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Mama’s Pride

Dit weekend, 7 & 8 mei, wordt het festivalseizoen in Sittard-Geleen geopend door Mama’s
Pride in het Burgemeester Damenpark. Voor
het eerst sinds 2019 kan het publiek weer
massaal samenkomen om te genieten van
top-acts Karsu, ADF Samski, Thijs Boontjes en
het Belgische SONS, nostalgische klanken van
Gruppo Sportivo en The Godfathers en nieuw
Nederlands talent als POM en Kuzko. Ook vele
lokale helden zijn van de partij op hét popfestival van Sittard-Geleen: de WW Band start haar
afscheidstournee en Hard2Get zal haar knaldrang doen gelden.
De foto blikt terug op de editie van 2011 en is
gemaakt door Bart Notermans

Voorjaarsconcert

Dansen bij Ollie’s

Zondag 15 mei verzorgt harmonie Lindenheuvel samen met gemengd koor Zanglust
een voorjaarsconcert. Beide verenigingen
zullen een afwisselend programma ten gehore
brengen en daarbij ook gezamenlijk enkele
stukken spelen/zingen. Dit muzikaal gebeuren vindt plaats in gemeenschapshuis ‘t Volk-

Zaterdag 21 mei verzorgen Ellen Kurver
en Michel van Dijke van Buurtverbinding
Kluis-Geleen een oergezellige Dance Classics
in Ollie’s Here we Meet. “Tijdens deze ultieme
dansavond kunnen vrienden en bekenden
herinneringen ophalen tijdens het dansen op
fantastische muziek. Onvermoeibaar en met

shoes aan de Pastoor Schoenmaeckersstraat
in Geleen-Lindenheuvel.
Aanvang concert 11.00 uur. Zaal open 10.30
uur. Deze ochtend is voor iedereen gratis
toegankelijk. Een vrije gave voor de kas van
de verenigingen wordt op prijs gesteld.

HAROBO

tomeloze passie en inzet zorgen een aantal enthousiaste dj’s genaamd Rino Vincken die met
vinyl draait en Marco Schaepkens (bekend
van Shakin dj’s) voor een sfeervolle dansavond”. Aldus de organisatie. Kaarten zijn te
bestellen voor acht euro per stuk via:
danceclassicsdekluis@gmail.com

Voor storingen en lekkages
Vervangen van kranen

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

Vernieuwen van radiatoren
Vernieuwen van CV ketels
Op zéér korte termijn!

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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kleurt het voorjaar!
Happy@Home • Liverpool
Hoekbank, zelf samen te stellen.
Zoals getoond, in stof van 1.599,voor

NEW!

1.499,-

699,-

Bank • Italy

op=op

ACT IE!

1.499,-

3-Zitsbank in grijze velvet stof, met
trendy zwart/gouden poten. Uit voorraad leverbaar voor

699,-

Stel
zelf
samen!

6e STOEL

gratis

Cubito
Modulair kastenprogramma, volledig naar
eigen wens samen te stellen. Bijv. staande
kast, met 4 lades vanaf

1.599,-

*Happy@Home is verkrĳgbaar in Roermond en Eindhoven

Eetkamerstoel • Lelie

Happy@Home • Adra

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

Fauteuil in stof vanaf 449,voor

399,-

279,-

ACT IE!

In heel veel kleuren!

Leolux • Pallone
Een bekende klassieker! In
Senso leder vanaf 1.495,Of kies uit één van de Pallone
Olivine kleuren, afhaalprijs voor
slechts

Cinderella • Tender
Elektrisch verstelbare boxspring vanaf 2.649,vlak 140x200 cm vanaf

1.799,-

399,-

gratis
TOPPER
UPGRADE

-25%

1.111,-

op alle
schuifdeurkasten

Pallone
Collectie Olivine
VOOR

Navito • Schuifdeurkast

1.111,-

Met matglas en zwarte sier- en greeplijsten. In div. kleuren. Afm. 250x200x68 cm van 949,- voor

699,-

Fatboy • Toní Tavolo

E KEUK

695,-

239,-

EN

S

AA
L

ALL

E

O

P

ACT IE!

Tuinset van lichtgewicht aluminium met
weerbestendige coating, verstelbare poten en
parasolgat, ook geschikt voor de Toní Candle
Holder. Tuinstoel vanaf

N
ARA TI

GSTE

P R IJ S G

5.995,-

COMPLETE KEUKEN
Incl. apparatuur
van Junker

Loungeset
Loungeset in teak met aluminium frame.
De salontafel kan gekanteld worden tot
handige bĳzettafel. Incl. salontafel, ziten rugkussens (excl. sierkussens).

Onze collectie
OUTDOOR
is te zien in
ROERMOND
Acties zĳn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.

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, Outdoor
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

002209.02

ELKE ZONDAG
GEOPEND!
van 12.00 - 17.00 uur
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Birke Salden deelt liefde voor planten
Wat hebben een slecht verzorgde
gatenplant (‘Monstera deliciose) uit de
aronskelkfamilie, een bijna uitgedroogde lepelplant (Spathiphyllum), een drakenklimop (Epipremnum aureum) met
slaphangende bladeren en een pannenkoekenplant (Pilea peperomiodes), die
veel te veel water heeft gekregen met
elkaar gemeen? Antwoord: deze kamerplanten in slechte staat krijgen na
een grondige en liefdevolle verzorging
een nieuwe kans voor een mooi tweede
leven. Hoe slecht de bovengenoemde
planten er op het eerste gezicht mogen
uitzien, er breekt een dag aan dat ze
weer net als vroeger ergens anders in
huiskamer zullen pronken.

er iets veranderd is in hun woonsituatie. Of
omdat ze vinden dat de zorg voor een plant
te veel wordt. En het komt voor dat mensen
na enige tijd gewoon op hun plant uitgekeken zijn en een nieuwe willen kopen. Na een
afspraak beoordeel ik de staat en schat in
welke aandacht de plant nodig heeft. Wanneer
een plant eenmaal in orde is wordt hij via een
foto op de website gezet en kunnen mensen
hem via mijn webshop bestellen. Voor iedere
plant vraag ik een kleine vergoeding. Dat doe
ik omdat ik nou eenmaal onkosten heb. Een
plant krijgt nieuwe aarde, een mooie sierpot
en wat heel belangrijk is: liefde. Na de adoptie
is de koper eigenaar van een sterke, goed
verzorgde plant. Daar mag hij gerust heel blij
mee zijn, want bij mij heeft zijn nieuwe sterke
plant een mooi tweede leven gehad. Ik koester
ze allemaal. Ik vind het leuk om de geadopteerde plant nog een keer terug te zien op een
foto. Trouwens, het gebeurt steeds meer dat
mensen hun plant zomaar spontaan naar mij
brengen, door ze op een plekje naast de poort
NieuwstePhilips,
Philips, Sony
Sony en LG toestellen
toestellen
vanNieuwste
het hekwerk
bij mij
thuis
neer
te zetten en
Nieuwste
Philips,
Sony
en LG
toestellen
daarNieuwste
achter tePhilips,
laten.”Sony en LG toestellen

Tekst Koos Snijders
Dat hebben ze dan te danken aan Birke Salden uit Einighausen. Met haar plantenopvang
‘Plantjes van Birke’ in het woonhuis van haar
ouders aan de Bergerweg wil zij haar liefde
voor planten met anderen delen en mensen kennis laten maken met kamerplanten,
recyclen en tweedehands producten. Plantjes
van Birke heeft oog voor een duurzaam en
milieubewust leven. Birke: “De geadopteerde
planten worden gerecycled, mijn kweek- en
sierpotten worden hergebruikt en niet nieuw
gekocht. Ik stoor me eraan hoe slordig mensen soms met planten en ook dieren omgaan.
Een plant is een levend iets.”
Alvorens zelf serieus aan de slag te gaan met
het oppimpen van slecht verzorgde planten,
was de jongedame een veel geziene gast in
tuincentra. “Daar zocht ik naar de planten die
er het slechtst aan toe waren. Eenmaal thuis
ging ik ze met liefde verzorgen, zette ze op een
mooie plek en kreeg hier steeds meer plezier
in. Na een tijdje stond mijn slaapkamer al
vol en zo is het nog steeds. Na overleg met
mijn ouders staan de grotere exemplaren in
de woonkamer. Dat zijn ongeveer tien stuks.
Meer mogen het er niet worden. De woon-

Na de adoptie is de koper eigenaar van een sterke, goed verzorgde plant.
Foto MIJNGazet/KS
kamer hoeft geen plantenkas te worden, zegt
mijn moeder. En daar heeft zij gelijk in. Ik
ben al lang blij dat mijn vader en moeder achter mijn plannen staan en me helpen waar ze
kunnen.” Bij Plantjes van Birke zijn alle soor-

ten kamerplant welkom voor een tweede kans.
De planten worden geadopteerd. Van groot
tot middelgroot of klein en zelfs inclusief
stekjes. Birke: “Mensen doneren hun kamerplanten omdat ze te groot worden, of omdat

Birke Salden in haar eigen omgeving interviewen was een aangename gebeurtenis.
De schrijver raakte onder de indruk van de
ambiance waarin het interview plaatsvond;
de pittige aanpak van de jongedame met haar
groene vingers verraste hem evenzeer. Het
Geschikt
voor
o.a. “Planten
Ziggo en KPN
slotwoord
is voor
Birke:
hebben geen
Geschikt
en KPN
KPN
Geschiktvoor
voor o.a.
o.a. Ziggo
Ziggo en
haast
en
maken
zich
niet
druk
over
hoe snel
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en
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misch
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geen
aarde
meer is.
* exclusief inbouw apparatuur
Burg.v.Boxtelstraat
Limbricht
We
moeten zuiniger zijn op4,
onze
aarde, onze
Burg.v.Boxtelstraat
4, schoon,
Limbricht
Burg.v.Boxtelstraat
4,
Limbricht
Tel:
046-4515502
www.vleeshouwers.nl
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Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Tel:
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www.vleeshouwers.nl
en
koel
houden.”
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl
Zie ook www.plantjesvanbirke.nl

Miele en AEG wasmachines
Miele en AEG wasmachines
Miele
Mieleen
enAEG
AEG wasmachines
wasmachines

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

Voor een onbezorgde kampeervakantie !
> Tenten & Voortenten
> Caravan en Camper
accessoires
> Wandelsport en Outdoor
> Zwembaden

aanmeten • vervaardigen
repareren • opvullen

www.v
akantie

OOk aan huis en
reparatie in de avOnd

wereld

.com

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

AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,
AEG van
wasmachine
1400 €549,00
toeren, 7 kg,
€ 629,00 voor
AEG van
wasmachine
1400 €549,00
toeren, 7 kg,
€voor
629,00
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Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl
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Grootste van de Euregio
Modern caravan en camper service center

OPNIEUW BEKLEDEN

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

HERSTOFFEREN

Grote keuze in topmerken kampeeraccessoires

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

Stoel
vanaf
175,=

2 vestigingen op Industrieterrein - 6 dagen per week geopend !

