld je nú aan
voor een vaste
lage prijs.
Scan de code
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Koningsdag in het centrum van Geleen:
een feestelijke dag voor jong én oud
Koningsdag vier je in het centrum van
Geleen; dat is nu eenmaal een echte
Limburgse traditie geworden. Ieder
jaar opnieuw wordt er bij deze feestelijke gelegenheid in het centrum van
Geleen uitgepakt met tal van activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de Koningsmarkt (braderie), de Geraniummarkt,
de kindervrijmarkt, de kidsplaza en de
spetterende vuurwerkshow waarmee
Koningsdag ’s avonds feestelijk wordt
afgesloten. Dit jaar wordt het programma o.a. uitgebreid middels een Urban
Sports Event.

dag zullen diverse artiesten zorgen voor
een ‘feestelijke’ line-up. De line-up tijdens
Koningsnacht (19.00 – 00.00 uur) bestaat uit
Fenomeno & Gil-T, Moschino en Zeff. Tijdens
Koningsdag (14.00 – 00.00 uur) zullen o.a.
Erwin, Big Benny, Disco Tropicana, Bieske en
Zeff het podium betreden. Beide evenementen
zijn gratis toegankelijk.
Vuurwerkshow
De spetterende vuurwerkshow waarmee Koningsdag ’s avonds feestelijk wordt afgesloten
vindt dit jaar niet plaats bij Glanerbrook,
maar op de markt in het centrum van Geleen
(i.c.m. het naastgelegen Koningsfestival).
Tussen 22.00 en 22.30uur kun je een genieten van een zeer uitgebreide vuur-, licht- en
lasershow, die vanaf de oude markt zeer goed
te aanschouwen is. De vuurwerkshow is gratis
te bezoeken.

De activiteiten die op deze Koningsdag in
Geleen gehouden worden zijn grootster dan
ooit; daar staat Centrummanagement Geleen
in samenwerking met de Oranjevereniging
Geleen en de enthousiaste ondernemers
van het centrum garant voor. Na 2 jaar kan
Koningsdag eindelijk weer op een feestelijke
manier gevierd worden. Om alle festiviteiten
te kunnen laten plaatsvinden wordt o.a. de
Annastraat en de Rijksweg Centrum afgesloten voor verkeer.
Festiviteiten
De Koningsmarkt (braderie) is met meer dan
250 marktkramen zeer ruim opgezet. Op de
welbekende Geraniummarkt in de Annastraat
wordt het nieuw tuinseizoen ingeluid met de
mooiste bloemen en planten. Ook dit jaar zal
tijdens Koningsdag weer de traditionele kindervrijmarkt plaatsvinden, waar de jeugd (tot
16 jaar) gratis speelgoed of andere spulletjes
kan verkopen. Deze wordt gehouden vanaf
10.00 uur in de ochtend tot 17.00 uur in de
middag. De Oranjevereniging zal in samenwerking met de scouting invulling geven aan
de kidsplaza waar de aller kleinste kinderen
aan tal van activiteiten (o.a. schmincken en

Kort samengevat
Koningsdag in Geleen is een feestelijke dag
voor het hele gezin. De winkels zijn deze dag
geopend van 10.00 tot 17.00uur. Kortom, laat
je verrassen door wat Geleen jou deze dag
allemaal te bieden heeft. Je bent van harte
welkom!
Koningsdag in Geleen in 2018. 
dans) kunnen deelnemen. Maar er is meer
deze dag.
Urban Sports Event
Dit jaar vindt er tijdens Koningsdag een uniek
Urban Sports Event plaats. 4 professionele
atleten zullen met een biketrial, BMX en
stuntstep meerdere stuntshows verzorgen.
Daarnaast kunnen kinderen klimmen op een
klimmuur, een vrije val maken op een megagroot airbagkussen of een workshop volgen

Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken Koningsdagprogramma 2022
Koningsmarkt & Geraniummarkt		
10.00 – 17.00 uur
op een speciaal aangelegd mini-skatepark.
Naast deze activiteiten wordt er ook een 22
Kidsplaza & Kindervrijmarkt		
meter lange pumptrack-baan aangelegd plus
10.00 – 17.00 uur
een freerun-park. Ben jij niet bang aangelegd
Urban Sports Event			
en hou je wel van een beetje actie? Dan moet
10.00 – 17.00 uur
je met Koningsdag zeker in het centrum van
Programma Koningsfestival 			
Geleen zijn.
14.00 – 00.00 uur
Vuurwerkshow				
Koningsfestival
22.00 – 22.30 uur
Onze koning is bijna jarig en dat moet gevierd
worden. Met Koningsnacht en Konings-

