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Nieuwe tienergroep

Het parochiecluster Sittard begint een nieuwe
tienergroep voor jongens en meisjes in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar. Na de BBQ op 29
mei (16.00 tot 18.00 uur) komt de groep tweewekelijks bijeen op zondagavond van 19.00 tot
20.00 uur in het Parochiecentrum Overhoven
aan de Geldersestraat 37 of in de Pastorie aan
het Kloosterplein. Zo kun je op een positieve
manier je weekend afsluiten met leuke spellen
en leeftijdsgenoten in een veilige omgeving. Wil
je erbij zijn? Geef je op, voor de BBQ of een van
de andere avonden bij kapelaan Ranil via:
parochiefederatiesittard@gmail.com of
06-36150481.
Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Line-up Glanamundo
Wereldfestival bekend

MIJNGazet af te halen bij
VVV Sittard en Bruna Geleen

Nog een aantal weken wachten en dan
is het eindelijk zover. Na twee uitgestelde edities vindt op zaterdag 23 juli de
4de editie plaats van het Glanamundo
Wereldfestival op de Markt in Geleen.
Als hoofdacts heeft de organisatie dit
jaar de Spaanse feestband Muyayo Rif
en de Rootsriders vastgelegd.

Mensen die een sticker op de brievenbus hebben of MIJNGazet, onverhoopt, niet hebben
ontvangen kunnen een exemplaar ophalen
bij de VVV in Sittard, tijdelijk adres Rosmo-

Muyayo Rif is een achtkoppig fiesta-monster
uit Barcelona. In de beste Barcelonese mestizo-traditie mengen zij latin, ska en punk tot
een bruisende cocktail. In 2020 stond de band
nog in het voorprogramma tijdens de slotconcerten van Rowwen Hèze. De Rootsriders is
een ‘tribute to Bob Marley’ band en volgens
vele een van de beste van Europa. Onlangs

deden ze mee aan het SBS6-programma ‘The
Tribute - Battle of the Bands’. Daarin gooide
ze hoge ogen. Momenteel touren ze door Nederland langs diverse poppodia en festivals.
Naast Muyayo Rif en de Rootsriders treden
ook de bands Entoto (Ethiopische 60’s & 70’s
funk) en de Gentse band Congazz (salsa/latin)
op tijdens het Geleense festival. Maar er is
meer! Een plein vol food-trucks laat je tijdens
het Glanamundo Wereldfestival kennismaken met gerechten uit de hele wereld. Denk
daarbij aan traditionele gerechten uit o.a.
Indonesië, Mexico, Spanje, Italië, Amerika en
Suriname. Kortom, ook foodliefhebbers zijn
bij het Glanamundo Wereldfestival aan het
juiste adres. Ook dit jaar vindt er een groots
opgezette wereldmarkt plaats.
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lenstraat 34 of de Bruna aan de Markt 108 in
Geleen. Dit kan tijdens de openingstijden van
de winkels, direct na het verschijnen van de
huis-aan-huiskrant.
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Padelbanen bij GTR Geleen
verdubbeld

Durlinger Schoenen al 140
jaar een begrip in het Zuiden

GTR Geleen heeft twee nieuwe padelbanen in gebruik genomen. Daarmee
heeft de Geleense tennisclub vanaf nu
de beschikking over maar liefst vier padelbanen op het tennispark. Daarmee
heeft GTR op dit moment het grootste
outdoor padelcomplex van Limburg.
Om mensen op een laagdrempelige
manier kennis te laten maken met
tennis en/of padel biedt GTR de ‘Zomer
Challenge’ aan.

In 1881 opende Joseph Durlinger zijn
eerste schoenenzaak aan de Limbrichterstraat in Sittard. Nu 140 jaar verder
verkoopt Durlinger nog steeds schoenen, niet alleen in Sittard maar op veel
meer plekken. Met 43 Durlinger winkels, 3 Tamaris winkels en 4 webshops
is het de grootste en tevens oudste
schoenenretailer van Zuid Nederland.
We vroegen Roger Durlinger, algemeen
directeur en 5e generatie naar het 140
jarig jubileum van het familiebedrijf.

Dit is een compact lidmaatschapspakket
van drie maanden om in de zomermaanden
kennis te maken met tennis en/of padel. Je
kunt onbeperkt tennissen of padellen en krijgt
tevens vier padel- of tennislessen van een
professionele trainer cadeau. Interesse? Kijk
op www.gtr-tennis.nl voor meer informatie.
Wat is padel?
Padel is een combinatie van tennis en squash.
Je speelt het twee tegen twee op een baan met
vier glazen wanden. De sport is spectaculair,
snel en dynamisch door het gebruik van deze
wanden. De padelsport is de snelst groeiende
racketsport ter wereld. Ook in Nederland
groeit de sport razendsnel.
Voor wie?
De GTR Zomerchallenge is ideaal voor sporters die een zomerstop hebben van een sport
en die tijdens deze periode op zoek zijn naar
een buitensport, zoals tennis of padel of voor
sporters die een binnensport beoefenen. Op
deze manier kan iedereen kennismaken met
tennis en/of padel én in het zomerseizoen
lekker buiten sporten.· De Zomer Challenge is
niet alleen voor volwassenen, maar ook voor
de jeugd. Denk aan kinderen die een zomerstop hebben van een sport of kinderen die willen ontdekken of tennis en/of padel iets voor
hen is. Deelnemers kunnen zich individueel
opgeven, maar het is natuurlijk het leukst om
met meerdere personen deel te nemen.

Ontdek padel bij GTR.
Wat kost het?
De kosten bedragen € 75,00 per persoon.
Hiervoor heb je onbeperkt toegang tot alle
faciliteiten van GTR en krijg je bovendien
4 lessen aangeboden. Je kunt kiezen voor 4
tennislessen, of voor 4 padellessen, of voor
2 padellessen en 2 tennislessen. Dit moet je
bij de start van de zomer challenge aangeven.
Heb je nog geen tennis- of padelracket en wil
je dit nog niet meteen aanschaffen, dan kun
je voor € 2,50 per keer een racket met ballen
huren bij GTR in de kantine.
Wanneer is het?
De zomer challenge begint op 1 juni en eindigt
op 31 augustus. Als je het echt heel leuk vindt,
kun je daarna je lidmaatschap verlengen.
Daar krijg je in de loop van augustus een
aanbieding voor.
Hoe schrijf je in?
Aanmelden voor de zomer challenge kun je
door het aanmeldformulier op de website van
GTR in te vullen https://www.gtr-tennis.nl/
lid-worden . Kies bij het veld ‘lidmaatschap’
voor zomerlidmaatschap 2022. De ledenadministratie zal dan alles voor je in orde maken
en je krijgt automatisch bericht.