Aan de Fremme 20a

6269 BE Margraten

+31-43-4589120

n uw
Tel:va046-4515502
www.vleeshouwers.nl
Tel: 046-4515502
www.vleeshouwers.nl
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Miele en AEG wasmachines

Bank
vanaf Bank
AEGvanaf
wasmachine
1450,=

Hoekbank

Hoekbank

vanaf
1400 toeren,
7 kg,
2250,= vanaf
1450,=
2250,=
van € 629,00 voor €549,00

MOL & GEURTS
Industriestraat
14 6135
Sittard
Voor
al
Uw
apparatuur:
MOL- &
GEURTS - Industriestraat
14KH
6135
KH
Sittard
- Wassen,
droger,
koelen
en vriezen
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
- Audio en TV, elektromaterialen

Unieke service en garantie:
- Géén voorrijkosten en géén arbeidsloon
- Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd*
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Spaans lenteconcert in Salviuskerkje
Zondag 8 mei treden zangeres Monica
Coronado (Barcelona) en gipsy flamencogitarist Manito op in het sfeervolle
Salviuskerkje gelegen aan Platz 2 te
Limbricht. Met hun warmbloedige
muziek neemt dit tweetal de luisteraar
naar een wereld vol passie, weemoed
en hartstocht.

Sinds heel wat jaren treedt Paul van Loo op in
Limburgse theaters, kerken en kerkjes, zalen
en zaaltjes. Zo ook weer in Podiumkerkje
Grevenbicht, waar hij op verzoek van veel
bezoekers voor de derde keer in vijf jaar tijd
optreedt. Paul zingt liedjes in het Limburgs,
Engels, Frans, Duits. Met teksten en klanken
die je raken, emotioneren of laten glimlachen.
Zijn repertoire van deze avond heeft voor een
deel te maken met de (rumoerige) tijd waarin
we nu leven, maar brengt de luisteraar ook
terug naar vroeger tijden. Nummers van het
album Wie inne Voëgel ontbreken niet. Dit
geldt uiteraard ook voor ‘t Is nog noëts zoë
donker geweës. Van de samenwerking met
Ivo Rosbeek die heeft geresulteerd in zes
Limburgstalige cd’s speelt en zingt Paul een
selectie. “Het Podiumkerkje is de ideale plek
om een mooi, intiem optreden te doen”, zegt
de muzikant uit Landgraaf. “Fijn om er weer
te zijn.”
Vrijdag 13 mei 19.30 uur, toegang 10 euro.
Voor reserveren van kaarten: info@podiumkerkje.nl onder vermelding van PVL.

Monica krijgt met haar charisma het publiek
snel op het puntje van de stoel. Het virtuoze
spel van Manito stimuleert haar het uiterste
te geven. Monica Coronado begeleidt zichzelf
op gitaar. Met heldere stem zingt zij haar verhalen, verzameld en beleefd in haar zwervend
bestaan als muzikant. Manito’s vurige spel is
intuïtief en rijk aan diverse stijlen en invloeden. Zijn naam is een directe verwijzing naar
de Franse gitaarlegende ‘Manitas de Plata’
Dit optreden is een absolute aanrader voor de
liefhebber van Spaanse gitaar en natuurlijk
een goede Moederdag tip.
De aanvang is 15.00. Inloop vanaf 14.30:
entree €15,00, contant af te rekenen op de
locatie. Reserveren: concerten@salviuskerkje.
nl site www.salviuskerkje.nl

Monica Coronado en gipsy flamencogitarist Manito.

Marialint verbindt 110 Limburgse kapelletje
even te groeten”, zegt Nan Paﬀen, een van
de initiatiefnemers van het Marialint. “Zelfs
zonder afstappen, kun je even in gedachten
gedag zeggen. Maria is voor mij gewoon een
‘magniﬁeke’ vrouw”.

Een aantal bedevaartsoorden in Limburg
heeft de handen ineengeslagen en een lint
van ﬁetsroutes langs 110 Mariakapelletjes
uitgezet. Dit Marialint wordt dit voorjaar
opengesteld. Vanaf 1 mei zijn de routes op
papier verkrijgbaar en online zijn ze nu al
beschikbaar.
Verspreid door het Limburgse land zijn tal
van grotere en kleinere Mariakapellen te
vinden. Elke kapel, elke bedevaartplek heeft
z’n eigen verhaal. Het Marialint verbindt die
verhalen met elkaar en laat de ﬁetser kennis
maken met bekende en ook veel onbekende
plekken waar Maria wordt vereerd. “Ik kan
geen kapelletje langsﬁetsen, zonder Maria

Paul van Loo speelt
in Podiumkerkje

De routes hebben verschillende lengtes. De
meeste zijn als een rondtocht te ﬁetsen, maar
onderweg zijn er ook verbindingen met de
volgende route te leggen, waardoor er een
heel lint aan routes ontstaat en iedereen naar
eigen inzicht kan kiezen hoeveel kilometers
hij of zij ﬁetst. Op zondag 1 mei – het begin
van de Mariamaand – werd het Maralint ten
doop gehouden. Op alle onderstaande plekken
is dan een moment waarin de eerste routefol-

der wordt aangeboden en een korte ﬁetstocht
wordt gehouden.
Tienray www.kleinlourdes.nl
Venlo www.rkvenlo.nl
Roermond www.kapelinhetzand.nl
Sittard www.rk-kerken-sittard.nl
Maastricht www.sterre-der-zee.nl
Wittem www.kloosterwittem.nl
Voor de routes is gebruik gemaakt van de
ﬁetsknooppuntenroute van de ANWB. De
routes zijn bij de verschillende kapellen als
folder verkrijgbaar, maar ook van diverse sites
te downloaden.

Burgerschieten bij
Schutterij Eendracht
Altijd al eens onder de zware schuttersbuks
willen staan? Dan is het Burgerschieten van
Schutterij Eendracht een uitgelezen kans om
de echte schutterssfeer te proeven. Schutterij
Eendracht heeft besloten het jaarlijks Burgerschieten in een iets andere vorm te gieten.
Leuker en vooral gemakkelijker. Er zijn dit
jaar drie zaterdagavonden gepland. Tijdens
deze zaterdagavonden kan geschoten worden
met 3-tallen. Bij ieder 3-tal mag maximaal één
actieve schutter meedoen. Overlegging van
een geldig legitimatiebewijs is vereist. Aanmelden kan ter plekke dus vooraf opgeven is
niet nodig. De datums zijn: 28 mei, 23 juli en
3 september, steeds vanaf 19.00 uur. Schutterslocatie De Brammert, aan de Lookerweg
14 te Papenhoven.

ADVERTORIAL
Erfrechtspecialiste Carien Moeijes geeft dinsdag 10 mei een lezing in Zalencentrum Hanenhof

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

GELEEN - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling
van een nalatenschap wanneer één van de twee partners
overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is.
Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialiste Carien
Moeijes van Erfrechtplan. Volgens haar kan een goed testament veel familieleed én geld besparen.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Carien
Moeijes uit dat bij het ontbreken van een testament, het
overlijden van een partner tot een financieel drama voor
de achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft
weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze
ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen
al wel direct afrekenen.

beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten
leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal
het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand
die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestemming
moet vragen.”

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch
kan het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van
een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk
hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament
weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een
dierbare wegvalt”, zegt Carien Moeijes.

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting
betalen?”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de
lasten die anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, zegt Carien Moeijes tot slot. “Laat staan het
onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je
niemand toe.”

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak
gedacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat
Carien Moeijes verder. “Binnen de generatie vijftigplussers
heeft misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna)
hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting
verschuldigd kan zijn.”
In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de
overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen
zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen.
Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

Carien Moeijes kent meerdere voorbeelden van mensen die
hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen
door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel
even doen.”
Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Carien
Moeijes ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld
kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of
praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid
die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een
testament voor zich uit. Soms té ver.”
Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal
notariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld,
waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk
en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen
thuis om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt
dit naar een concept-testament in begrijpelijke taal.
De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen
ook. ”

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 101

Naast een testament kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen, legt Carien Moeijes. “Stel, één van de
twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en

Lezing op locatie
Dinsdag 10 mei om 14:30 uur geeft Carien Moeijes een lezing
over de noodzaak van een testament en levenstestament. U
kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrijven op
www.erfrechtplan.nl of te bellen naar 085 - 8000 101.
Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen.
Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen. U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen
computer, tablet of smartphone.