Slick Stitch brengt veel nieuwe banen naar Sittard-Geleen
Het Britse bedrijf Slick Stitch heeft voor
de vestiging op het Europese vasteland
gekozen voor de regio Sittard-Geleen.
Het gerenommeerde Britse bedrijf houdt
zich bezig met het personaliseren van
sport- en bedrijfskleding en heeft in Born
een compleet nieuwe productielocatie
opgezet. Met zogenaamde industriële
borduurmachines wordt kleding voorzien met logo’s en emblemen. Er wordt
gewerkt in opdracht van bekende internationale sportclubs en maar ook voor
grote zakelijke evenementen.
‘kleding mooier maken’
‘Het is een machtig mooi bedrijf’, aldus operations
manager Rene Schuivens. Medio 2021 adviseerde
hij de huidige CEO van Slick Stitch Ltd. een Europese
vestiging te gaan opzetten in de regio Sittard-Geleen.
“We werken voor veel verschillende opdrachtgevers
en geven kleding en accessoires net iets extra’s mee
door het te voorzien van een geborduurd logo of
embleem. We doen dit met hypermoderne industriële
borduurmachines. Momenteel hebben we bijna 40
van deze machines staan. En binnenkort breiden we
ook nog eens uit met een afdeling voor het bedrukken van kleding.’

werken bij Slick Stitch
Bij Slick Stitch BV ontwikkelt de groei zich zo voorspoedig
dat we ons team snel willen uitbreiden. We zoeken
nieuwe collega’s voor de volgende functies:
• Operators voor het bedienen en optimaliseren van
de borduur- en transfermachines
• Logistiek medewerkers
• Handlers voor het afwerken en verzendklaar maken
van de goederen
• Administratief personeel
Wil jij een bijdrage leveren aan deze jonge start-up met
een meer dan 35-jarige achtergrond in de Design-industrie dan is dit jouw kans. De kneepjes van het vak
worden je in de praktijk geleerd. Kom bij ons werken,
want we zijn op zoek naar jou!

‘open hiring’ bij Slick Stitch
Slick Stitch is sinds december 2021 operationeel en
richt zich nu vooral op de uitbreiding van het team. ‘In
2022 willen we groeien naar zo’n 50 man personeel
en binnen 2 jaar verwacht ik dat we zijn doorgegroeid
naar zo’n 200 man in de productie, logistiek en in de
backoffice’. ‘We werken volgens het open hiring principe’, vertelt operations manager Schuivens, ‘als je interesse hebt om bij ons te komen werken bieden we je
de mogelijkheid te kijken of het werk bij de past. Denk
je dat het iets voor je is en wij vinden dat je deze kans
verdient dan krijg je direct een arbeidsovereenkomst
van Slick Stitch aangeboden.’

Wil je meer weten neem dan contact op met Rene
Schuivens, Operations Manager, +31(0)615625874
of Jelle Hondema, afd. recruitment, +31(0)653229189)