Wat is het geheim achter het succes
van de afgelopen 140 jaar?
“Er is natuurlijk veel veranderd de afgelopen
140 jaar, maar de basis is hetzelfde gebleven:
we maken al 140 jaar mensen blij met schoenen. Daarnaast vinden wij familiewaarden
ontzettend belangrijk. Wij zijn pas tevreden
wanneer iedereen het goed heeft: jong en oud,
vandaag en morgen. “
Hoe staan jullie stil bij dit jubileum?
“De maand mei hebben we uitgeroepen tot
feestmaand. We vieren zowel met onze klanten als met onze medewerkers feest. Klanten
profiteren van extra korting, doordat we 140
artikelen hebben afgeprijsd en maken middels
een win-actie kans op mooie prijzen zoals
een tv of kaartjes voor de Efteling. Zaterdag
21 mei organiseren we speciaal voor onze
klanten een feestje in de winkel. Er reizen
verschillende dweilorkesten door Limburg en
Brabant die bij een aantal winkels een optreden zullen verzorgen. Voor onze medewerkers
staat er een tropisch knalfeest gepland. We
zijn trots op deze mijlpaal en vinden het daarom belangrijk om dit samen te vieren. “
Hoe zien jullie de toekomst met de opkomst van alle webshops?
“Online winkelen hoort erbij en is niet meer
weg te denken. We zien dit zelf ook in de
ontwikkeling van onze webshops. Wij geloven

‘We maken al 140 jaar mensen blij met
schoenen.’
sterk in de combinatie van offline en online,
van de stenen winkel en de webshop. We zien
dat onze klanten zich online oriënteren en
vervolgens in de winkel komen passen of net
andersom. Stenen winkels zullen echter niet
verdwijnen. De toegevoegde waarde zit in de
kennis en kunde van onze medewerkers in
de winkels. Ze kunnen je alles vertellen over
de pasvorm, materialen en comfort van een
schoen en meten zorgvuldig je voeten op. Van
winkelen willen we een echt geluksmomentje
maken zodat we ook de komende decennia
klanten blij kunnen maken met schoenen.”

MAAK KENNIS MET PADEL EN TENNIS!
Voor een onbezorgde kampeervakantie !
> Tenten & Voortenten
> Caravan en Camper
accessoires
> Wandelsport en Outdoor
> Zwembaden

www.v
akantie

ZOMER

ACTIE

wereld

.com

Grootste van de Euregio
Modern caravan en camper service center
Grote keuze in topmerken kampeeraccessoires

Geleense Tennis-& Padelvereniging GTR

2 vestigingen op Industrieterrein - 6 dagen per week geopend !

Aan de Fremme 20a

6269 BE Margraten

+31-43-4589120

GTR is een van de grootste tennisverenigingen van Zuid-Limburg met 10 LED
verlichte gravelbanen en 4 padelbanen. Met de zomerchallenge speel je
3 maanden lang onbeperkt padel en/of tennis voor slechts €75. Dit is inclusief
4 lessen naar keuze! (1 juni t/m 31 augustus).
Geef je dus nu op via de website of mail naar info@gtr-tennis.nl.

www.gtr-tennis.nl
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Finish etappe ZLM Tour en Ronde
van Limburg in wielerdorp Buchten
Binnenkort staat Buchten gedurende
drie dagen in het teken van wielrennen.
Met de finish van de ZLM Tour etappe
op 10 juni die ’s ochtends start in Heythuysen; de eindstreep van de Omloop
Maasvallei een dag later en op 12 juni
de aankomst van de Ronde van Limburg. Naast dit alles houdt Wielercomité Buchten koersen voor nieuwelingen,
junioren, kids en recreanten.
Door Koos Snijders
Door de coronacrisis is het drie jaar geleden
dat het profpeloton als hoofdmoot van het
wielerfestijn in het dorp finishte. Verleden
jaar was de teleurstelling over het voor de
tweede keer niet doorgaan van de ZLM Tour
groot. De organisatie struikelde over de toen
geldende strenge coronaregels. In het peloton
werd eveneens geklaagd, omdat de ZLM Tour
in wielerkringen als de perfecte voorbereiding
op de Tour de France geldt. Zo kort voor de
grote Tour verschijnen de beste sprintersploegen met hun snelle klasbakken graag aan
de start van deze kleine Tour. Winnaars als
Cavendish, Greipel, Gilbert en Groenewegen
die even later in topvorm aan de start van de
Tour verschenen, bewijzen het belang van
de ZLM Tour. Het bleek afgelopen jaar niet
mogelijk alle vereiste vergunningen binnen
te halen. “Ook al was het te verwachten”, zegt
voorzitter Hoedemakers van Wielercomité
Buchten. “Met pijn in ons hart hebben wij en
de gemeente Sittard-Geleen de etappefinish
moeten annuleren. We besloten de knoop
compleet door te hakken en trokken ook een
streep door ons hele feestweekend. Jazeker,
met verdriet.”
Vandaag de dag voelen Frans Hoedemakers
en beschermheer/adviseur Cyriel Lebens van
WC Buchten zich in hun sas. “Eindelijk weer”,
aldus de voorzitter met zijn alom bekende

Cyriel Lebens en Frans Hoedemakers zijn blij dat het wielerfestijn weer voor de deur staat.

Foto MIJNGazet | KS
stemvolume en de daarbij behorende gulle
lach. “Een paar maanden geleden zijn de
handtekeningen onder contract gezet dat ons
zekerheid verschaft.” Beschermheer Lebens:
“De komende drie jaar blijven Buchten en de
ZLM Tour met elkaar verbonden. Daar is geen
speld tussen te krijgen. Het moet gezegd dat
de gemeente Sittard-Geleen aan onze kant
staat. Wij hebben de garantie gekregen dat
we de ZLM Tour kunnen blijven ontvangen.”
Hoedemakers: “Scheidend wethouder Pieter
Meekels verdient een pluim. We hebben veel
aan hem te danken. Hij is sinds jaar en dag
to onze activiteiten en we
nauw
betrokken
m een fobij
Nee

OPNIEUW BEKLEDEN

0% KORTING OP HET LEER
0% KORTING OP DE STOF

HERSTOFFEREN

l
van uw zitmeube
en
ak
m
ij
w
mee en
dan meteen
den foto
m ee
ssen
Nee
een pa
zitmeubel
uw
of ferteva. n en wij maken

kunnen alleen maar hopen dat het zo blijft.”
Lebens: “Het binnenhalen van de Ronde van
Limburg voor renners van de Topcompetitie
wordt door de provinciale wielerwereld als
een grootse zet ervaren. Frans noemt het de
kers op de taart en daar heeft hij gelijk mee.
Er is vaak en uiteindelijk met goed resultaat
overlegd met afvaardigingen van de stichting
Ronde van Limburg en Wielerclub Bergklimmers. Na het oponthoud door de coronacrisis
komt het er eindelijk van.” De pittige koers
met onderweg beklimmingen van de Cauberg,
Gulperberg, Adsteeg en Keutenberg werd
voor het eerst in 1948 gereden. De erelijst telt
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Tot slot: in 1968 won de 17-jarige Ben Koken
uit Grevenbicht de Omloop van de Maasvallei,
die van start ging in Maasmechelen. Frans
Hoedemakers: “Dat gebeurde twee dagen voor
de bruiloft van zijn zus met mij. Na de finish
fietste Ben onmiddellijk met de bloemen
naar ons en zei: asjeblieft, de overwinning is
mijn huwelijkscadeau voor jullie twee. En nu,
zoveel jaren later, heb ik als voorzitter van
Wielercomité Buchten een vinger in de pap bij
deze koers. De cirkel is rond. Hoe krijg je het
bedacht?”

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

mee
dan meteen
een passende
of ferte.