Locatie:
Datum:
Aanvang:
Inschrijven kan via:

Zalencentrum Hanenhof
Herenhof 2
6162 EB Geleen
dinsdag 10 mei 2022
14:30 uur
www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 101

MIJNGazet | pagina 5

‘Onze vrijheid is niet
vanzelfsprekend’

Drie dagen wandelen
rond Oud-Geleen
De driedaagse van 17 t/m 19 mei staat voor
iedereen open. De wandelingen zijn 6-7 km
lang. Start- en eindlocatie is Medi Sport, Norbertijnenstraat 77A in Oud-Geleen. Starttijd
tussen 13.00 en 13.30 uur. Meld u nu al bij
de balie aan of stuur een e-mail naar info@
medi-sport.nl (vermeld naam en de dag(en)
van deelname). Het inschrijfgeld 3,00, 5,50 of
7,50 euro (incl. 1 consumptie met vegan gebak
per dag) betaalt u pas tijdens de driedaagse.

Afgelopen week vonden traditiegetrouw de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag plaats. Op verschillende
plekken in de gemeente vonden op 4
mei herdenkingen plaats, ter nagedachtenis aan de vele slachtoffers, zowel
burgers als militairen, die sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
zijn omgekomen in oorlogssituaties en
bij vredesoperaties.

Voorjaarsmarkt
Sanderbout

Burgemeester Hans Verheijen was aanwezig
bij de herdenking op de algemene begraafplaats in Sittard; “4 mei blijft een dag dat ik
mij telkens moet afvragen welke lessen uit het
verleden we getrokken hebben. Kijkend naar
de ellende elders in de wereld en luisterend
naar de verhalen die we horen van vluchtelingen die ook in onze gemeente verblijven, moet
ik concluderen dat lang niet iedereen geleerd
heeft en historisch besef vaak afwezig lijkt.”
“Wij in Nederland leven in vrijheid, maar
elders in de wereld voelen veel onschuldige
mensen wat het betekent als hun leiders dagelijks gebieden bombarderen waardoor vele
mensen op onze aardbol verdreven worden
van huis en haard en ergens anders een veilig
plekje moeten vinden. We zien allemaal wat
er nu gaande is in Oekraïne. Het is schokkend
te moeten constateren dat onze wereldleiders
niet in staat zijn om hieraan een halt toe te
roepen. Vrijheid betekent dagelijks werken
aan een samenleving waar voor iedereen
plaats is, waar we naar elkaar luisteren en niet
te snel oordelen. Waar nuance en verdraagzaamheid ons leiden en blijven leiden.”
Als afsluiting van de herdenkingsplechtigheid op de algemene begraafplaats in Sittard
presenteerden kinderen van basisschool voor
speciaal onderwijs De Blinker uit Geleen het

Persoonlijk Adviseur

Op 15 mei vindt de eerste editie van een
Voorjaarsmarkt (rommelmarkt en braderie)
plaats in de buurt van de kerk in Sanderbout.
Tussen 11.00 en 17.00 uur kunnen liefhebbers
struinen langs zo’n dertig kraampjes die er
staan opgesteld. U vindt er kinderkleding,
snoep, sieraden, hobby-materialen, beelden
en nog veel en veel meer. Ook is de Nonnevotteclub aanwezig om geld in te zamelen
voor het goede doel en is er een kraampje
van de Zonnebloem. Wilt u nog deelnemen?
Dat kan door te bellen met de organiatie via
06-24241097.

Lezing Jos Bours
Burgemeester Hans Verheijen. 
Kindermonument. Zij deden dit in samenwerking met dansschool Clara Lamar. Zanger
en songwriter Stan Smeets en de stichting
Ecsplore begeleidden de presentatie van het
Kindermonument.
“De herdenking van al die slachtoffers uit de
Tweede Wereldoorlog en de periodes daarna

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,

Foto Gemeente Sittard-Geleen
zou ons moeten sterken in de overtuiging dat
het onze plicht is om ervoor te zorgen dat wat
hun is overkomen niet meer mag voorkomen.
Dat zullen we moeten overbrengen aan onze
kinderen. Het Kindermonument kan ons
daarbij helpen. Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend,” aldus burgemeester Verheijen.

Schrijver Jos Bours geeft 17 mei 19.30 uur in
Filmhuis De Domijnen een lezing over zijn
nieuwste boek Opeens geen grenzen meer, dat
gaat over angst, geweld en (vrouwen)haat bij
Duitse mannen na de Eerste Wereldoorlog.
De schrijver bespreekt dit thema in relatie tot
de huidige tijd. Jos Bours (*Schinnen 1946)
schreef na zijn pensionering twee romans,
die zich in Zuid Limburg afspelen. In zijn
nieuwste boek dat in mei 2022 verschijnt,
Opeens geen grenzen meer, onderzoekt hij
wat gewelddadige Duitse jonge mannen na
de Eerste Wereldoorlog kan hebben bezield.
Tickets www.dedomijnen.nl/bibliotheek.
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Zondag 15 mei open
Zondag
15tot
mei
open
van 12.00 uur
16.00
uur
van 12.00 uur tot 16.00 uur

Raamdecoratie en vloeren,
Raamdecoratie
en
vloeren,
alles onder 1 dak!
alles onder 1 dak!
• Gordijnen • Raamdecoraties
Gordijnen • Raamdecoraties
••Insectenwering
• PVC vloeren
• Insectenwering • PVC vloeren

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur.
dinsdag
t/m zaterdag van 10-17
uur.op
Wolfeynde 10 | Beek |Geopend:
046 - 437 50
40 | www.gecolux.nl
Like ons
Wolfeynde 10 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl
Like ons op
Volop
bloeiende
Volop
bloeiende
aanbiedingen!
aanbiedingen!
Ideale
terras
hanger!

PORTULACA
PORTULACA

Ideale
terras
hanger!

(Portulaca
‘Carnaval’)
(Portulaca
‘Carnaval’)

Vrolijke hanger die

Vrolijke
hanger
langdurig
bloeit die
met
langdurig
bloeit met
mooie vele verschillende
helder
kleurige
mooie vele verschillende
bloemen.
Ø 20 cm.
helder
kleurige
vanØ12,99
bloemen.
20 cm.

9,
9,99

99

Kuipplanten

Goedkoop
verwarmen
dankzij
Geniet dit
jaar nog van
de uw airco

Betaalbare
split beslisser
airco’s. Sinds
rechtstreeks
van de
Voor de snelle
eentwintig
mooiejaar
korting
op getoonde
invoerder,
dus
zonder
tussenschakels.
Standaard
met
wifi
. Alle
prijzen in de maanden januari en februari 2022
prĳzen inclusief btw.
Betaalbare
split units
airco’s. Sinds
jaar rechtstreeks
van de invoerder,
Wĳ
leveren
van twintig
ons huismerk
en tevens
ook LG,dus zonder
tussenschakels.
Standaard
wifi.
prijzen inclusief btw.
Daikin,
Tossot,
Maximet
cool
enAlle
Inventor.
Betaalbare split airco’s. Sinds twintig jaar rechtstreeks van de
standaardplaatsing
invoerder, dus zonder tussenschakels.
Standaard met wifi. Alle
prijzen inclusief btw.

oude prijzen en goedkoop
verwarmen met deze airco’s
standaardplaatsing

2.5 kW/9000 Btu

|standaardplaatsing
standaardplaatsing

3.5 kW/12.000 Btu |standaardplaatsing
standaardplaatsing
Airco
zonder buitenunit?
5 kW/18.000
Btu | standaardplaatsing
Heeft u liever geen buitenunit aan de muur of
op het dak? Dan hebben we voor u een airco
7 kW/24.000
Btu | standaardplaatsing
zonder
buitenunit (Coolbuddy
Monoblock).
Twee gaten in de muur afgewerkt met een
rooster volstaat. Geleverd als doe-het-zelfpakket
of door ons gemonteerd.

€ 1.150,€ 1.250,€ 1.450,€ 1.600,-

GeraHeating & GeraCooling | Showroom en warehouse:
We+32
komen
geven
een- 23 80 61 & +31 - 6 - 2111 7848 | E:
T:
- 89u -graag
56 18adviseren
37 | M:en
+32
- 477
vrijblijvende offerte af.

Volop bloeiende
Diverselangdurige
soorten enbloei!
kleuren
Ø 19kuipplanten
cm vanaanbiedingen!
14,99 op stam. Echte

Ø 19 cm.
diverse kleuren.
Fleurige
van 16,99

geraheating.com

9,
8,

99

11,11,

van 11,49

Creëer een vakantiegevoel in je tuin!

INCALELIE

(Alstroemeria ‘Colorita’® )
Opvallende plant met
prachtige lelieachtige
bloemen. Keuze uit
diverse kleuren.
Ø 19 cm.
van 16,99

8,
11,99
8,
99

NU

8,

99

12,99

VierVier
de 49de
lente!
lente!