Direct solliciteren
Scan de QR code
of stuur een e-mail: recruitment@slickstitch.nl
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Koningsdag en Parkfestival
onlosmakelijk verbonden
Tijdens deze Jubileumeditie op woensdag 27 april van 10.00 tot 18.00 uur
zal er weer een mooie line-up op het
podium staan die het Stadspark vult
met prachtige klanken. Aan iedereen is
gedacht. Zegt de Pasapas en Fitlala je
niets. Geen ramp. Onze jongste bezoekers wel! Zij kennen deze nummers
vanbuiten en zullen ’s ochtends vermaakt worden tijdens een Koningsspelen-Special In de loop van de dag zullen
naast oude bekenden van het Parkfestival zoals Flashpoint Zero ook muziek te
horen zijn van onder andere The Avory
Fallon Band, VANHOUDt, Golden Specials. Djacky verzorgt de intermezzo’s.
Een Koningsdag zonder kindervrijmarkt is
niet compleet. Daarom zal er ook dit jaar
traditiegetrouw de mogelijkheid zijn om te
struinen langs alle uitgestalde waren. Op zoek
naar verborgen pareltjes. Ben je zelf een echte
jonge verkoper? Leg dan snel je plek vast.
Uiteraard mag een volwassene daarbij helpen.
Reserveren kan op https://parkfestivalsittard.
nl/kindervrijmarkt/
Maatschappelijk DNA
Wat ooit begon als een klein initiatief om de
hard groeiende basisschool te ondersteunen, is in de loop van tijd uitgegroeid tot
een vaste trekpleister voor de hele regio. Dat
het evenement al 25 jaar op een rij wordt
georganiseerd is een kroon op het werk van de
vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. Het
Parkfestival Sittard kent geen commercieel
karakter. Het festival krijgt geen subsidies en
functioneert volledig zelfvoorzienend. Vanuit
haar maatschappelijke DNA ondersteunt zij
veel kind-gerelateerde initiatieven. Niet alleen
drie aangrenzende basisscholen OBS Aan de
Meule, BS Leyenbroek en KC De Loft (voorheen De Hoefer) worden ondersteund vanuit
de opbrengsten van deze dag. Ook Stichting
Leergeld kan zich hierdoor blijven inzetten

Kunststukjes

Een pijp roken
in ’t Kleesj

Tekst en foto Wim Kallen
Het oude Kleesj aan de Parklaan is een begrip
in Sittard. Bijna honderd jaar gingen de
jongens van Sittard en omgeving naar deze karakteristieke school. Het Serviam was voor de
meisjes en lag net uit het zicht op vijf minuten
lopen. Het Serviam-gebouw bestaat niet meer.
Afgebroken. Het Kleesj is er nog wel. Duizenden pubers hebben in de klaslokalen met de
houten vloer de minuten een voor een afgeteld.
Er veranderde door de tijd heen wel het een en
ander, maar de groepsgeest en de ‘ophokplicht’
waren van alle tijden. Wat er veranderde?

Sfeer genoeg tijdens Koningsdag in het
Stadspark.
voor de ontwikkeling van kinderen in deze
regio. Dit jaar kijkt de organisatie ook naar de
mogelijkheden om Oekraïense kinderen die in
de regio terecht komen te helpen.
Vrijwilligers
Dit alles is alleen mogelijk door de inzet van
vele vrijwilligers. Jaarlijks mogen we rekenen
op vele vrijwilligers van bijvoorbeeld scouting,
fanfares en een koor die zo hun clubkas aanvullen, maar ook de eerdere genoemde drie
scholen zamelen zo geld in voor iets speciaals
zoals een schoolbibliotheek. Lijkt het iets voor
jouw club of vereniging? Aanmelden kan op
de website van Parkfestival Sittard: https://
parkfestivalsittard.nl/word-vrijwilliger/

Er mocht door de leerkrachten op een gegeven
moment niet meer worden gerookt in de
klaslokalen. Menige sigaret, of Havanna-sigaar,
werd onder de neus van de leerlingen gelukzalig opgerookt. Een volgend pijpje werd aangestoken door de echte pijptabak liefhebber.
Roken op school was lange tijd de normaalste
zaak van de wereld. Het was een verworven
recht. En bovenal gewoon heerlijk! Ik heb er
gewerkt en kan me de blauwe wolken boven de
‘rokerstafel’ tijdens de pauzes goed herinneren en kan je verzekeren dat de schadelijke
dampen niet alleen boven die notoire rokerstafel bleven hangen. Aan die tafel werd volop
gediscussieerd, uitgedaagd (laammaeke oonger
mekaar) en uitbundig gelachen. Een tevreden
roker is immers geen onruststoker. De mannelijke-collega’s (het waren voor de meerderheid
mannen die rookten) genoten van een soort
verbroedering. ‘We steken er nog een op, kan
nog net voordat de les begint.’ Inmiddels was
het roken in de klassen ten strengste verboden
en werd de peuk voor de klasdeur uitgedrukt.
Jarenlang hing in de ﬁetskelder een bordje.
Daarop stond in krachtige letters: NIET ROKEN met daaronder AFSTAPPEN. Een van de
rookverslaafde collega’s (naam bij mij bekend)
maakte er met stift een doorlopende zin van.