30% KORTING OP HET LEER
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grote namen. Jonge talenten voor wie de zege
in de Ronde van Limburg het begin van een
succesvolle carrière was. Zoals Martin van de
Borgh (1954), Jan Janssen (1961), Eef Dolman
(1965), Harry Steevens (1966), Jan Krekels
(1968), Math Dohmen (1973 en 1974), Fedor
den Hertog (1970) en Henk Lubberding, die
in 1975 met de hoogste eer ging strijken. Stuk
voor stuk renners die zich later lieten gelden
in het profpeloton. Hoedemakers: “Ik ben blij
verrast met de reacties op onze samenwerking
met de stichting Ronde van Limburg. We genieten van de complimenten. Bij Wielercomité Buchten is de aankomst van de klassieker
in goede handen, is de algemene tendens van
de reacties. Daar zijn we trots op. De mensen
achter de schermen van de Ronde van Limburg willen niets liever dan dat hun eendaagse
wedstrijd het sterke imago van vroeger terugwint. Wij helpen mee en zullen ons best doen
om de klassieker Ronde van Limburg die start
in Beek weer duidelijk op de kaart te zetten.”
Alsof het allemaal nog niet genoeg is, klinkt
zaterdag 11 juni op Sportlandgoed De Haamen
Beek ook het startschot voor de Omloop van
de Maasvallei voor nieuwelingen (15-16 jaar)
en junioren (17-18 jaar). De Omloop telt venijnige beklimmingen en finisht Buchten, waar
in de loop van de dag tevens diverse criteriums plaatsvinden.
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Burg.v.Boxtelstraat
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Limbricht

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

Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Tel:
046-4515502 www.vleeshouwers.nl
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl

Miele en AEG wasmachines
Miele en AEG wasmachines
Miele en AEG wasmachines

ONTDEK DE KLEURRIJKE
COLLECTIE VAN DOLCEZZA.

HELLO SUNSHINE!

VROLIJK, VERLEIDELIJK
EN VROUWELIJK !

PLATS 2 ECHT | 0475 481 447 | WWW.VIVIANNEMODE.NL



AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,
€ 629,00 voor
AEG van
wasmachine
1400 €549,00
toeren, 7 kg,
€ 629,00 voor
AEG van
wasmachine
1400 €549,00
toeren, 7 kg,
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Audio endroger,
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MIJNGazet | pagina 4

Open voor aanmelding

Ontmoet

de glasvezel
providers
Wanneer & Waar?

dinsdag 7 juni
17.00-20.00u

Gemeenschapshuis Born,
Prinsbisdomstraat 5

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 providers in de gemeente Sittard-Geleen vertellen je graag meer.
Ontmoet ze persoonlijk tijdens de Kennismakingsavond bij jou in de buurt en vuur al je vragen op hen af.
Zodat jij de keuze kan maken waar jíj blij van wordt!
Meer informatie vind je ook op e-ﬁber.nl/sittard-geleen.

Scan de QR-code
voor meer info.
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Overlast eikenprocessierups
begint bijna
De gemeente Sittard-Geleen is al lange
tijd bezig met het preventief bestrijden
van de eikenprocessierups. Ondanks
alle inspanningen is het niet te voorkomen dat de gevreesde brandharen van
de eikenprocessierups binnenkort weer
voor irritatie aan huis, ogen en luchtwegen gaat zorgen. Wethouder Leon
Geilen (Leefomgeving): “Door preventief te bestrijden, voorkomen we de
overlast zoveel mogelijk. De bestrijding
doen we door de bomen en de rupsen
met een onschadelijk, biologisch middel te bespuiten vóórdat de brandharen
zich ontwikkelen. Deze aanpak is in
april begonnen en richt zich op plekken waar inwoners de grootste risico’s
lopen: drukke fiets- en voetpaden,
rondom scholen, kinderdagverblijven,
verzorgingscentra en publieke gebouwen.”
De eikenprocessierups of eikenprocessievlinder is een nachtvlinder. Het leefgebied bestaat
uit streken waar eikenbomen groeien. De
vlinder is voornamelijk bekend vanwege de
rups. De rups is behaard en een deel van de
beharing bestaat uit zogenaamde brandharen.
Deze worden gebruikt ter verdediging tegen
vijanden zoals insectenetende zoogdieren. Als
de rupsen of het nest waarin ze zich bevinden
wordt verstoord, worden de microscopisch
kleine brandharen afgegeven aan de lucht.
Deze kunnen hevig irriterende ontstekingsreacties aan huid en slijmvliezen veroorzaken.
Wethouder Leon Geilen: “Wij besteden veel
aandacht aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Sittard-Geleen heeft als enige
gemeente in Nederland de subsidie ontvangen
voor deelname aan het Europese LIFE-project. Zij subsidiëren o.a. proeflocaties waar

Persoonlijk Adviseur

Burgemeester Verheijen heeft 11 mei een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Bert
Dewaide uit Munstergeleen. Hij is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Dewaide zet zich al jarenlang als vrijwilliger in voor
de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), afdeling Munstergeleen. Tevens is Bert Dewaide
namens de KBO betrokken bij het beheer van
de ‘internetcorner’. Dewaide was secretaris en
penningmeester van KBO Regio Westelijke
Mijnstreek, tegenwoordig is hij penningmeester van KBO afdeling Munstergeleen.

Onderscheiding voor
Dick Smit
Burgemeester Verheijen heeft 8 mei een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Dick
Smit uit Tüddern. Hij is benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. Smit heeft deze
onderscheiding ontvangen, omdat hij jarenlang actief is bij Duik Club De Robben. Hij is
voorzitter van de vereniging en duikinstructeur. Daarnaast begeleidt Smit kinderen met
een beperking van Stichting Franciscusoord
bij onderwatersportactiviteiten tijdens hun
jaarlijkse gezinsvakantie.


natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups worden aangetrokken. Er zijn locaties
waar we mezen en een keversoort, de grote
poppenrover, bestuderen. Maar er worden
ook proefveldjes ingezaaid om de aanwezigheid van sluipwespen en sluipvliegen te
stimuleren. Zij leggen namelijk hun eitjes in
de rupsen, waarna de larven de rupsen van
binnenuit opeten. Op deze manier proberen
we de eikenprocessierups op een natuurlijke
manier onder controle te houden.”

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
· Wft basis en schade bereid op korte termijn te behalen
· 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,

Onderscheiding voor
Bert Dewaide

Foto’s Gemeente Sittard-Geleen
De rupsen zijn begin april uit de eitjes gekomen, dan zijn ze nog ongevaarlijk. Sinds april
zijn de rupsen een aantal keer verveld. Naar
verwachting vervelt de rups deze week naar
het stadium waarin hij brandharen krijgt die
voor overlast zorgen.
Overlast kunt u melden bij de gemeente Sittard-Geleen via telefoonnummer 14 046 of via
www.sittard-geleen.nl.