Ø 19 cm. winterharde
blikvangers voor op het balkon of terras. Geef regelmatig
van
16,99
99
vaste
plant,
NU
Zondag 08 (moederdag),
15, 22
en 29 mei open
12.00-17.00
uureen LUPINE
NU
plantenvoeding
en verwijder
uitgebloeide
bloemen
voor
Kuipplanten
met palmachtige
99
Donderdag
26
mei
(hemelvaartsdag)
open
10.30-17.00
uur
NU
Diverse kleuren
langdurige bloei! Ø 19 cm van 14,99
Gomboom
bladeren
(Diverse soorten) en gevulde

99

Oleander

8,

bloemtrossen.
Keuze
uit diverse
Hanger
Hanger
vol zomerbloeiers
vol
zomerbloeiers
(EucalyptusFleurige
gunnii)
Diverse soorten
kleuren
kuipplanten op stam. Echte
kleuren.en
Ø 19
cm.
winterharde
49
Extra
lang
Extragenieten
langop
genieten
van
van veel
blikvangers
voor
het veel
balkon
of terras.LEPELBOOM
Geef regelmatig
Rijke aanwinst voorGomboom
iedere tuin,
deze
vaste
plant,
NU
Prachtige
bloemen
bloemen
met deze
methanger
deze hanger
vol uitgebloeide
vol
plantenvoeding
en
verwijder
bloemen
voor een
(Kalmia angustifolia
‘Rubra’)
plant met prachtige geurende
met palmachtige
LEPELBOOM
VERBENA
bloemPrachtige
zomerbloeirs!
zomerbloeirs!
Diverse
Diverse
soorten
soorten
langdurige
bloei!
Ø
19
cm
van
14,99
(Eucalyptus
gunnii)
(Kalmia
angustifolia
‘Rubra’)
Wintergroene
heester
(Verbena
bicolor ‘Pink’
bladeren
enengevulde
blauw/grijze bladeren. Staat ook
mooi
trossen
bloemen kleuren.
kleuren.
Ø 27 cm
Ø 27
van
cm
19,95
van 19,95
en/of
‘Purple’)
met
mooie
bossige,
bloemtrossen.
Keuze
uit
diverse
Wintergroene
heester
alsaanwinst
blikvanger
in pot
op tuin,
het terras!
Rijke
voor
iedere
deze De
trossenbreedgroeiende
99
99
vorm.
Bloeit
Maandenlang
genieten
met
mooie bossige,
kleuren.
takken
te verwerken
in eenØ 19 cm.
plant zijn
metgoed
prachtige
geurende
Gomboom
met
deze
mooie
sterke
met
prachtige
rozerode
van
12,99
breedgroeiende vorm. Bloeit
boeket.
Ø 19ook
cm.van
12,99
zomerbloeier!
bloemen.
Ø 15 cm.
blauw/grijze bladeren.
Staat
mooi
van
9,99prachtige
met
rozerode
(Eucalyptus
gunnii)
Keuze uit
roze
99
bloemen.
15bloemen.
cm.
als blikvanger in pot op NU
het terras! De
99
VERBENA
ofØlila
Rijke aanwinst
voor iedere
tuin, deze
Terras
NU
Ø ‘Pink’
19 cm.
takken zijn goed te verwerken in een
(Verbena
bicolor
toppers!
van 10,95
plant met
prachtige
geurende
en/of ‘Purple’)
boeket. Ø 19 cm.van 12,99
blauw/grijze
bladeren. Staat
ook mooi
van
9910,95

8,

LEPELBOOM
Prachtige
(Nerium oleander tricolor
mix)
(Kalmia angustifolia ‘Rubra’)
bloemWintergroene
heester
Zeer langbloeiende kuipplant
trossen
met mooie bossige,
bloeit met 3 kleuren bloemen breedgroeiende vorm. Bloeit
(Nerium
tricolor
mix)op een
in oleander
1 pot! Staat
graag
met prachtige rozerode
bloemen. Ø 15 cm.
zonnig plekje. kuipplant
ZeerLUPINE
langbloeiende
Ø
21
cm.
van
22,95
Diverse
kleuren
bloeit met 3 kleuren bloemen

Oleander

8, 6,

van 11,49

8,

14,
14,99

14,14,

NU

6,

6,6,

Maandenlang
als blikvanger 99
in
pot op het genieten
terras! De
NU
mettedeze
mooie sterke
takken
zijn goed
verwerken
in een
zomerbloeier!
boeket.Zee
Ø 19
cm.van
12,99
van
van 9,99
Keuze
uit rozePalm
bloemen
Tropische
sferen!
sferen!
Palm
Zee van
ZOMERBLOEIERS IN HANGPOTTropische
99
of
lila
bloemen.
Terras
bloemen
(Trachycarpus
(Trachycarpus
fortunei)fortunei)
(Diverse kleuren)
NU
ZOMERBLOEIERS
IN HANGPOT
Ø 19 cm.
toppers!

99

(Diverse
kleuren)aan
een waterval
Oleander
99 Creëer
bloemen
in jeeen
tuin,
op
Creëer
waterval
aan

6,

Breng Breng
je tuin je
oftuin
terras
of terras
in
in
tropische
tropische
sferen sferen
met deze
metextra
deze extra
grote
palm.
grote
De
palm.
bladeren
De
bladeren
zijn
zijn
terras
of balkon.
(Nerium
oleander
mix)
bloemen
in je tuin,tricolor
op
groot en
groot
waaiervormig.
en waaiervormig.
Deze Deze
Ø 27 cm.
terras
of balkon. van 3,99
BEGONIA
Zeer
langbloeiende
kuipplant
palm ispalm
winterhard
is winterhard
(tot -18(tot -18
(Salvia Mix Black Label)
(Begonia ‘Waterfall’)
Ø 27 cm.
bloeit met 3 NU
kleuren 99
bloemen Geniet degraden).
graden).
Zet deZet
palm
deop
palm
eenop een
hele zomer van een bloemenzee aan
van 17,95
beschutte
plaats
om er optimaal
omKeuze
er optimaal
in 1 pot! Staat graag op een
bloemenbeschutte
metplaats
deze terrastopper!.
uit
van49
17,95
van
te
van
genieten.
te
genieten.
NU
diverse
kleuren
o.a.
wit,
roze
en
rood.
Ø
12
cm.
zonnig plekje.
Ø 26 cm.
Ø 26
vancm.
54,95
van 54,95
(Phlox
49
Zee
van subulata Mix)
NU

XXLXXL

van 10,95
at at
Fleurige
in 1 pot!
Staat graag op eenvan 11,49
formfaorma
99
winterharde
NU
49
zonnig
plekje.
Vlambloem
99 99
vaste plant,
NU
Ø 21 cm. van 22,95
met palmachtige
Aangesloten bij:
Ø 21 cm. vanZet22,95
en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn
bladeren en gevulde
bloemen
geldig tot twee weken na verspreidingsdatum en zolang
ZOMERBLOEIERS
bloemtrossen.
Keuze IN
uit HANGPOT
diverse Prachtige bodembedekkende vaste
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken.
(Diverse kleuren)
plant
met
stervormige
bloemen.
Vlambloem
kleuren. Ø 19 cm.
De phlox wordt veel door vlinders
Vlambloem
Creëer een waterval aan
SALVIA
Kruiskruid
Kruiskruid
bloemen in je tuin, op
bezocht en(Phlox
staat subulata
graag inMix)
de volle
(Salvia(Phlox
fashionista)
subulata Mix)
SALVIA
terras of balkon.
(Senecio(Senecio
‘Senetti’ ‘Senetti’
Mix Garden)
Mix Garden)
zonbodembedekkende
te bloeien. Keuze
uit
diverse
Prachtige
vaste
van 3,99
BEGONIA
(Salvia
fashionista)
Bloeit rijk met prachtige
bloemen.
VERBENA
Ø 27 cm.
Prachtige bodembedekkende
vaste
(Begonia
‘Waterfall’)
Uitbundige
Uitbundige
en langdurige
en langdurige
kleuren.
Ø
17
cm.van
5,99
Diverse
kleuren
o.a.
blauw,
roze
en
plant met stervormige
bloemen.
(Verbena bicolorNU
‘Pink’ 99
Bloeit rijkmet
met prachtige bloemen.
bloemen.
bloeier.bloeier.
Staat erg
Staat
leuk
erginleuk
een
eenplant
Geniet
deinhele
zomer
vanstervormige
een
bloemenzee
aan
blauw-wit.
Ø 19 cm.
Diverse
kleuren
o.a.
blauw,
roze
en
De
phlox
wordt
veel
door
vlinders
van 17,95
en/of ‘Purple’)
phlox
veel door
vlinders
pot oppot
het op
terras
het terras
of in de
of
in de De
bloemen
met
dezewordt
terrastopper!.
Keuze
uitXL
blauw-wit. ØX
19X
cm.
LX
Lijnkruid
10,99
bezocht
en staat Maandenlang
graag in de volle
bezocht
en staat
graag
border.border.
Ø 23 cm.
Ø van
23
vancm.
10,99
van 10,99
49
genieten
forinm
f12aoacm.
NU
diverse
kleuren
o.a. wit,
roze en
rood.
Ø de
rvolle
m
zon
te
bloeien.
Keuze
uit
diverse
zon
te
bloeien.
Keuze
uit
diverse
van
10,99
t aat
99
(Silene ‘Rollies Favorite’)
NU
met deze mooie sterke
bij: 5,99
kleuren. ØAangesloten
17 cm.van
kleuren. Ø 17 cm.van
5,99
Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen
zijn
99
NU
zomerbloeier!
Deze langbloeiende vaste
99
99
geldig tot twee weken na verspreidingsdatum en zolang
van 9,99
KeuzeROZENSTRUIK
uit
roze strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken.
de voorraad
plant bloeit met een
Lijnkruid
99
Lijnkruid
of lila bloemen.
(Rosa Patio, diverse kleuren)
overvloed
aan roze bloemen
Terras
ROZENSTRUIK
SALVIA
NU
(Silene
‘Rollies Favorite’)
Ø 19roos
cm.
en fleurt
elke tuin op!
Een
past
in elke
tuin!
Deze
(Rosa
Patio,
diverse
kleuren)
(Silene ‘Rollies
Favorite’)
toppers!
(Salvia fashionista)
Deze
langbloeiende
vaste
zonaanbidder
ispast
geschikt
voor
beplanting
Ø 19 cm. van 7,99
Een roos
in elke
tuin!
Deze
Bloeit
rijk
met
prachtige
bloemen.
BloeitBloeit
de hele
de hele
zomer!
zomer!
Deze langbloeiende vaste
plant
bloeit
met
een
in een
groep
maar
staat
zonaanbidder is geschikt voor beplanting
Diverse kleuren o.a. blauw, roze en
overvloed
aan
roze
bloemen
plant bloeit met een
ook
mooi
in
een
pot
in
een
groep
maar
staat
blauw-wit. Ø 19 cm.
van
24,95
en
fleurt
elke
tuin
op!
op hetook
terras
of in
balkon.
overvloed aan
bloemen
Chileense
Chileense
Jasmijn
Jasmijn
mooi
een pot
Aan roze
de Linde
2510,99
| 6118 AN Nieuwstadt | 046 - 4853526
Diverse
van
van
4924,95
Ø 19Ø
cm.
19het
cm.
van of
7,99
NU
op
terras
balkon.
en fleurt elke
tuin op!
(Diamantina
(Diamantina
Mix) Mix)
kleuren
dehazelaar@yahoo.com
| www.tuincentrumdehazelaar.nl Ø 19 cm.
Diverse
99
49
NU
Ø 19 cm. van 7,99 NU
GenietGeniet
van deze
vanexotische
deze
exotische
plant plant
kleuren