NIET van het ROKEN AFSTAPPEN. Het was
een protest, à la Don Quichotte, tegen te veel
ongezonde en autoritaire regelgeving. Vrijheid,
blijheid. Weetjewel, weetjeniet… jeemigdepeemig!
Dit ludieke bordje hing er niet meer toen ik
onlangs een rondleiding kreeg door het gebouw
van een medewerker van Double Tree Hilton
Hotel. Jawel, het Kleesj-gebouw is helemaal
van interieur veranderd. Authentieke elementen zoals de monumentale trap, ze zijn er nog.
Maar in de klaslokalen staan king-size bedden
en je kunt er douchen of in bad! Probeer het
je voor te stellen: Met z’n tweeën in bad met
ruim badschuim in een ‘oud’ klaslokaal. Het
onvoorstelbare is realiteit geworden. Een
schoolicoon waar broeders en later burgerdocenten lesgaven aan generaties jonge mensen
(al dan niet intern) is deﬁnitief weg. De entree
van het Hilton hotel doet zijn best om het
verleden levend te houden: Een op de muur
geschilderde tijdlijn vanaf 1908 verbeeldt de
hoogtepunten uit de onderwijsgeschiedenis
van dit gebouw. Serviam weg. En ook ‘t Kleesj
verdween als school. We kregen er veelkleurige
schoolgebouwen voor terug met rookzones op
ruime afstand van de hoofdingang. Functionele
gebouwen die aan de rand van de stad liggen,
in de buurt van het bedrijventerrein. Sittard
ziet er (zeker van stadspark naar Parklaan)
gelikt uit. Welk gebouw zal er op de plek van de
V en D-kolos verrijzen? Het wordt hopelijk een
volwaardig ‘kunststukje’.

Opruiming
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––––––
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Polo’s
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Hemden
Hemden
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mouw
Premium
vanGeleen
Geleen
korte
mouw
Premium dealer
dealer van
1/2
en
––
en omstreken
omstreken
12
Mode
mannen
Modevoor
voor
alle
mannen
T-shirts
T-shirts
NZAalle
POLO
DEAL:
Lenders
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––
in 15 zomerkleuren,
Mannenmode 100%
Zomerjacks
premium katoen
Mannenmode
Zomerjacks
Mode voor alle mannen
Premium dealer van Geleen
en omstreken
1 oktober
2009

STATUS QUO FOREVER MAC TAPLE
FEVER OF LIFE GUNSLINGER
GENWOOD AVALONS DREAM

12.00 - 22.00 UUR

MARKT GELEEN WWW.ORANJEVERENIGING-GELEEN.NL

1 april
2022

Mode voor alle mannen

40%
40%

2 stuks voor 79.90

alles
alles

Markt 120A,
Markt6161
120AGP| Geleen
6161 GP Geleen | Tel. 046 - 475 98 83

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

Veronique Kookt groeit
Voor openstaande vacatures
Kijk op

www.veroniquekookt.nl

ACTIE:

Bij uw eerste
bestelling
3 maaltijden
voor

€ 18,95

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

Bezorgdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

WIJ ZIJN
BEREIKBAAR

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

Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl
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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 06 422 278 77 voor een afspraak bij je thuis. Bereikbaar ma t/m vr van 12 tot 20 uur.

Of kom naar het glasvezelspreekuur:

Vanaf 5 mei wekelijks op donderdag in Het Volkshoes, Pastoor Schoenmaeckersstraat 8, Geleen, inloop van 9.30 – 12.00.
Meer informatie vind je ook op e-fiber.nl/sittard-geleen.

Scan de QR-code
voor meer info.
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Maurice Lejeune van Club Wo-Van
100-jarig bestaansfeest de kop gekost?
Wellicht ook nog andere dompers door
corona?
Eigenlijk was het de bedoeling om vorig jaar
alle festiviteiten aan elkaar te koppelen. Door
de Covid-19 pandemie heeft het comité het
feest in delen moeten hakken om te voldoen
aan de geldende regelgeving. Daardoor is het
niet een feestweekend geworden maar een
heel feestjaar. Dat was voor ons uiteraard
geen enkel bezwaar.