Slagwerkers Phil
spelen ‘Da parte’
Op zondag 22 mei aanstaande geeft het
slagwerkensemble van de Philharmonie onder
leiding van Frank Marx om 15.00 uur een
concert in de Petruskerk (grote kerk) in Sittard. Dit concert zou in eerste instantie vorig
jaar hebben plaats gevonden, maar vanwege
de toen geldende Coronamaatregelen is dit
concert destijds niet door kunnen gaan. Kaarten voor dit bijzondere concert kosten 12,50
Euro en zijn te koop via de website van de
Philharmonie: www.philharmonie.nl.
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Uit het leven van een vlinder

Kunststukjes

Doodlopend

Tekst en foto Peter van Deursen

Het Icarusblauwtje.
De solotentoonstelling van Stefan Cools
‘Uit het leven van een vlinder’ is vanaf
zaterdag 21 mei te zien in Museum De
Domijnen te Sittard.
Stefan Cools (Sittard 1981) is botanist en
beeldend kunstenaar. Hij opereert op het
snijvlak tussen kunst, natuur, natuurbeheer
en wetenschap. Cools is sinds 2020 bezig
met een artistiek onderzoek rondom vlinders
genaamd ‘Lepidoptarium’. Gekoppeld aan dit
onderzoek ontwikkelt hij kunstwerken, installaties en community art projecten die zijn
verwondering over de natuur op het publiek
overbrengen.‘Lepidoptarium – een woord dat
niet bestaat maar dat, zoals een herbarium op
een wetenschappelijke manier planten verzamelt, verwijst naar een archief waar kennis
over vlinders wordt verzameld.’
In Lepidoptarium zaaide Cools in Limburg
zes bloemenvelden in. Met een community
van burgeronderzoekers heeft hij deze velden
gemonitord. De bloemenvelden zijn ver-

Foto Stefan Cools
spreid over zes locaties: Maastricht, Bunde,
Houthem, Susteren, Heythuysen en Baarlo, elk met een eigen bodemgeschiedenis en
eigen ecologische mogelijkheden. De tentoonstelling in Museum Hedendaagse Kunst De
Domijnen haalt het project Lepidoptarium
van buiten naar binnen. De presentatie geeft
in verschillende vormen en media informatie
over de zes vlindervelden. Een groot verschil
met veel hedendaagse, op natuur geïnspireerde kunst is dat Cools’ in zijn werk altijd
aspecten van natuurbeheer en ecologische
functionaliteit over het voetlicht brengt. De
expositie is te zien t/m 30 oktober 2022.
Curator van de tentoonstelling is Cees de
Boer. Hij publiceert regelmatig over kunst in
relatie met natuur en wetenschap. De Boer
was in 2015 co-curator van het Nederlands
paviljoen op de Biënnale van Venetië met de
internationaal spraakmakende presentatie
van werk van Herman de Vries ‘To be all ways
to be.’

Er was een ambtenaar die zat
voor een plattegrond en hij mat
een nieuwe looproute op een strookje braakliggend gras
Hij tekende een prachtig nieuw pad waar nu nog niks was
bij het kruispunt, met een stoep en ook nog de kerk,
de oude pastorie, de school, dat soort werk
Waarom niet, een nieuw looppad voor kinderen, ouderen en luxe flatbewoners,
wat zullen die daarmee blij zijn, vooral de nieuwkomers
De ambtenaar zette op z’n tekening dwars door het stukje groen
zijn glooiende wandelpad, dat gaat het helemaal doen
Zijn plan komt bij zijn meerdere terecht
Die oordeelt: ga je gang in het echt
Alles komt bij de aannemer, die er mooie rooje stenen voor vond
zijn actiebereidheid betekent: wij beginnen terstond
De materialen worden aangevoerd
ze starten ter plekke vanuit twee plaatsen
aan het begin en aan het eind van het pad om alles te verhaasten
In het midden stuiten ze op een ernstig obstakel
een levensgrote boom leidt bij de uitvoerders, omstanders en buurtgenoten
tot beschuldigingen en veel gekakel
Ook de krant schrijft een stuk waarvoor de boom niet zal wijken
Er komt commotie bij de milieubeweging en bij de politiek:
moet dat extra pad er nu echt wel komen is hun kritiek
De ambtenaar onderzoekt nogmaals zijn tekening en ziet geen enkele boom
hij denkt, wat ik verzonnen heb, dat doen we gewoon
Hij belt en regelt en gaat tenslotte ter plekke maar eens kijken
de boom staat inderdaad in de weg, die wil niet wijken
De ambtenaar denkt lopend terug naar het stadhuis
die boom kappen dat is ook niet pluis
via gekraak en gekronkel in zijn hersenpan
komt hij tot een niet-ambtelijk waanzinnig plan
Hij tekent een rondje om de boom van het pad
dan kunnen de mensen nog kiezen, linksom of rechtsom, keuze zat
en legt dat met een extra budget voor aan zijn hoogste baas
die oordeelt: goed plan, maar begrotingstechnisch te duur, dus helaas
De ambtenaar is door dat besluit natuurlijk radeloos
terwijl hij al jaren bekend stond als een bolleboos
Nu moet hij opnieuw een oplossing bedenken
daarvoor hebben alleen ambtenaren het ultieme recept
voor elk probleem is er een besloten commissie waar geen mens over rept
de ambtenaar vertrouwt erop, al duurt het tot zijn pensioen,
dit pad is als alle doodlopende gemeentepaden
die verdienen te eindigen in gemeentelijk groen.

Wij vieren feest!
tot 40% korting
op onze collectie
en maak kans op mooie prijzen

www.durlinger.com
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Geleen decor ‘Limburgs
Barbecue Kampioenschap’

COLUMN
Grazende galloways goedkoop voor grindboeren
Door Ray Simoen
Rijk aan ongerepte natuur is de gemeente
Sittard-Geleen niet. Stroken groene velden,
reepjes bos en geultjes water. Veel is het
niet als je het vergelijkt met de hier en daar
overvloedig aanwezige betonnen leegstand en
de kolossale dozen, die met een lentekleurtje
een wat minder boosaardig en bedreigend
voorkomen hebben gekregen. Niet gek dat flink
gesteggeld wordt over wat met het schaarse
groene uitloopgebied voor de bewoners van
deze gemeente moet gebeuren. Wel of geen
windmolens bij Holtum? Wel of geen vakantiewoningen op de Schwienswei? Nog meer
Chemelot aan de rand van Geleen en Graetheide? En wat wordt het met Het Groene Net: een
groene successtory of De Bodemloze Put, waar
veel gemeenschapsgeld in verdwijnt? Allemaal
topics, issues en hete hangijzers, die nu na
de recente gemeenteraadsverkiezingen nog
meer de aandacht zullen opeisen. Makkelijk
wordt het zeker niet met de ongekend grote
populariteit van GroenLinks fractieleidster
Kim Schmitz en de ‘pole position’ van GOB, dat
er vaak in slaagt om zijn concurrenten in de
vuile wind te zetten en met opportunistische
koerswijzigingen (Holtummer windmolens
en zwembad het Anker) de kiezersgunst te
veroveren.

Jord Althuizen verzorgt deze dag een masterclass in het centrum van Geleen.
In het centrum van Geleen vinden op
Hemelvaartsdag, op donderdag 26
mei, de ‘Limburgse Barbecue Kampioenschappen’ plaats tussen 12.00 en
20.00 uur. Daarnaast vinden er op
BBQ-gebied diverse masterclasses en
demonstraties plaats. Ook voor een
hapje en een drankje ben je bij Smokey
South aan het juiste adres.

eigenaar van BBQ-restaurant Black Smoke
in Antwerpen en Rotterdam. Jord geeft drie
masterclasses, die voor iedereen gratis toegankelijk zijn.
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.
Uiteraard zijn er ook barbecueboeken, sauzen,
rubs, messen en meer te koop.