3,
3,99

99

12,

6, 4,

99

GeraHeating & GeraCooling
Showroom en warehouse: Schoorstraat 10, 3680 Maaseik (B) | T: +32 - 89 - 56 18 37
M: +32 - 477 - 23 80 61 & +31 - 6 - 2111 7848 | E: sales@geraheating.com

NU

INCALELIE
(Alstroemeria ‘Colorita’® )
INCALELIE
Creëer een vakantiegevoel in je tuin!(Alstroemeria
‘Colorita’® )
Opvallende plant met
TIJDELIJK alleen
Kuipplanten
Diverse soorten en kleuren kuipplanten op stam. Echte prachtige lelieachtige
Opvallende plant met
BEREIKBAAR
via
Keuze lelieachtige
uit
op het
balkon
of terras. Geef in
regelmatig
prachtige
(Diverseblikvangers
soorten) voor
Creëer
een
vakantiegevoel
je tuin!bloemen.
LUPINE
diverse
kleuren.Keuze
RIJKSWEGen
N276
plantenvoeding
verwijder uitgebloeide bloemen voor een
bloemen.
Diverseuit
kleuren
(Diverse soorten)

899,

NU
van

Maandag
Dinsdag

7,

9:00 - 18:00
9:00 - 18:00

2,
39,
39,
12,
12,

2,3,99
7, 7,

4,

17,17,
99 99

99

Woensdag 9:00 - 18:00
Donderdag 9:00 - 18:00

14,

99

7, 7,

4,

99

9,9,

9:00 - 18:00
met opvallende
met opvallende
bloemen,
bloemen,
en
en
9:00 - 17:00 Aan de Linde 25 | 6118 AN Nieuwstadt | 046 - 4853526
donkergroene
donkergroene
glimmende
bladeren.
bladeren.
Aandehazelaar@yahoo.com
de Linde 25 | 6118 AN Nieuwstadt
| 046 -glimmende
4853526
ROZENSTRUIK
www.tuincentrumdehazelaar.nl
De |aanbiedingen
zijn
geldig
m.i.v.
Bloeit
van
Bloeit
het
van
voorjaar
het voorjaar
tot 9-5-2022
de tot
latede late
Zondag
25
april:
12:00
17:00
|
Koningsdag
27
april:
10:30
17:00
dehazelaar@yahoo.com
|
www.tuincentrumdehazelaar.nl
(Rosa
diverse25
kleuren)
Aan de Linde 25 | Woensdag
6118 AN Nieuwstadt
| 046
- 4853526
Aan Patio,
de Zondag
Linde
| 6118
Nieuwstadt
| 046
- 4853526
Maandag 9:00 - 18:00
9:00 - 18:00
Vrijdag
9:00
- 18:00
2 mei:
12:00AN
- 17:00
| Moederdag
9 mei:
12:00 - 17:00
herfst! herfst!
Ø 17 cm.
Ø 17
van
cm.
14,99
van 14,99
Maandag 9:00
- 18:00
Woensdag 9:00
18:00
Vrijdag
9:00 - 18:00
dehazelaar@yahoo.com
| -www.tuincentrumdehazelaar.nl
Een roos past in elke tuin!
Deze | www.tuincentrumdehazelaar.nl
Hemelvaartsdag
13 mei: 10:30 - 17:00
dehazelaar@yahoo.com
Dinsdag
9:00 - 18:00
Donderdag 9:00 - 18:00
Zaterdag 9:00 - 17:00

zonaanbidder is geschikt voor beplanting
Maandag
in een 9:00
groep- 18:00
maar staat Woensdag 9:00 - 18:00
Dinsdag
9:00in- een
18:00
Donderdag 9:00 - 18:00
ook mooi
pot
van 24,95
op het terras of balkon.

17,

Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag
Zaterdag

Dinsdag
9:00 - 18:00
Donderdag 9:00 - 18:00
Zaterdag 9:00 - 17:00
Maandag 9:00 - 18:00
Woensdag 9:00 - 18:00
Vrijdag
9:00 - 18:00
bij:
bij:
Zondag
25
12:00
- Aanbiedingen
17:00
Koningsdag
april:
10:30
-Aangesloten
17:00
9:00 - 18:00 Zondag
(moederdag),
15,
22
en 29 |
mei
open
uurAangesloten
Zeten08
drukfouten
Zeten april:
voorbehouden.
voorbehouden.
Aanbiedingen
zijn
zijn 27
Dinsdag
9:00
-drukfouten
18:00
Donderdag
9:00
- 18:0012.00-17.00
Zaterdag
9:00 - 17:00

9:00 - 17:00

2totmei:
12:00
17:00 | en
Moederdag
9 mei:
- 17:00
geldigZondag
tot geldig
twee26
weken
twee
na
weken
verspreidingsdatum
na- verspreidingsdatum
zolang
en zolang
Donderdag
(hemelvaartsdag)
open
10.30-17.00
uur12:00uur
Zondag
08 mei
(moederdag),
15, 22
en
mei
open -12.00-17.00
de voorraad
de strekt.
voorraad
Afbeeldingen
strekt. Afbeeldingen
kunnen
afwijken.
kunnen
afwijken.
Hemelvaartsdag
1329
mei:
10:30
17:00
Donderdag 26 mei (hemelvaartsdag) open 10.30-17.00 uur

Zondag 25 april: 12:00 - 17:00 | Koningsdag 27 april: 10:30 - 17:00
Diverse
van2 3,99
49
ØZondag
19 cm.
BEGONIA
mei: 12:00 NU
- 17:00 | Moederdag
9 mei: 12:00
- 17:00
(Begonia ‘Waterfall’)
Hemelvaartsdag 13 mei: 10:30 - 17:00kleuren
99
NU
Geniet de hele zomer van een bloemenzee aan
bloemen met deze terrastopper!. Keuze uit
Aan de Linde 25 | 6118 AN Nieuwstadt | 046 - 4853526
diverse kleuren o.a. wit, roze en rood. Ø 12 cm.

2,

MIJNGazet | pagina 7

Nieuwe mace voor de Phil Mijnweg eerste keus
nieuwe locatie Vidar
Het terrein aan de Mijnweg en Tunnelstraat in Geleen is de voorkeurslocatie
voor de nieuwbouw van Vidar. Dat
heeft het college van B&W van Sittard-Geleen besloten.
Gebleken is dat de Mijnweg/Tunnelstraat de
beste plek is die op dit moment beschikbaar
is in de regio waarin Vidar werkzaam is. Een
van de belangrijkste argumenten om voor
deze locatie te kiezen is de centrale ligging in
het verzorgingsgebied van Vidar met een uitstekende bereikbaarheid. Station Geleen-Lutterade ligt op een steenworp afstand en ook
met de bus, de fiets en de auto is dit perceel
uitstekend bereikbaar. Bovendien komt
aan de zuidzijde van deze locatie de nieuwe
huisvesting van wijkbeheer van Sittard-Geleen, waar Vidar nauw mee samenwerkt.
,,Met dit besluit sluiten we een belangrijke
fase in de herhuisvesting van gemeentelijke
diensten af,” zegt wethouder Pieter Meekels
(bestuurlijke huisvesting). ,,De basis voor een
adequate huisvesting voor alle medewerkers
van de gemeente Sittard-Geleen, die voldoet
aan de eisen van deze tijd is gelegd met het

Huis aan de Markt in Sittard, de bestuurlijken ambtelijke huisvesting in het centrum van
Geleen, Wijkbeheer in Mauritspark en nu
Vidar aan de Mijnweg.”
Wethouder Judith Bühler (sociale zaken) vult
aan dat de noodzaak voor nieuwe huisvesting
van Vidar buiten kijf staat. ,,Niet alleen zijn
de kantooromgevingen verouderd, ook de
arbeidsomstandigheden in de hallen aan de
Millenerweg laten te wensen over. We willen
voor onze werknemers goede arbeidsomstandigheden, die verantwoordelijkheid nemen we
als werkgever heel serieus.”

Tijdens Koningsdag dit jaar overhandigde de voorzitter van de Sociëteit van
de Philharmonie, Leo Kretzers, een
nieuwe mace (tambour-maîtrestok)
aan tambour-maître Maurice Kamps
van de Philharmonie Sittard.

van de Philharmonie weergegeven, alsmede
het oprichtingsjaar van de vereniging. Bijzonder is tevens de lengte van de mace. Met 1
meter 65 is deze relatief groot hetgeen ook in
lijn ligt met de lengte van de tambour-maître
Maurice Kamps van de Philharmonie.

Afbreken
Op dit moment staat er nog een kantoorgebouw op het terrein, waar OCI in gehuisvest
is. Dit bedrijf betrekt binnenkort een ander
gebouw in de gemeente waardoor de locatie
vrij komt en het kantoor te zijner tijd kan
worden afgebroken. Ook de omliggende
terreinen worden bij de plannen voor het
nieuwe Vidar-complex betrokken, waardoor
er een 2,6 hectare groot gebied beschikbaar
is. De verwervingskosten bedragen ruim twee
miljoen euro. Dat is binnen de voorlopige
financiële kaders die de gemeenteraad in
december vorig jaar heeft vastgesteld.
De komende tijd wordt het plan voor de
huisvesting van Vidar aan de Mijnweg verder
uitgewerkt. In de tweede helft van dit jaar
wordt daar concreet over besloten, waarna de
voorbereidingen voor de bouw starten.