Maurice Lejeune is 51 jaar en woont
in Sittard. Hij is voorzitter van Club
Wo-Van. De belangrijkste doelstelling
van dit roemruchte gezelschap is om
samen met elkaar iets te betekenen
voor de Sittardse gemeenschap door
het helpen bij evenementen en het zelf
op touw zetten van activiteiten voor het
goede doel. Uiteraard doen we dit pretentieloos en om er ook zelf ontzettend
veel plezier aan te beleven.

Hoe exclusief is Wo-van? Moet je
gevraagd worden om toe te treden? Is
het een soort serviceclub à la Rotary,
Lions, Kiwanis of toch anders?
Het klopt inderdaad dat je wordt gevraagd om
lid te worden van onze vereniging. Wij zijn
beslist geen Rotary of een andere serviceclub.
Dat zijn verenigingen die vooral uit een zakelijk oogpunt ontstaan. Bij onze vereniging is
het vooral van belang dat je het juiste gevoel
hebt bij Club Wo-Van en dat je binding hebt
met Sittard en het Sittardse verenigingsleven.

Vertel eens in het kort iets over de geschiedenis van de Club Wo-van?
In juli 1921 waren een aantal jonge Sittardenaren een idee aan het bedenken om deel te
nemen aan het bloemencorso. Toen eenmaal
iedereen het eens was over het idee en de te
maken praalwagen riep één iemand: “Wovan
doon veer dat…?” en zo is de naam van deze
mannenvereniging ontstaan. De vereniging
is toen opgericht en vanaf dat moment werd
Club Wo-Van bij tal van evenementen gevraagd de helpende hand te bieden. Overigens heeft Harry Strijkers onze geschiedenis
vastgelegd in een prachtig boek “Honderd jaar
Club Wo-Van”.
Hoe ben je betrokken geraakt bij deze
club en hoe bijzonder is het om van
deze club voorzitter te zijn?
Het is zo dat leden van onze vereniging worden gevraagd om lid te worden. Een potentieel lid wordt dan ook eerst voorgedragen bij
de zittende leden alvorens hij wordt gevraagd
om lid te worden. In mijn situatie werd ik
gevraagd door de toenmalige voorzitter (Theo
van Oorschot). Mijn opa Zef Lejeune is een
van de oprichters van Club Wo-Van en ook
mijn vader Bèr is lid geweest. Michel, mijn
jongste broer is op dit moment de secretaris
van onze vereniging. Bij meerdere leden zijn
de opa’s en/of vaders ook lid geweest of zijn
nog altijd lid van Club Wo-Van. Als voorzitter
ben ik door de leden gekozen. Het gaat er bij
ons vooral om, om het samen te doen. Uiteindelijk heeft ieder lid een hele waardevolle
bijdrage en daar ben ik als voorzitter heel
trots op.
Is er nog wat van de historische sfeer
blijven hangen sinds de oprichting
in 1921? En is het vast gegeven dat er
steeds 21 leden zijn?
Wat in ieder geval is blijven hangen is de
doelstelling van onze vereniging. Daar zijn
wij al 100 jaar niet van afgeweken. Samen
pretentieloos iets doen voor en met anderen
en daar zelf ontzettend veel plezier aan beleven. Verder zijn wij bij officiële gelegenheden
altijd herkenbaar aan onze zwarte smoking
en onze rode hoed. Vanaf de oprichting is er
iedere maand een vergadering waarin we onze
activiteiten bespreken en uiteraard ontbreekt
de gezellig nazit dan niet. Het aantal leden
schommelt meestal rond de 20. Ons oudste
lid, Ton Kamps (94) is al 68 jaar lid en ons
jongste lid, Ramón Pérez Cruz (31) is 3 jaar
lid.
Hoe staat het met de naamsbekendheid
en het imago van jullie club?
Nu onze vereniging 100 jaar bestaat mag
ik wel stellen dat onze naam en herkenbare
rode hoed bekend is binnen de Sittardse
gemeenschap. Naast het serieuze deel zoals
de deelname aan de processies en het steunen
van goede doelen, vinden wij het tijdens de
carnavalsoptocht juist ontzettend belangrijk
om kolderiek voor de dag te komen.