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. Meer info: www.smokeysouth.nl

Limburgs Barbecue Kampioenschap
Het barbecue-event is ook het decor voor
de uitroeping van de allereerste ‘Barbecue Kampioen
van 5,99van Limburg’. De wedstrijd
99categorieën. Voor de eerste
bestaat
NUuit vier
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
LAVENDEL
(Lavandula ang.
‘Felice’®met
Fresh) onder andere voormadeskundige
jury,
Deze soort bloeit nog langer dan
lig wereldkampioen
Althuizen, bepaalt
andere soorten Lavendel, Jord
waardoor
je nog langer plezier hebt van deze
per categorie
winnaar.
plant! Heerlijkeen
geurend
en erg geliefdDe overall-winnaar
bijen en vlinders. Ø 15
cm.‘Barbecue Kampioen
wordtbijuitgeroepen
tot
van Limburg’ en ontvangt een mooie trofee en
een geldprijs van € 250,-.

3,

Masterclasses
Jord Althuizen is onder andere voormalig
wereldkampioen barbecueën, was hoofdjurylid van Grillmasters (RTL4), bedenker en eigenaar van cateringbedrijf Smokey Goodness,
geestelijk vader van meerdere kookboeken en

Maaskanters
In al dat strijdgewoel hebben het ‘Obbeegter
maedje’ Kim Schmitz en de vele GOB-ers,
wier bakermat aan de Maas ligt, tot nu toe
weinig oog gehad voor de toekomst van de
straks door grindboeren kaal gevreten en
uitgebaggerde Maaskant en Kingbeek, een van
de schilderachtigste beken, die zo graag wil
meanderen van Nattenhoven naar Illikhoven
aan de Maas maar nu droog bloedt door een
stel heilig verklaarde bevers. Bewoners van de

Tuintoppers

Maaskant, van Schipperskerk/Illikhoven tot
Nattenhoven moesten zelf de strijd aanbinden
tegen de kongsi van grindboeren en Natuurmonumenten, die aan de financiële leiband
van de grindboervriendelijke provincie loopt.
Heel hard hebben bewoners moeten knokken
om wat wandelpaden door de natuur rond hun
dorp te krijgen. Natuurmonumenten wil liefst
alle ruimte na de afgravingen gunnen aan hun
‘heilige koeien’, de Galloway runderen en de
Koniks paarden. Die moeten straks ongehinderd van noord naar zuid langs de Maas
kunnen lopen, grazen, schijten en zaden van
grassen en planten verspreiden. De Maaskanters resteert dan een reepje grond, waar ze dan
hun ommetje kunnen maken. Ook zullen ze
zelf bosjes moeten gaan aanleggen om hun biotoop wat te verfraaien en een minder eentonig
aanzicht te geven zodat ook allerlei vogels er
zich thuis kunnen voelen.
Sinterklaas
De grindboeren juichen dit allemaal uiteraard
van harte toe. Grazende Galloways, kakkende
Koniks paarden en een draad die beest en
mens scheidt zijn zowel voor de grindboeren
als bestuurders van provincie en gemeente een
stuk goedkoper dan het aanleggen van een netwerk van brede fiets en wandelpaden, waarmee
de Belgen op de andere Maasoever iedereen
blij maken. En met zo’n ruime groene boulevard van vrije uitloop runderen en paarden
scoor je als grintboer, Natuurmonumentenbobo en provinciale en gemeentebestuurder vele
extra pr milieupunten in den lande. Bovendien
wisten de grindboeren hun imago van winst
beluste gatengravers en zuunige herinrichters
positief te kantelen door als een Sinterklaas
de Maaskant rond te gaan. Hier mochten
dorpsbewoners op kosten van de grindboeren
een dag lang praten (en lunchen), over een
Maasmonument. Daar werd een dorpshuis
opgekalefaterd en de hele regio mocht in de
grindhaven naar een opera komen kijken.
Het wordt hoogtijd dat ook de gemeentepolitiek zich actiever bezig gaat houden met de
toekomst van de Maaskant. Het gaat niet alleen
om het woon- en leefklimaat van de paar honderd inwoners van Illikhoven en Schipperskerk
maar om dat van iedereen die verder kan kijken kijkt dan de Markt van Sittard en Geleen,
waar het politiek gekrakeel zich afspeelt.

WANDHANGER

(Diverse soorten)

FUCHSIA OP STAM

9,
9,99

99
TIJDELIJK alleen

(Fuchsia, diverse kleuren)

Breng hoogte, en veel bloemen,
in je tuin met deze terrastopper.
Tip: Geeft ook op een
standplaats in halfschaduw
een rijke bloei!
Keuze uit diverse kleuren.
Ø 19 cm.

BEREIKBAAR via
RIJKSWEG N276
Creëer een vakantiegevoel in je tuin!

Kuipplanten
(Diverse soorten)

Tuintoppers
Tuintoppers

Kuipplanten
Diverse soorten en kleuren kuipplanten op stam. Echte
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combinaties
LAVENDEL
mogelijk
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Creëer een vakantiegevoel in je tuin!
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Oleander

(Nerium oleander tricolor mix)

12,95

Zeer langbloeiende kuipplant
bloeit met 3 kleuren bloemen
(Nerium
tricolor
mix)op een
in oleander
1 pot! Staat
graag
zonnig plekje. kuipplant
Zeer langbloeiende
Ø 21 3cm.
van 22,95
bloeit met
kleuren
bloemen

Oleander

in 1 pot! Staat graag op een
zonnig plekje.
Ø 21 cm. van 22,95
VINGERHOEDSKRUID

3,
3,99

( Digitalis ‘Lucas’ )

99

Opvallende langbloeiende,
rechtopstaande plant. Lokt veel
bijen en hommels.
Tip: knip uitgebloeide bloemen
tot basis af voor mogelijk
tweede bloei.Keuze uit diverse
kleuren. Ø 19 cm.

NU
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dan met prachtige geurende
plant
NUbloeit nog langer
andere soorten Lavendel, waardoor
blauw/grijze bladeren. Staat ook mooi
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( Digitalis ‘Lucas’ )

Opvallende langbloeiende,
rechtopstaande plant. Lokt veel
bijen en hommels.
Tip: knip uitgebloeide bloemen
tot basis af voor mogelijk
tweede bloei.Keuze uit diverse
kleuren. Ø 19 cm.
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Lekker lezen in de zomer!

Op zaterdag 14 mei heeft wethouder Pieter
Meekels samen met John Janssen (voorzitter CV de Katers) op de Holtummer Markt
in Holtum een standbeeld ter ere van de
Holtumse carnavalsvereniging CV De Katers
onthuld. Het beeld zou oorspronkelijk eerder
worden geplaatst als toegift op het 6×11-jarig
jubileum van CV De Katers, maar ten gevolge
van de coronapandemie moest de onthulling
herhaaldelijk worden uitgesteld. Het door
vormgever Maurice Mentjens ontworpen
kunstwerk werd aan de Holtumse gemeenschap gepresenteerd. Als toelichting op het
resultaat van de opdracht van CV De Katers
zette Mentjens onder andere het volgende op
papier: ‘Ik had verschillende ideeën voor het
standbeeld maar het idee dat mij én de mensen van de Raad van Elf het meeste aansprak
was het schetsontwerp van het standbeeld zoals het nu hier staat.’ Met behulp van subsidie
van de gemeente Sittard-Geleen, de Provincie
Limburg, de Oud Prinsen en een bijdrage uit
de eigen clubkast heeft CV de Katers uiteindelijk de financiering rond gekregen. Maurice
Mentjens heeft ook een duit in het zakje
gedaan door zijn uren niet te tellen.