‘Mace is een andere benaming voor een tambour-maîtrestok’, vertelt Leo Kretzers tijdens
het overhandigingsmoment op Koningsdag
in de Petruskerk in Sittard. ‘Met deze nieuwe
mace kan de tamboer-maître richting en
behoudendheid blijven geven aan de Philharmonie’, aldus de voorzitter van de Sociëteit.
De nieuwe mace van de Philharmonie is uniek
en helemaal op maat gemaakt door Paul Roberts uit Wessem. Boven op de mace staat een
stadswapen van Sittard en rondom is de naam

Voorafgaand aan de Oecumenische dienst in
de Petruskerk, die de Philharmonie muzikaal
opluisterde, zegende deken Merkx de mace.
‘Deze mace zorgt er mede voor dat de muziek
van de Philharmonie gelijk gaat. Een tamboer-maitre is niet de baas, maar is door zijn
leiding dienstbaar aan de Phil. Net zoals elke
muzikant in een orkest door het samenspel
een dienaar van elkaar. Alleen samen klinkt
het mooi’, aldus deken Merkx waarna hij de
zegen uitsprak over de mace.

Verschillende plekken
Het nieuwe gebouw aan de Mijnweg gaat onderdak bieden aan het mensontwikkelbedrijf
Vidar, dat begin 2021 van start is gegaan. Vidar omvat de sociale diensten van Sittard-Geleen, Beek en Stein, het leerwerkbedrijf, het
participatiehuis en het Werkgeverservicepunt
Westelijke Mijnstreek. Nu nog zijn werknemers van Vidar gehuisvest op verschillende
plekken zoals de Millenerweg en de Rijksweg
Zuid in Sittard.

De nieuwe Mace werd tijdens Koningsdag gezegend door deken Rob Merkx en overhandigd
aan Maurice Kamps door voorzitter Leo Kretzers.

De wethouders Judith Bühler en Pieter
Meekels, vergezeld door Vidar-directeur
Jantien Kuperus, onthullen waar het centrale
Vidar-complex wordt gerealiseerd.
Foto Ermindo Armino
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Nazaten van Entgen Luijten
schenken bronzen beeld aan
Kasteel Limbricht
Entgen Luijten werd in de zomer van
1674 in de kelders van het kasteel Limbricht gevangen gezet op verdenking
van hekserij, en daar op 9 oktober van
dat jaar vermoord. Zij kreeg geen graf,
haar lichaam werd nabij de galg bij Einighausen onder de grond weggestopt.
Naar de dader werd nooit gezocht.

Verbeelding van Entgen Luijten
Men weet helaas niet hoe Entgen er uit heeft
gezien. Ankie heeft daarom veel portretten
van leden van de familie bestudeerd om typische familietrekken te vinden. En Entgen’s
karakter, voor zover af te leiden uit bewaard
gebleven procesdocumenten, moest tot
uitdrukking worden gebracht: oud, getekend
door het leven, maar ook krachtig, zonder
arrogantie. Een grote uitdaging. Het resultaat
was voor de familie een grote verrassing: het

Hoe wordt je boek
een bestseller
Tekst en foto Niek Bremen

De nazaten van Entgen Luijten hebben door
beeldend kunstenaar Ankie Vrolings uit Echt
een bronzen beeld van Entgen laten maken.
De feestelijke onthulling van dit beeld vindt
plaats op vrijdag 3 juni a.s. op Kasteel Limbricht plaats.
Achtergrond
De familie Luijten is blij met het beleid van
het bestuur en de pachter van Kasteel Limbricht om de historie van de locatie op een
verantwoorde wijze in ere te houden, danwel
te herstellen. De familie Luijten speelde daarom al geruime tijd met de gedachte om een
geste voor Kasteel Limbricht te doen, maar
tot een passend voorstel kwam het niet. Daar
kwam verandering in toen beeldend kunstenaar Ankie Vrolings uit Echt - óók familielid
– met het voorstel kwam om het hoofd van
Entgen Luijten uit te beelden en in brons te
laten gieten.

Kunststukjes

Cover van het boek dat Susan Smit schreef
over Entgen Luijten.
blijkt ‘herkenbaar’ en roept veel emoties op.
De familie is dan ook erg blij met de ‘interpretatie’ van Ankie. Het beeld wordt op 31 mei
overgedragen aan het Bestuur van Kasteel
Limbricht en zal op de motte van het kasteel
een plek krijgen. Op 3 juni is dan de officiële
onthulling in aanwezigheid van de
familie.
Inhuldiging
Niet alleen de familie, maar iedereen die interesse heeft is van harte welkom vanaf 16.00
uur voor de inloop en ontvangst op Kasteel
Limbricht. Rond 16.30 uur worden er korte
toespraken gehouden door Peter Luijten (over
Entgen Luijten) en Ankie Vrolings (over het
ontstaan van het beeld), waarna rond 17.00
uur de feestelijke onthulling c.q. inhuldiging
plaatsvindt.

Een tijdje geleden nodigde een school mij uit
om te vertellen over het schrijverschap. “Voor
de kinderen zal er een nieuwe wereld opengaan”, had de leerkracht mij verzekerd.
‘Welke klas?’ vroeg ik. ‘Groep vier,’ verbeterde
de juf. ‘De kinderen zijn zeven en acht jaar.’
‘Oei, zo jong nog? Hoe pak ik dat aan?’
De juf dacht mee. ‘Je kunt zelf wat vertellen,
maar je kunt ze ook vragen laten stellen. Weet
je wat misschien een leuk idee is? Neem wat
mee.’ ‘Pen en papier?’
‘Ja, maar ook jouw boek. Je zei toch dat je een
boek had geschreven?’
‘Oh ja, natuurlijk.’
Ze keek me hoofdschuddend aan. ‘Kijk maar
wat voor jou het beste werkt.’
Juf Marjolein wachtte mij op in het klaslokaal.
‘Dit is meneer Niek en hij is schrijver,’ legde ze
uit. Ik keek even rond. Dertig schatjes, jongens
en meisjes. Bijna iedereen zat rechtop, sommige kinderen met de armen over elkaar. Een
schrijver kom je tenslotte niet iedere dag tegen.
Alleen een jongetje bij het raam was onder zijn
tafeltje gekropen en veegde een plasje water
op. Ik schraapte mijn keel en besloot bij het
begin te beginnen. ‘Eerst zat ik op de Lagere
School. Daar deed ik goed mijn best en na
school gingen we altijd knikkeren en hoepelen. Het werd even stil.De juf zag dat ik was
vastgelopen en greep in. ‘De kinderen spelen
spelletjes op hun telefoon,’ zei ze ‘en de Lagere
School heet nu de Basisschool.’ Duidelijk. ‘Na
de Lagere School,’ hernam ik, ‘mocht ik naar
de HBS, de Hogere Burger School.’ Ik was
nog niet uitgesproken of ik zag vingers. Welke
school? De kinderen begrepen er niks van. Ik
toen ook niet, dacht ik bij mezelf. ‘Maar mijn
vader vond het toch belangrijk dat ik een diploma behaalde,’ vertelde ik, ‘en daarom stuurde
hij mij naar heel veel scholen, totdat ik slaagde.

Na de HBS wilde ik per se naar de grote stad
om te gaan studeren. Dat werd geen succes en
dus ging ik naar de Sociale Academie.’
Oh jee, die school bestaat ook al niet meer.
Ik klopte op een tafeltje. ‘Nu mogen jullie
vragen stellen.’
‘Hoe word je schrijver?’ vroeg het jongetje dat
een plasje water had opgeveegd. ‘Nou, meestal
verzin ik een avontuur en dan maak ik er een
verhaal van. Over een meisje waar ik verliefd
op word, of over een geheime brief van mijn
grootvader.’ Op de achterste rij gingen enkele
vingers omhoog. Een jongetje vertelde dat hij
altijd schrijver had willen worden. Hij had al
vier bladzijden volgeschreven. Kijk maar. Ik
keek en ik zei: ‘heel goed.’ Nog een vinger. Een
meisje in een balletjurkje vroeg of ik met een
pen schreef. Ik moest even nadenken. Zag ik er
al zo oud uit?
‘Natuurlijk niet,’ redde juf Marjolein. ‘Meneer Niek heeft ook een computer.’ Ik knikte
dankbaar, want het was ineens erg rumoerig
geworden. Snel naar het laatste onderdeel van
de middag. Mijn schoonzusje had me gekleurd
schrijfpapier met opgeplakte beestjes meegegeven. “Kinderen zijn er dol op”, had ze gezegd.
En dat kwam goed uit. Ik moest toch een titel
voor mijn nieuwe boek bedenken. En wie kan
je daar beter bij helpen dan groep vier?
‘Even luisteren allemaal. Het boek gaat over
de vriendschap tussen twee mensen, en die
vriendschap gaat stuk.’ Het werd weer stil,
maar nu omdat iedereen schrijver was geworden. Zo snel kan het gaan. Na afloop verzamelde ik alle ideeën en liep de gang door tot
ik buiten stond. Met mijn hoofd in de wolken
fietste ik naar huis. Dit wordt een bestseller.