Bevrijdingsfestival
in centrum Geleen

Welke activiteiten organiseren jullie
en welke vallen het beste in de smaak?
In het eerste weekend van september organiseren wij samen met de oud prinsen het
alternatief Sjöttefeest. Ongeveer 18 verenigingen strijden dan op een ludieke manier
om de keizerstitel door het afschieten van een
tempex vogel. Wij begeleiden al zolang er een
kinderoptocht door de straten van Sittard
trekt, deze optocht. Alle kinderen krijgen
dan een medaille (replica van de jaarlijkse
prinsenmedaille). Zelf nemen wij altijd deel
aan de grote optocht. Op de zaterdag voor de
kinderoptocht verkopen wij nonnevotten. De
opbrengst schenken wij dan aan een jaarlijks
opnieuw te bepalen goed doel. En tijdens de
sacraments- en St. Rosa processie dragen wij
de flambouwen en de hemel. Bij de oktoberfeesten zijn wij als vereniging ook altijd
aanwezig om mee te helpen bij het tappen en
het begeleiden van de schutterijen tijdens de
stoet door de binnenstad. Voor alle leden en
hun gezinnen en ook de dames van overleden
leden organiseren wij aansluitend aan een
Heilige Mis ter intentie van onze leden en
overleden leden een Kersttreffen. Hierbij staat
het familiaire karakter van onze vereniging
centraal.
Dit jaar staat op 28 en 29 mei een bijzonder feest op het programma. Kun je
er wat meer over vertellen?
Ongeveer 5 jaar geleden zijn wij binnen onze

Wij zijn Auto Meis

www.automeis.nl

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

Zoeken jullie samenwerking met andere clubs (welke?)? Zijn er überhaupt
vergelijkbare gezelschappen in de
regio of in de provincie?
Een vereniging met ons unieke karakter en
die ook nog de Koninklijke erepenning heeft
mogen ontvangen is bij mij niet bekend. In
Sittard is er een sterk en goed georganiseerd
verenigingsleven met tal van verenigingen die
ook veel plezier en verbondenheid uitstralen.
Samenwerken doen we vooral in de zin van er
voor elkaar zijn als het nodig is.
Corona speelt iedere organisatie
parten; heeft dat het vorig jaar het

AutoMeis Vestiging Heerlen

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

Workshop naaien
bij Gilde De Graven
De garderobekast vullen met zelfgemaakte
kleding en accessoires is allang niet meer
iets van vroeger. De naaimachine is bestemd
voor jong en oud. Via deze cursus krijg je een
aantal (basis)naaitechnieken onder de knie.
Niet alleen voor beginners een must, ook voor
gevorderden zijn deze vijf workshops een bron
van informatie. Er komen aan bod: verschillende naden en zomen, diverse zakken en een
broeksluiting met rits. Je werkt met je eigen
naaimachine en je eigen naaidoos. De rest
van de materialen verzorgt de docente. De
dinsdagmorgen-cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op 17, 24 en 31 mei, 7 en 14 juni van
10.00 tot 12.30 uur. De donderdagavond-cursus zal plaatsvinden op 12, en 19 mei, 2, 9 en
16 juni van 19.00 tot 21.30 uur. De kosten
bedragen € 39,00. De cursussen worden verzorgd door Mieke Sprooten. Inschrijven kan
via de website van Gilde De Graven.

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

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

vereniging al gestart met de voorbereidingen
voor dit eeuwfeest, 100 jaar Wo-Van. Een
ijzersterk comité, bestaande uit 11 mannen en
vrouwen hebben voor ons een feest georganiseerd dat echt Wo-Van waardig is. Vorig jaar
13 juni heb ik als voorzitter de aftrap mogen
verrichten en dit jaar is er in het weekend
van 28 en 29 mei een afsluitend feest voor de
gehele Sittardse gemeenschap. Op zaterdag
28 mei is er op het terrein van het oude ziekenhuis een muzikale activiteit “Wovan kent
geer dat leidje” waar een keur aan artiesten
hun bijdrage zal leveren. Op zondag 29 mei
vindt er op dezelfde locatie een “Spiel ohne
grenzen” plaats waarbij Sittardse verenigingen op een ludieke sportieve manier de strijd
met elkaar zullen aangaan.