Het Katerbeeld zoals het geworden is.
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Sinds deze week liggen ze samen in de winkel:
Juffrouw Spinnewiel en Tandarts Bibberbeet,
de nieuwe kinderboeken van schrijver Rik
Peters uit Geleen. ‘Het zijn de eerste twee boeken van een nieuwe serie,’ legt hij uit. ‘In de
boeken leidt de tweeling Rip en Rouw de jonge lezers rond in het fantasiestadje Hellevorst.
In elk verhaal stellen ze een nieuwe inwoner
voor … en we beginnen met een akelige juffrouw en een verdachte tandarts! Lekker griezelen én lachen, voor kinderen vanaf 7 jaar.’
Juffrouw Spinnewiel en Tandarts Bibberbeet
verschijnen bij Clavis Uitgeverij. De boeken
voor lezers vanaf 7 jaar kosten 13,95 euro en
zijn overal verkrijgbaar.
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Te veel toeslag ontvangen?
Toeslagen helpt u om terug te betalen
Hebt u in de afgelopen jaren van Toeslagen gehoord
dat u te veel huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden
budget of kinderopvangtoeslag hebt gekregen? En
bent u nog niet gestart met terugbetalen, of hebt u één
of meer betalingen gemist? Dan gaat Toeslagen u weer
vragen om te beginnen met terugbetalen. Dat hoeft
niet in één keer. Toeslagen biedt extra tijd en hulp.
Zo kunt u kiezen wat het beste bij u past.
Coronacrisis
Door de coronacrisis was het voor sommige mensen
een onzekere tijd. Daarom heeft Toeslagen mensen er
niet aan herinnerd dat zij toeslag moeten terugbetalen.
Nu alle coronamaatregelen zijn afgebouwd, vraagt ook
Toeslagen mensen weer te beginnen met terugbetalen.
Herinnering om terug te betalen
U krijgt twee brieven. Moet u alleen nog toeslag vanaf
2020 of later terugbetalen? Dan krijgt u de eerste brief
tussen half april en begin juni. Hierin staat welk bedrag
u moet terugbetalen. Tussen half mei en begin juli krijgt
u een tweede brief. In de tweede brief staat hoe
u kunt terugbetalen.

Moest u in 2019 of eerder al toeslag terugbetalen?
En hebt u dat nog niet gedaan? Dan krijgt u later
een brief.
Mensen die zich hebben gemeld bij de
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen als
gedupeerde ouder ontvangen deze brieven niet.
Kies de manier die bij u past
Om te voorkomen dat mensen niet meer kunnen
rondkomen, biedt Toeslagen extra tijd en hulp om
toeslag terug te betalen.
Terugbetalen kan:
• In één keer
• In maximaal 24 maanden,
met elke maand een vast bedrag
• Via een persoonlijke betalingsregeling
We helpen u
Op toeslagen.nl/teveelontvangen staat per manier
van terugbetalen hoe het werkt. Hebt u hulp nodig?
Bel gratis naar de BelastingTelefoon op 0800-0543.
Dan kijken we samen naar een oplossing.
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Mol & Geurts heeft passie voor comfortabel zitten
Voor het beste zitcomfort moet je bij
Mol & Geurts zijn. Het is geen ‘gewone’
meubelzaak, maar het zijn (zit)meubelmakers. Hier vindt u een volledig op uw
wensen afgestemd zitmeubel; geherstoﬀeerd of in eigen atelier gecreëerd.
Of zoals directeur Leon Mol het zelf
verwoord: ‘Wij maken de dromen van
de klant op dit gebied waar en doen
nooit concessies aan de kwaliteit waar
wij als familiebedrijf al decennia voor
staan. Wat wij doen is niet alleen zitmeubelen maken, maar daarbij vooral
zorgen dat de bank perfect zit”
In het pand van Mol & Geurts aan de Industriestraat in Sittard bevindt zich zowel de
showroom als het atelier. Hier vindt u mensen
met een passie voor comfortabel zitten die
u graag meenemen op uw zoektocht naar
comfort, kwaliteit en duurzaamheid. Simpelweg houdt men zich bij Mol & Geurts bezig
met drie pijlers: herstoffering, stoffering in de
Maritime-sector en de eigen Molani-collectie.
Herstoffering
Op het gebied van de herstoffering vinden
klanten uit heel het land de weg naar Mol &
Geurts. Leon Mol: “Bij ons kunt u terecht met
dure zitmeubels van veel internationale merken als Artifort, Wittmann, Casina, deSede en
bijvoorbeeld Minotti, maar ook met de stoel
van opa. Buiten de eindeloze collectie aan
stoffen waar u uit kunt kiezen, beoordelen wij
ook de totale conditie van het meubel en con-

bekleding, eigenlijk alles wat gestoffeerd is.
Het is belangrijk dat als deze onderdelen ons
atelier verlaten ze er smetteloos uitzien en
daar zorgen wij voor. En als dat eens een keer
niet helemaal lukt, dan staan we klaar om de
zaken snel op te lossen.”

‘Wat wij doen is zitmeubelen maken’
troleren alle verbindingen. Als ons werk klaar
is, staat er een volledig nieuw zitmeubel. Vaak
nog beter dan het origineel. Herstofferen is bij
ons meer dan ‘even een nieuw stofje’. Daarnaast helpen we ook de klant die een knoop
uit een kussen heeft of waar de stikmaat van
de bank heeft losgelaten.”
Maritime-sector
Linssen Yachts maakt luxe boten voor klanten
die niks anders als perfectie willen. Alle boten
die hiervandaan komen kenmerken zich met
termen als betrouwbaar, waardevast en dege-

Donkere Porter uit Gennep
vol mysterieuze legendes
Door Ray Simoen
Met elke dag op tv een topmatch, een spannende finale om een lelijke beker of ‘de dood
of de gladiolen’ strijd tegen degradatie ga je
de wereld met voetbalogen bekijken. Toen
we in een Geleense drankenhandel een flesje
Backhuys Porter in de schappen gewaar
werden, gingen de gedachten meteen uit naar
Beb Bakhuys (1909-1982) Nederlands meest
legendarische voetballer van vóór de tweede
oorlog, beroemd van de snoekduik, waarmee
hij Nederland op 11 maart 1934 de overwinning bezorgde tegen Frankrijk.
Kromme neus
Bakhuys was ook de man, die de hypocrisie
van de KVNB met de amateurregels aan de
kaak stelde en onthulde dat veel voetbalbobo’s
zelf dik verdienden aan de spelers, die als
amateurs geen geld of giften mochten aannemen. Toen op het flesje stond dat dit Backhuys bier in Noord-Limburg was gebrouwen
kreeg de link met de door het volk op handen
gedragen en door bobo’s verguisde voetballer
nog meer reliëf. In 1937 speelde Bakhuys drie
wedstrijden voor VVV, totdat een Limburgse
voetbalbobo de KNVB schreef dat de spits
betaald kreeg voor zijn spel: Einde voetbalcarrière in Nederland voor Bakhuys, die tot