Overzicht meerdaagse busreizen met programma!
6 dagen

Mecklenburger Zwitserland – Zomer met amberkleurige glans

06.07 – 11.07.2022

€ 570,-

HP

5 dagen

Berlijn – Zomer in de hoofdstad

01.08 – 05.08.2022

€ 415,-

LO

7 dagen

Zomergeuren aan Lago Maggiore – Italië

20.08 – 26.08.2022

€ 825,-

HP

9 dagen

Filzmoos – Oogstfeest in het Salzburger Land

03.09 – 11.09.2022

€ 898,-

HP

10 dagen

Wenen – Boedapest

18.09 – 27.09.2022

€ 1690,-

HP

8 dagen

Zuid-Tirol – Herfstpanorama in de Dolomieten

16.10 – 23.10.2022

€ 779,-

HP

5 dagen

Rügen – Einde seizoen reis

13.11 – 17.11.2022

€ 440,-

HP

5 dagen

Frankisch Zwitserland – land van ridders, kastelen en dorpen

25.11 – 29.11.2022

€ 495,-

HP

4 dagen

Beierse Woud – Betoverend glas en steen

01.12 – 04.12.2022

€ 350,-

HP

4 dagen

Zwarte Woud en Elzas – Kerst lekkernijen

09.12 – 12.12.2022

€ 370,-

HP

3 dagen

Rothenburg o.d. Tauber – Romantische kerstmagie

16.12 – 18.12.2022

€ 290,-

HP

Benieuwd naar bovenstaande reizen? Bezoek onze website voor de volledige beschrijving van de reis.
Wij verzenden het reisprogramma kosteloos naar u!
ook
Bezoek ze
eens on kDavid Driessen | Hoferweg 9 | 52538 Gangelt-Birgden
o
Facebo
Tel. 0049 (0)2454 6005 | mailadres: driessen-reisen@t-online.de
pagina
www.driessen-reisen.de
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Jan Dols van stichting Actie voor Hoop
het evenement zelf ook nog te koop. Ik heb
deze kaarsenceremonie in Landgraaf zelf al
een keer meegemaakt een heel mooi moment
welk je nooit zult vergeten. Écht een kippenvelmoment. Een bijzondere artiest zal deze ceremonie opluisteren. Tevens zullen er mensen
bij zijn die tegen kanker vechten en die we als
eregasten behandelen. Voor hen willen we het
zeker ook een onvergetelijke dag maken.
Na de kaarsenceremonie zullen we afsluiten
met het chequemoment. Hier wordt dan het
bedrag bekend gemaakt dat we het afgelopen
jaar bij elkaar hebben gebracht. (incl. het geld
dat nog op de dag zelf is opgehaald). Zodat we
richting 2023 weer opnieuw kunnen starten
met diverse acties. Wie weet kunnen we hier
een jaarlijks evenement van maken .

Jan Dols is 69 jaar en woont in Geleen.
Hij is voorzitter van de stichting Actie
voor Hoop. Actie voor Hoop zamelt
geld in ten behoeve van het genezen en
het onderzoeken van kanker. De totale
opbrengst wordt verdeeld onder verschillende regionale projecten verwant
aan kanker.
Door Bert Wassenberg
Vertel eens in het kort iets over de Actie voor Hoop?
Samenloop voor Hoop was een 24 uurs wandelevenement en is de voorloper van Actie
voor Hoop. Toen KWF de stekker uit alle
Samenloop voor Hoop evenementen trok zijn
wij met een aantal mensen (5) verdergegaan
en een eigen stichting begonnen genaamd Actie voor Hoop. Ja, hoe kom je aan deze naam?
We willen allerlei soorten acties organiseren
en deze speciﬁeke actie kun je dan benoemen
door het onderwerp voor de tekst Actie voor
Hoop te zetten (bijvoorbeeld: wafel Actie voor
Hoop, paaseieren Actie voor Hoop).
Hoe ben je betrokken geraakt bij deze
organisatie en hoe bijzonder is het om
voorzitter hiervan te zijn?
Ik ben jarenlang collectant geweest voor KWF
en tegelijkertijd wijkhoofd. Ik zag dat de huis
aan huis collectes steeds minder opbrachten
en ben toen in gesprek gegaan met KWF (eind
2018) in verband met het organiseren van een
Samenloop voor Hoop in Geleen. Alles was
klaar om te starten in 2020 en toen kwam
corona, dus heeft deze Samenloop niet plaats
kunnen vinden. In 2021 heeft KWF de stekker
eruit gehaald en zijn we zelf (zonder KWF)
verder gegaan. Er zijn contacten gelegd met
Kankeronderzoekfonds Limburg.
Ja, het is heel bijzonder om voorzitter te zijn
van deze stichting. Een stichting die in zijn
geheel uit vrijwilligers bestaat en waarbij we
allen een doel hebben: Geld binnenhalen voor
het onderzoek naar kanker. Als je ziet hoe
gedreven al deze vrijwilligers zijn, dan ben je
heel graag voorzitter van deze Stichting.
Hoe staat het met de naamsbekendheid
en het imago van jullie stichting?
We zijn nu een jaar bezig en de naamsbekendheid komt langzaam op gang.
Iedereen die je spreekt over onze stichting is
positief verrast. Alleen moet deze naam nog
door de hele gemeente gedragen worden.
Vele denken dat het een Geleense vereniging
(stichting) is . Maar dat is absoluut niet zo!
We zijn er voor de hele gemeente. Daarom wil
ik hierbij ook een beroep doen op alle mensen
die iets willen betekenen voor anderen (via
een bestuursfunctie of anderszins) om zich bij
mij melden en ik ga dan graag in gesprek, hoe
we hier een invulling aan kunnen geven.
Welke activiteiten organiseren jullie

Zoeken jullie samenwerking met andere organisaties?
Op dit moment nog niet echt. We hebben
in onze statuten staan dat we geld inzamelen voor kanker gerelateerde doelen in de
omgeving. In principe willen we hieraan
vasthouden. Afgelopen Pasen hebben we een
uitzondering gemaakt door 3200 paaseieren
te verkopen, waarbij de opbrengst (zijnde €
500,-) wordt besteed aan de vluchtelingen
uit Oekraïne die in onze gemeente worden
opgevangen.

en welke vallen het meeste op?
In ons geval kun je het zo gek niet bedenken
om een actie op te zetten als het maar geld
oplevert. Dankzij een plaatselijke bakker hebben we bijv. Nonnevotten verkocht, Ik heb zelf
rond de kerst wafels gebakken in het Hoop
Huis en daar verkocht. Een vrijwilliger heeft
op een Zaterdag met zijn orgeltje bij het Hoop
Huis gestaan en geld ingezameld.
Bloemstukken worden gemaakt en aangeleverd om in het Hoop huis te verkopen.
Mensen zijn erg betrokken en vragen of ze
spullen kunnen brengen voor verkoop en deze
opbrengst dan schenken aan onze stichting.
Als je ziet hoe creatief veel mensen zijn, raakt
dat een gevoelige snaar. Ook vanuit het Toon
Hermanshuis krijgen we regelmatig zelfgemaakte spullen aangereikt.
Dit jaar staat op 5 juni een bijzondere
actie op het programma. Kun je er wat
meer over vertellen?
Op 5 Juni willen we het eerste jaar van de
stichting afsluiten met een Hoop Loop in het
Centrum van Geleen. Dit is een 14 uurs wandelevenement waar mensen zich inschrijven
als team (verenigingen, families, vrienden).
Maar ook individueel opgeven is mogelijk. De
opzet is dat altijd minimaal één lid van een
team op de baan aanwezig is. (rondje centrum
is 850 meter). Op deze dag willen we gezamenlijk het leven vieren en diverse artiesten
zullen het evenement belangeloos opluisteren.
In de avonduren zal er een kaarsenceremonie
zijn, waarbij we overledenen gedenken. 1000
kaarsen zullen dan branden (in een zak) en
langs de route gezet worden. De kaarsenzakken zijn door mensen gekocht (€5,-) en
persoonlijk gemaakt. Kaarsenzakken zijn op

Hoe bijzonder is Actie voor Hoop? Zijn
er vergelijkbare initiatieven?
Ik denk heel bijzonder. We zijn een onafhankelijke stichting, die helemaal draait op
vrijwilligers. Er blijft niets aan de strijkstok
hangen behalve enkele vaste kosten (zoals
verzekeringen en energiekosten van het Hoop
Huis) en alles komt ten goede aan het doel
waar we voor staan, namelijk kankeronderzoek in de regio. En uiteraard ook kanker
gerelateerde doelen. Er zullen zeker nog
vergelijkbare initiatieven zijn maar ik weet
niet of deze een eigen stichting hebben. We
roepen dan ook mensen, verenigingen etc.
op indien ze iets willen doen t.b.v. onderzoek
naar kanker. Meld je bij ons en we kunnen
samen aan de slag.
Op jullie website is een royale plek
ingeruimd voor allerlei teams. Wil je
uitleggen hoe dat werkt en levert het
ook wat op?
Dat zijn teams die zich aangemeld hebben om
op 5 Juni mee te wandelen tijdens de Hoop
Loop. Zij hebben al diverse acties gestart
en dat bedrag wordt dan op onze rekening
gestort en bij het betreﬀende team vermeld.
Iedereen kan op onze website zien hoeveel een
team al bij elkaar heeft gehaald. Het totale bedrag (incl. sponsoren) komt dan op de cheque
te staan. Het levert zeker wat op, laat je maar
verrassen op 5 juni!
Jullie hebben ook een Hoop Huis.
Waar is dat en wat kun je daar verwachten?
Dit is een leegstaand winkelpand. Dit is het
zogenaamde thuishonk van de stichting. Hier
houden we onze vergaderingen. En enkele
dames (onmisbaar voor de stichting) verkopen hier eigengemaakte spullen op zaterdag.

Op zaterdag is dit ook een plek waar mensen
binnenlopen, eens rondsnuﬀelen en hun
verhaal kwijt kunnen bij een kop koﬃe. Een
uniek concept, dat dankzij de eigenaar van het
pand mogelijk is gemaakt. Voor velen is dit
Hoop Huis al een begrip in Geleen. We zijn
gevestigd aan de Salmstraat op nummer 35.
Nu is dit Hoop Huis alleen nog op Zaterdag
open. Indien zich meer vrijwilligers melden,
gaan we zeker vaker open. Een heel bijzondere winkel: écht de moeite waard om eens
binnen te lopen. En nogmaals de koﬃe staat
er klaar.
Je bent lang raadslid geweest in Sittard-Geleen; helpt dat in deze functie?
Dat is moeilijk aan te geven. Ik ben altijd een
verenigingsman geweest en heb mij door mijn
raadslidmaatschap gedurende 12 jaar ook
kunnen inzetten voor de samenleving. Ik heb
in deze periode veel geleerd en ik hoop dat
ik dit als voorzitter van de stichting kan gebruiken. Daarbij heb ik veel mensen ontmoet,
die je nu kunt aanspreken of ze een invulling
kunnen/willen geven aan onze stichting.
Is er een vraag niet gesteld, die je
graag had willen beantwoorden, dan
is nu de kans om daar een draai aan te
geven!
Ik wil nog graag even terugkomen op 5 juni.
Ik heb persoonlijk heel veel verenigingen
aangeschreven om zich in te schrijven voor de
Hoop Loop. Een voorbeeld: na carnaval zijn
alle carnavalsverenigingen (Sittard, Geleen,
Born) aangeschreven om zich aan te melden.
Het is nog niet te laat ………… kom op meld je
aan. Ook heb ik bij mijn afscheidswoordje als
raadslid onze burgemeester, wethouders en
nieuwe gemeenteraad uitgenodigd om zich als
1 team aan te melden voor het evenement: ik
hoop dan ook echt dat ze er die dag staan als 1
team. Laten we er een fantastisch evenement
van maken met een lach en een traan.
SITTARD-GELEEN STAAT OP TEGEN KANKER………… DOEN JULLIE MEE ?????