Vrijheid is niet zomaar iets vanzelfsprekend
in deze huidige tijd. Vrijheid is een recht dat
iedereen zou moeten hebben, helaas is dit
op vele plaatsen in de wereld (nog) steeds
niet gewaarborgd. De recente ontwikkelingen in Oekraïne tonen dit maar weer eens
aan. Onder deze naam ‘Gelaen Viert 5 Mei’
zal er op donderdag 5 mei een bevrijdingsfestival plaatsvinden op de Markt in Geleen.
De festiviteiten vinden plaats tussen 12.00 en
22.00 uur. Gedurende deze dag zullen onderstaande bands een optreden verzorgen: Genwood (uit Genhout), Avalons Dream (uit
Heerlen), Gunslinger (uit Geleen), Mac Taple
(uit Eindhoven) en Status Quo Forever (uit
Eindhoven). De dag wordt feestelijk afgesloten door de band Fever Of Life uit Roermond.
De organisatie van dit bevrijdingsfestival is in
handen van de Oranjevereniging Geleen. Het
evenement is gratis toegankelijk. Gelaen Viert
5 Mei, ben jij erbij? Kijk voor meer informatie
op www.oranjevereniging-geleen.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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JE KUNT DIRECT GENIETEN VAN
JOUW NIEUWE AANKOOP!
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Geleen wordt dé BBQ-hotspot van het zuiden
Geleen is een nieuw en bijzonder evenement rijker: Smokey South, hét BBQ
event van het zuiden! In het centrum
van Geleen vinden op Hemelvaartsdag, op donderdag 26 mei, de ‘Limburgse Barbecue Kampioenschappen’
plaats tussen 12.00 en 19.00 uur. Ook
vindt er deze dag een wedstrijd plaats
in de strijd om het ‘Nederlands Kampioenschap Barbecueën’.
Voor het raadhuis, omgeving Oude Markt,
zullen Limburgse barbecueërs zich wagen
aan de strijd om de titel ‘Limburgse Barbecue
Kampioen’. Naast het Limburgs kampioenschap zijn er ook masterclasses van top-kok
en voormalig wereldkampioen barbecueën
Jord Althuizen. Zijn befaamde Smokey Goodness zorgt voor een imposante barbecue-catering, terwijl je op de barbecuemarkt alles
van je gading kunt vinden voor de komende
zomer.
Masterclasses
Jord Althuizen is onder andere wereldkampioen barbecueën, was hoofdjurylid van Grillmasters (RTL4), bedenker en eigenaar van
cateringbedrijf Smokey Goodness, geestelijk
vader van meerdere kookboeken en eigenaar
van BBQ-restaurant Black Smoke in Antwer-

samenwerking met de SBWN vindt er op
donderdag 26 mei een BBQ-wedstrijd plaats
in het centrum van Geleen.

Centrum van Geleen in het teken van de BBQ.

Foto Floris Heuer

pen en Rotterdam. Jord geeft drie masterclasses, die voor iedereen gratis toegankelijk zijn.

Uiteraard zijn er ook barbecueboeken, sauzen,
rubs, messen en meer te koop.

BBQ-markt
Op de BBQ-markt zijn de bekende BBQ-merken vertegenwoordigd. Bezoekers kunnen
demonstraties bijwonen en kennis maken
met de nieuwste trends op barbecuegebied.

Nederlands Barbecue Kampioenschap
Stichting BBQ Wedstrijd Nederland (SBWN)
is de organisator van het officiële Nederlands
Kampioenschap Barbecue. Het kampioenschap bestaat uit meerdere wedstrijden. In

Stap over op internet, televisie en
telefonie van TriNed via glasvezel
De aanleg van glasvezel in jouw gemeente
is begonnen. Inwoners kunnen binnenkort
genieten van dit razendsnelle, stabiele netwerk. Hiermee kun jij internetten met een
up- en downloadsnelheid vanaf 500 Mbps en
televisie kijken in de hoogste kwaliteit. Heb
je nog geen abonnement afgesloten? Doe dat
dan snel!

Even voorstellen
Wij zijn TriNed, dé glasvezelspecialist bij jou
in de buurt. Al meer dan 22 jaar leveren we
internet, televisie en vaste telefonie aan zowel
particulieren als zakelijke klanten. Sinds 2008
doen wij dit enkel nog via glasvezel om ervoor
te zorgen dat jij de beste kwaliteit in huis
hebt. Zo zijn wij een van de meest ervaren
serviceproviders op gebied van glasvezel
geworden. Dagelijks vertrouwen dan ook vele
klanten op onze diensten.