zijn dood door de KNVB tegengewerkt werd.
Lees het maar in het boek, dat oud Venlonaar
Gerrit van der Vorst in 2019 publiceerde over
deze ‘Cruyff van de jaren 1930’. Hoe mooi dit
eerbetoon aan deze topvoetballer, die zelf ook
‘de geneugten des levens’ goed wist te waarderen, ook leek, Backhuys Porter heeft niets
van doen met deze ex crack. De naam verwijst
naar het Backhuys, waar eeuwen geleden al
bier werd gebrouwen door een mannetje uit
Gennep, d’ Ooijevaer geheten. Dat zegt tenminste het fraaie etiket, waarachter een donkerbruin Porterbier zit. Zonderling mannetje,
die Ooijevaer. Hij duikt steeds op cruciale
momenten in de geschiedenis van Gennep op.
Zo zou het manneke, dat een lange kromme
neus had en daaraan aan zijn bijnaam dankte,
de inspirator zijn geweest van de160 jaar
jongere, heilige Norbertus van Gennep, de
stichter in 1080 van de orde der Norbertijnen.
En tijdens de belegering door de Spanjaarden
in de 80 jarige oorlog zou d’Ooijevaer als een
soort voorloper van de luchtmacht de hongerende Gennepenaren met graan, dat hij in zijn
bek meevoerde, gevoed hebben.
Balans
Zijn meest recente heldendaad dateert van
2013. Toen inspireerde hij zes Gennepse
bierliefhebbers om een amateurbrouwerij te

Foto Double Eye | Ivo Goessens
lijk. Kenmerken die ook in het vakwerk van
Mol & Geurts terug te vinden zijn. Helemaal
niet gek dus, dat, toen er een nieuwe stoffeerder werd gezocht, men bij het Sittardse
familiebedrijf aanklopte. “Inmiddels leveren
wij de complete stoffering voor zo’n dertig
boten per jaar. Het zijn jachten van 600.000
tot 1,5 miljoen euro voor klanten die heel
hard werken om het te kunnen kopen. Daar
moeten ze lange tijd van kunnen genieten en
ook, als ze de boot inruilen, er nog een goed
bedrag voor terugkrijgen. Wij leveren de kussens, de matrassen, de dashboard- en andere
beginnen. Met succes, brouwerij d’Ooijevaer
heeft sindsdien een imposante reeks bieren
gemaakt. De zes brouwers bedenken de smaak
van hun bier, maken een proefbier en laten dit
vervolgens bij een professionele brouwerij in
grotere hoeveelheden maken. Koning, Keizer,
Admiraal is de serie Page barrel aged bier van
elk 10% alcohol. Lijn 83 (5,8%) is hun eerbetoon aan de bekende buslijn Nijmegen-Venlo.
Verder zijn er nog Loc 94 (9,9%), Code Orange (8%). Ooijevaar is hun Porter “met een
nostalgisch vleugje Gennep” en 7,4% alcohol.
De Backhuys Porter is meer een herfst- en een
winterbier maar kan ook nu worden gedronken na een fiets- of wandeltocht, die wat
frisse inzet heeft gevergd. Dan kan deze Poter
een ‘aansterker’ zijn. Hij ruikt naar koffie,
cacao en chocoladeflinters maar bescheiden.
De schuimkraag begint stoer en stevig maar
het houdt erna voor gezien. Zoals een echte
Porter vult ook deze uit Gennep je mond met
de smaak van gebrande mout, sterke koffie
en cacao. Een vleugje meer chocolade had dit
makkelijk drinkbaar bier goed gedaan. Het
bitter dat ook een kenmerk is van Porters,
hebben de boys uit Gennep goed in toom
gehouden. Een fruitig zoetje schemert in de
nadronk, prettig en aangenaam. Mogelijk
dat het bier aan balans wint als het nog een
tijdje mag rijpen en niet meteen ontkurkt
wordt. D’Ooijevaer kan nu zeker goed worden
gedronken, in plaats van koffie, bij een stuk
vlaai. Je gaat er niet van vliegen als een ooievaar maar er stijgt wel een aangenaam gevoel
op in je maag.
Informatie: www.dooijevaer.nl

Eigen collectie
Mol & Geurts zitmeubelen was ooit een
grote collectie die in driehonderd exclusieve
meubelzaken werd verkocht, maar nu nog
uitsluitend direct bij ons in Sittard te krijgen
is. De exclusieve kwaliteit ervan is natuurlijk gebleven. Leon Mol: “Dat klopt. Er is
de afgelopen jaren veel veranderd. Mensen
kijken steeds meer naar de korte termijn. Ze
willen vaak goedkoop en betaalbaar design.
Ook zijn de keuzes veranderd. Een vakantie of
nieuwe auto komt vaak op de eerste plaats en
dan denkt men: ‘Och ja, we moeten ook nog
meubelen hebben’. Dat is allemaal niet erg
hoor, maar ik wil er alleen maar mee aangeven dat de branche op dit vlak veranderd is.
We verkopen nu nog uitsluitend rechtstreeks
aan de consument. Ga gerust eens kijken op
andere plekken en als u het daar niet vindt,
maken wij voor u de perfecte bank van hoge
kwaliteit, duurzaam en met een geweldig
comfort, geheel op maat.”
Mol & Geurts
Industriestraat 14 in Sittard
046-4519922
info@molgeurts.nl
www.molgeurts.nl

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

TE KOOP:

EENGEZINSWONING
Geleen | Norbertijnenstraat 75

Via Koophuis Makelaars Sittard
Telefoon:
06 - 288 262 93
Vraagprijs:
€ 295.000,- k.k.
Aanvaarding in overleg.
Woonoppervlak: 180 m2
Bouwjaar:
1935
Perceelopp.
542 m2

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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TOTALE EXECUTIE LEEGVERKOOP

DONDERDAG 26 MEI
VRIJDAG 27 MEI
ZATERDAG 28 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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Ton Lamers van Modelvliegclub LVC-Sittard
Waar komen jullie leden vandaan?
De meeste leden komen uit Sittard-Geleen en
plaatsen uit de buurt. Het is zeker een regionale vereniging. Ook hebben we een aantal
leden uit de omgeving Maastricht en Heerlen
en een paar leden uit België.

Ton Lamers woont in Stein en is sinds
2021 voorzitter van Modelvliegclub
LVC-Sittard. Deze vereniging is in 1971
en heeft een mooi vliegveld langs de
Bergerweg in de gemeente Sittard-Geleen.
Door Bert Wassenberg
Hoe lang ben je al betrokken?
Ik ben in 1976 lid geworden en in 1984 heb ik
de club verlaten om vervolgens in 2016 weer
terug te komen. In 2018 ben ik bij het bestuur
gegaan en in 2021 ben ik gekozen tot voorzitter. In de eerste periode ben ik samen met de
andere leden vooral bezig geweest om de club
op de kaart te zetten en om bekendheid bij de
gemeente te verkrijgen. Dit door middel van
het organiseren van vliegshows en tentoonstellingen. Daarvoor was het een clubje modelvliegers die ergens op een weiland gingen
vliegen. De leden van destijds zagen in dat het
zo niet verder kon en besloten toen een vast
veld te zoeken.
Wat gebeurt er zoal bij LVC-Sittard?
Het vliegveld is iedere dag geopend. Als het
weer het toelaat kan er dan ook gevlogen
worden. Op zondagmorgen komt er een vaste
groep dronepiloten vliegen. Er wordt dan een
parcours uitgezet om te racen. Verder zijn er
een aantal uren gereserveerd voor helikopterpiloten om te kunnen oefenen. De rest van
de week kan er met verschillende modellen
gevlogen worden. Ook komen er op geregelde
tijden leden bij elkaar op het veld om over de
hobby te praten. Het zou mooi zijn om aan
een groeiende behoefte te voorzien. Maar de
toeloop van nieuwe, jonge, leden neemt af.
Hoeveel leden telt jullie club? Wordt er