Infoavond HoopLoop
Deelnemers van de HoopLoop op
pinksterzondag 5 juni in het centrum
van Geleen en andere geïnteresseerden kunnen maandag 9 mei naar de
informatiebijeenkomst komen in
het Reüniegebouw aan de Wilhelminastraat 1 in Geleen. Start van
de bijeenkomst is om 19.30 en deze
duurt tot plus minus 20.30 uur. Er
wordt voornamelijk over de HoopLoop gesproken. De wandelestafetteloop start op 5 juni om 10.00 en gaat
door tot 00.00 uur, waarbij tegen
het eind van de dag ook een kaarsenceremonie op de Markt plaatsvindt.
Verschillende artiesten, koren en
harmonieën zullen de lopers ondersteunen vanaf een podium bij het
voormalig raadhuis. Inschrijven is
die avond ook mogelijk in het Reuniegebouw. Inschrijven kan ook via
www.actievoorhoop.nl

Help, ik krijg een erfenis!

Na het overlijden van een dierbare moet er veel geregeld worden, zowel op juridisch, fiscaal als praktisch
vlak. Omdat de meeste mensen gelukkig niet vaak een erfenis afwikkelen, is er een kans dat u iets vergeet of
teveel erfbelasting betaalt over de erfenis.
Als professioneel executeur kan ‘Erven & meer’ de complete afwikkeling van de erfenis voor u regelen, maar
ik kan u ook helpen met bepaalde specifieke zaken, zoals bijvoorbeeld advies over (beneficiair) aanvaarden/
verwerpen van een erfenis, de aangifte erfbelasting of hulp bij het berekenen van een legitieme portie. Dit
geeft u tijd en ruimte om u met andere belangrijke zaken bezig te houden.
Omdat ik als RegisterExecuteur onpartijdig en onafhankelijk ben, kan ik eventuele conflicten tussen
erfgenamen voorkomen en zorgen voor een vlotte afwikkeling van de erfenis.
De voortgang van uw dossier wordt vastgelegd in uw persoonlijke Digitale Nalatenschapsdossier en is altijd
voor u inzichtelijk.
Ik ontzorg u graag in een moeilijke periode in uw leven en zorg voor de meest optimale financiële
en fiscale afwikkeling van de nalatenschap van uw dierbare.

Kan ik u ergens mee helpen? Neemt u dan vrijblijvend contact met mij op.
www.ervenenmeer.nl | info@ervenenmeer.nl | 06-19455792
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TOTALE EXECUTIE LEEGVERKOOP

DONDERDAG 12 MEI
VRIJDAG 13 MEI
ZATERDAG 14 MEI

WIJ ZIJN GEOPEND VAN
10.00 TOT 17.00 UUR
ALLES OP DE FOTO’S IS
DIRECT LEVERBAAR OF
OP TE HALEN.
Eiken zwarte tafel
spinpoot

€399,-

ER WORDEN OP ALLE ARTIKELEN
BIZARRE KORTINGEN GEGEVEN
TOT MAAR LIEFST 70%
OP DE ADVIESPRIJZEN.

GROTE HOEVEELHEDEN VAN TOPKWALITEIT: BOXSPRINGS, STOELEN, TAFELS,
BANKEN, MATRASSEN, RELAXFAUITEUILS EN MEUBELSETS.

JE KUNT DIRECT GENIETEN VAN
JOUW NIEUWE AANKOOP!

JOOP ROUKENS MEUBELEN | SALMSTRAAT 15 | GELEEN
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DJ Ötzi & Band en Die Schürzenjäger
publiekstrekkers op Oktoberfeest Sittard
Kampioenschap speed carven
Nieuw dit jaar is het kampioenschap ‘speed
carven’. Speedcarvers zijn beeldhouwers
met motorzagen die op vrijdag, zaterdag en
zondag strijden om de grote Oktoberfeest
Sittard-bokaal. Hun kunstwerken zullen later
per opbod worden verkocht tijdens de Kiwanis Charity-avond.

De projectorganisatie Oktoberfeest
Sittard heeft het programma bekendgemaakt van de 17de editie van het
Oktoberfeest. Het evenement zal dit
jaar plaatsvinden van 21 tot en met 26
oktober op de schootsvelden en in de
binnenstad van Sittard. De kaartverkoop voor het Oktoberfeest - met als
thema Auf geht’s - is vanmiddag om
16.00 uur van start gegaan.
Grote publiekstrekkers van het Oktoberfeest
Sittard zijn dit jaar onder andere Heimatdamisch, Voxxclub, Powerkryner, South
Brass, Sumpfkroten, Grubertaler, Palemiger
Spatzen, Miljö, Black Föoss, Zellberg Buam,
Domstürmer, Brings, Die Fetzig’n, Müncher
Zwietracht, Geri der Klostertaler en DJ Ötzi
& Band. Samen met Die Draufgänger, Die
Dorfrocker, Fääschtbänkler, The Trammps
en Die Schürzenjäger geven deze artiesten het
evenement de bekende Oktoberfeest-allure.
Belangrijke publiekstrekker
Van 21 tot en met 26 oktober staat de binnenstad van Sittard als vanouds weer volop
in het teken van de oktoberfeesten. Andries
Houtakkers, (demissionair) wethouder Evenementen: “Sinds het ontstaan in 2004 trekt dit
evenement jaarlijks tienduizenden bezoekers
naar de Sittardse binnenstad. Nadat we het
feest in 2020 als gevolg van coronamaatregelen moesten missen en we vorig jaar een
aangepast Oktoberfeest hadden in de vorm
van het Wiesnfest, keert het Oktoberfeest dit
jaar terug in volle glorie.” Het Oktoberfeest
geeft het centrum van Sittard daarmee een
grote impuls en is één van de belangrijkste
publiekstrekkers van de stad. “Bij de eerste
editie was Sittard-Geleen de eerste Limburgse
gemeente die een oktoberfeest organiseerde.

Meer informatie over het programma,
de openingstijden en de kaartverkoop
is te vinden op
www.oktoberfeestsittard.nl

Lezing La Grande Suisse

DJ Ötzi, een van de headliners op de 17de editie van het Oktoberfeest.
En met succes. We zijn er dan ook bijzonder
trots op dat ons oktoberfeest inmiddels is
uitgegroeid tot hét grootste najaarsfestijn van
het zuiden,” aldus Andries Houtakkers.
Volta Limburg Biergarten
Naast een artiestenlijst met grote nationale en
internationale artiesten die hun opwachting
maken, kent de komende editie van het Oktoberfeest Sittard een kermis met vijftig attracties die als een groot lint door de binnenstad
van Sittard staan gedrapeerd. Het welbekende
Oostenrijkse Almdorp zal in oktober groter
dan voorheen terugkeren en plaats bieden
aan de Volta Limburg Biergarten, Lederhosenland, een Trödelmarkt en de traditionele
Zuidlease Almhütte waar Duitse en Oostenrijkse gerechten geserveerd worden. Nieuw

Foto www.djoetzi.at

is de opzet van het Brauhaus Brand: een
paviljoen met Duitse uitstraling. Dit paviljoen
is een mix van de alom bekende Oostenrijkse
avonden en biedt op zaterdagmiddag, zondag,
maandag, dinsdag en woensdag een gratis
toegankelijk programma.
Lollypop en Rimpelpop
Het Oktoberfeest Sittard trapt af met de grote
VDL Oktoberparade met internationale deelnemers op vrijdagavond met als hoogtepunt
de intocht van de nieuwe Miss Oktoberfeest
2022. Eveneens staan voor de komende editie
oude formules als Lollypop voor jeugdige
bezoekers op woensdagmiddag en de gratis
toegankelijke Rimpelpop en SimmeSaame
voor mensen met een beperking voor de
maandagmiddag op het programma.

Veel mensen vinden het geen fijn onderwerp
om over te praten, ook al is het zo belangrijk
om zaken goed te regelen. Het wettelijke
erfrecht en het testament La Grande Suisse
organiseert in samenwerking met Erven &
meer vier lezingen. We beginnen met het
wettelijke erfrecht en het testament. Judith
van Gerwen neemt u op een laagdrempelige
manier mee in het wettelijke erfrecht en laat
zij u zien wat u in een testament kunt regelen.
Ook is er alle gelegenheid om vragen te stellen
over dit onderwerp. Wanneer? zondag 22
mei om 14.00 uur u kunt binnen lopen vanaf
13.30 uur. WAAR La Grande Suisse Mariënwaard 61, 6222 AM Maastricht. De lezing zal
ongeveer drie kwartier duren. Vervolgens is er
alle gelegenheid om met een kop koffie na te
praten. En bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van La Grande Suisse? Dan bent u
van harte welkom bij de rondleiding die na de
lezing gegeven wordt.
Wilt u aanwezig zijn bij deze lezing? Meldt u
zich dan aan via:
www.la-grande-suisse.nl/aanmelden

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

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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