Limburgs Barbecue Kampioenschap
Het barbecue-event is ook het decor voor
de uitroeping van de allereerste ‘Barbecue Kampioen van Limburg’! De wedstrijd
bestaat uit vier categorieën. Voor de eerste
drie categorieën ontvangt elke deelnemer een
verplicht hoofdingrediënt. De vierde categorie
is de ‘chef’s choice’, waarbij de chef zelf zijn
of haar ‘signature dish’ samenstelt. Een zeer
deskundige jury, met onder andere Limburgse
en Geleense sterrenchefs en wereldkampioen
Jord Althuizen, bepaalt per categorie een winnaar. De overall-winnaar wordt uitgeroepen
tot ‘Barbecue Kampioen van Limburg’ en ontvangt een mooie trofee en een geldprijs van
€ 250,-!
Inschrijftermijn: t/m woensdag 4 mei 12.00
uur is het mogelijk om je in te schrijven voor
de ‘Limburgse Barbecue Kampioenschappen’.
Elke team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 personen. Het inschrijfgeld betreft
€50,- per team. Je team inschrijven kan via
www.smokeysouth.nl.

korting op ESPN Compleet of het Familiepakket; Gratis binnenhuisinstallatie van 60
minuten; Geen gedoe, wij regelen je overstap;
7 dagen per week telefonisch bereikbaar tot
21.00 uur.
Unieke verenigingsactie
Ben je lid van een vereniging en kunnen jullie
wel een extra centje gebruiken? Meld je vereniging dan snel bij ons aan en doe mee met
onze unieke verenigingsactie. Alle klanten die
overstappen naar TriNed glasvezel kunnen
een stem uitbrengen op hun favoriete club of
vereniging. Voor elke stem krijgt je vereniging
€ 10,- of zelfs € 20,-. Zo krijg jij de beste diensten op het beste netwerk en steun je ook nog
eens je favoriete club. Kijk op www.trined.nl/
verenigingsactie/ voor meer informatie.
Klantenservice

6 redenen om over te stappen
Rááázendsnel en stabiel internet vanaf 500

Mbps down- en uploadsnelheid; Televisie via
coax of juist interactief; Het eerste jaar €120,-

Wil jij je aanmelden of heb je nog vragen? Ga
dan naar www.trined.nl of bel naar onze klantenservice 088 0803030. Wij staan 7 dagen
per week tot 21.00 uur voor je klaar.

Colofon
Advertenties
advertenties@mijngazet.nl
Maurice de Wit
06 - 3971 7715
maurice@mijngazet.nl
Redactie
redactie@mijngazet.nl
Bas van Heel
06 - 2786 0582
bas@mijngazet.nl
Opmaak
Bee in Media
Website
BasSta-Web
Druk
Janssenpers Gennep
Bezorging
Spotta
Bezorgklachten
weekbladen@spotta.nl

MĲNGazet | pagina 16

Inbouwapparatuur vervangen?
Onze deskundige monteurs verzorgen
de gehele inbouw van a tot z!
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SERVICE

829,-

BOSCH INBOUW VAATWASSER
SGV4HBX40E

699,-

• Extra Droog • Flex-korven • Silence Plus • InfoLight • Aquastop
• Nismaten HxBxD: 815-875 x 598 x 550mm

KME761000B

AEG INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT
IKB64441FB

499,-

• Bridge functie • Direct Touch Control • Hob2Hood bediening voor afzuigkap
• Nismaten HxBxD: 44 x 560 x 490mm

999,-

AEG INBOUW OVEN MET MAGNETRON

649 ,-

799,-

• Inhoud 43 liter • TouchControl bediening • 17 Verwarmingsfuncties
• Nismaten HxBxD: 450 x 560 x 550mm

D

899,-

779,-

SIEMENS INBOUW KOELKAST
KI31REDD0

• Inhoud 172 liter • HyperFresh Plus • SoftClose • BottleRack
• Nismaten HxBxD: 1025 x x 560 x 550mm

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