actief aan ledenwerving gedaan?
We hebben nu om en nabij 100 leden en
nieuwe leden zijn altijd welkom. Vooral jeugdleden zijn welkom. De gemiddelde leeftijd in
de club begint op te lopen. Actieve ledenwerving doen we niet, maar daar kan verandering
in komen. Ik zie ook een groot verschil in
leden vergeleken met vroeger. De gemiddelde leeftijd is sowieso hoger en ook waren er
vroeger meer jeugdleden. Tot nu toe lukt het
nog altijd om bestuursleden te krijgen maar
ik merk ook dat door wet en regelgeving toch
mensen terughoudend zijn om zich kandidaat
te stellen voor een bestuursfunctie.
Zijn Facebook en andere social media
belangrijk voor jullie?
Of onze Facebookpagina voor ons belangrijk
is, is moeilijk te bepalen. Naast de facebookpagina hebben we twee apps. De kletsapp
waarop van alles gespuid kan worden en de
vliegapp. Op deze laatste kunnen de leden
aangeven wanneer ze op het vliegveld zijn. Als
iemand dan wil gaan vliegen kan hij zich ook
op de app aanmelden zodat men kan zien of er
andere leden aanwezig zijn en men niet alleen
op het veld is.

Hoe was de invloed van corona op jullie activiteiten?
De corona periode was voor de vereniging
geen leuke periode. Er was een enorme beperking aan contacten. Het clubhuis moest dicht
en het vliegen kon alleen in kleine groepjes.
Ook hadden we afgelopen jaar ons 50-jarig
jubileum willen vieren, dit kon helaas ook
niet doorgaan. Maar ik moet zeggen dat we
er goed doorheen zijn gekomen. Alle lof aan
de leden met het omgaan van de regels. Ook
heeft niemand zijn lidmaatschap opgezegd of
contributie teruggevraagd.
Welke voorzieningen hebben jullie bij
het vliegveld? Zijn belangstellenden
welkom?
We hebben een veld van 1,5 hectare met twee
start- en landingsbanen. Hierdoor kunnen we
bij iedere windrichting vliegen. Ook hebben
we een clublokaal met een groot afdak.
Omdat we een elektriciteit aansluiting in het
clubhuis hebben kunnen de elektro vliegers
hun accu’s onder het afdak laden. Belangstellenden zijn altijd welkom en we geven graag
uitleg over onze hobby. Men kan ook eventueel een proefles aanvragen.
Wat zijn de laatste ontwikkelingen op
het gebied van modelvliegen?
In de beginjaren moest je om te kunnen
vliegen ook kunnen bouwen. Indertijd waren
er geen vliegtuigen te koop. In de loop van
de jaren is op dit gebied veel veranderd. De
bouwdozen zijn beter geworden en men kan
veel vliegtuigen vlieg klaar kopen. Het is nu
zelfs mogelijk om een vliegtuig in de winkel te
kopen en door te rijden naar het vliegveld omdat er zelfs de installatie al ingebouwd is. De

drempel om te gaan leren vliegen is hierdoor
veel lager geworden. De installaties zijn veel
betrouwbaarder geworden. Ook op het gebied
van motoren is veel veranderd. De brandstofmotoren worden steeds stiller. Ook worden
er steeds meer elektromotoren gebruikt. Het
tegenwoordig goedkoper dan in de tijd dat
ikzelf begonnen ben met de hobby. Dat maakt
de stap om te beginnen kleiner. En de laatste
jaren zijn er steeds meer dronevliegers bij de
club gekomen.
Jullie hebben ook een vliegopleiding.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Nieuwe leden kunnen bij ons les krijgen en
hiervoor beschikt de club over twee lestoestellen. Geïnteresseerden kunnen dan
vrijblijvend een proefles krijgen. Dit gebeurt
met een tweede zender zodat de instructeur
kan ingrijpen als het mis dreigt te gaan. Men
kan dan ervaren hoe het is om met een model
te vliegen zonder dat men genoodzaakt is
om zelf alles aan te schaffen. Om alleen te
mogen vliegen is een brevet nodig. Tijdens de
opleiding leert men alles wat nodig is om het
brevet te halen, inclusief de theorie. Ook bestaat de mogelijkheid om helikopter en drone
les te krijgen.
Nog een slotwoord?
Afgelopen jaar bestond onze vereniging 50
jaar. Door corona hebben we niets kunnen
organiseren. Dat willen we dit jaar gaan inhalen. We zijn nu bezig om een feestweekend
voor de leden voor te bereiden. Misschien dat
we in dit weekend ook publiek welkom heten,
zodat men kan zien wat onze hobby inhoudt.
Hopelijk houden we er een paar jeugdleden
aan over. Het zou jammer zijn als onze mooie
hobby verloren zou gaan door gebrek aan
nieuwe leden. Verder zou ik de lezers van
MIJNGazet willen vragen, die interesse hebben in modelbouw om eens langs te komen
om kennis te maken met deze mooie hobby.
LVC is niet alleen een modelvlieg club maar
ook een modelbouw club!

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

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

ZELISSEN

autodemontage v.o.f.
Milieuparkweg 14
Sittard

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

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

Wij zijn Auto Meis

www.automeis.nl
In- en verkoop gebruikte
top-occasions
Wij van autobedrijf Meis-Jacqx vof vragen per direct
jonge auto’s, lichte schade geen probleem.
Direct contant geld of per bank en rdw vrijwaring
Tevens vragen wij ook bestel en vrachtauto’s.
Bel met 0654796923. U wordt teruggebeld.

AutoMeis Vestiging Heerlen

Ganzeweide 181 | 6413 GE Heerlen
T +31 46 44 28 203
info@automeis.nl | www.automeis.nl
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’’
65 5 cm

’’
55 0 cm

16

14

800,-

500,-

2199,-

1499,-

inruil
korting

1399,-

SAMSUNG NEO QLED TV
QE65QN95A

• Neo QLED • 4K Ultra HD • Slim One Connect • Quantum Matrix Technology
• Neo Quantum Processor 4K • Quantum HDR 2000

’’
48 2 cm

inruil
korting

999,-

LG OLED TV
OLED55C16LA

• OLED • 4K Ultra HD • Film maker mode™ • a9 Gen4 AI Processor 4K en ThinQ AI
• Dolby Vision IQ • G-SYNC en AMD FreeSync™ • Reactietijd van 1 ms

’’
55 0 cm

12

14

470,-

500,-

1649,-

1399,-

inruil
korting

inruil
korting

1179,-

SONY OLED TV
KE48A9BAEP

• OLED • 4K Ultra HD • Picture Processor X1™
• Acoustic Surface Audio • Android TV

899,-

SAMSUNG NEO QLED TV
QE55QN93A

• Neo QLED • 4K Ultra HD • Neo Quantum Processor 4K
• Quantum HDR 2000 • Anti-Reflection • Tizen™

SHOP OOK ONLINE OP WWW.EPTUMMERS.NL
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

