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DeFiber Gazet in het 
hart van deze krant
In het hart van deze MIJNGazet zit 
een acht pagina’s dikke, uitneembare, 
Fiber Gazet. Hierin vindt u heel veel 
informatie over het glasvezelnetwerk 
dat in Sittard-Geleen wordt aangelegd 
de komende jaren.

Voor storingen en lekkages

Vervangen van kranen

Vernieuwen van radiatoren

Vernieuwen van CV ketels

Op zéér korte termijn!

MIJNGazet zoekt (amateur)fotografen 
uit de Gemeente Sittard-Geleen die 
hun beste foto willen inzenden voor 
de tweede editie van de MIJNGazet 
maandkalender. Met deze kalender 
willen wij een beeld geven van onze 
Gemeente op zijn mooist.

De kalender van 2022 gaf al een goede kijk op 
onze fraaie gemeente, met foto’s van onder 
andere de Ophovenermolen (Frank Janssen), 
Kasteel Obbicht (Jos Ruijters), de Allee rich-
ting Limbricht (Vic Hendriks) en Kroetwösj 
in de Pater Karelkapel (Jo Cals). De Drie 
Vertellers (Niek Bremen, Peter van Deursen 

Foto’s gezocht voor MIJNGazet maandkalender 2023
en Wim Kallen) voorzien, net als op de eerste 
kalender, ook deze keer weer alle beelden van 
een (poëtische) tekst.

Wil je meedoen? Maak of zoek je meest ge-
schikte foto(‘s) en sla deze op met <Voornaam 
Achternaam Titel>. De foto moet uiterlijk 22 
augustus 2022 ontvangen zijn bij de redactie 
van MIJNGazet: redactie@mijngazet.nl We 
prefereren foto’s van bijzondere of herkenbare 
locaties van natuur of cultureel erfgoed. Op de 
kalender is ruimte voor 12 plus 1 foto’s.

 Voor meer informatie over de 
 voorwaarden, zie www.mijngazet.nl
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POLO & SHORTS
verkrijgbaar in diverse kleuren
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Zaterdag 11 juni vindt in de lokalen van 
de Heemkundevereniging Geleen aan de 
Jupiterstraat 35a, de offi  ciële opening 
plaats van de expositie ‘Fotokring Geleen 
1932-2022, negentig jaar’. Er wordt o.a. 
aandacht geschonken aan het ontstaan 
en de geschiedenis van Fotokring Geleen. 
Verder zijn er originele werken te zien van 
Theo Vromans, waaronder foto’s van be-
woners van een woonwagenkamp in Stein 
in de vijftiger jaren. Van andere clubleden 
is fotowerk te zien, waaronder een aantal 
gemeentelijke monumenten. Tenslotte is 
er aandacht voor een prominent lid uit de 
beginjaren; de Geleense fotograaf Pieter 
Rademakers, van wie een veertigtal foto-
afdrukken te zien zijn. 

Zaterdag 11 juni is de expositie, na de ope-
ning, vanaf 11.00-12.00 uur voor iedereen 
toegankelijk. Verder is deze te bezichtigen 
op maandag, woensdag en donderdag 
van 14.00-16.30 uur, dinsdag van 19.00-
20.00 uur en zaterdag 10.00-12.00 uur. 
Als entree wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd.
 Foto Wiel Knoben

Fotokring jubileert

Beeld uit de kalender van 2022. Foto links Frank Janssen en rechts Vic Hendriks.



MIJNGazet | pagina 2

Scan de QR-code 
voor meer info.

Ontmoet
de glasvezel 
providers

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-fi ber.nl/sittard-geleen.

Open voor aanmelding

Wanneer & Waar?
dinsdag 7 juni 
17.00-20.00u

Gemeenschapshuis Born, 
Prinsbisdomstraat 5
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Neem een foto
van uw zitmeubel

mee en wij maken

dan meteen
een passende
offerte.

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

OOk aan huis en 
reparatie in de avOnd

75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.

Bel voor welke vergoeding u in 
aanmerking komt 046-4745050

Ook voor uw klikgebit

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN

Voor al Uw apparatuur:
- Wassen, droger, koelen en vriezen
-   Audio en TV, elektromaterialen

Unieke service en garantie:
    - Géén voorrijkosten en géén arbeidsloon
    - Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd*
                                     * exclusief inbouw apparatuur

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

Miele en AEG wasmachines

AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,
van € 629,00 voor €549,00

Voor al Uw apparatuur:
- Wassen, droger, koelen en vriezen
-   Audio en TV, elektromaterialen

Unieke service en garantie:
    - Géén voorrijkosten en géén arbeidsloon
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                                     * exclusief inbouw apparatuur
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Ook in Geleen moet 
mijnmuseum komen

 Foto’s Nol Pepermans

Verhalen die vergeten dreigen te wor-
den, afstoffen en opnieuw onder de 
aandacht brengen. Met filmbeelden, 
gesprekken, liedjes met zelf gemaakte 
teksten en andere vormen van theater. 
Voor ouderen, die de verhalen uit hun 
jeugd verloren zijn, en voor jongeren 
die amper weten wat er zich voor hun 
geboorte heeft afgespeeld in hun omge-
ving. Daar ijvert Gelener Emile Rutten 
al jaren voor. Het is zijn levenswerk ge-
wordden om de cultuurhistorie van de 
oude mijnhoofdstad Geleen te bewaren 
en door te geven.

Door Ray Simoen

Volle bak was het tijdens de ‘Mijn Maurits 
avonden in de Hanenhof met filmbeelden 
en interviews van mijnwerkers, optredens 
van artiesten, die het harde mijnwerkers 
bestaan bezongen en de presentatie van het 
standaardwerk van Harrie Strijkers over deze 
legendarische mijn. Eerder trok de documen-
tairefilm over Geleens trots, het roemruchte 
Fortuna 54 in het voormalige Roxy theater 
ook volle zalen. En velen gaven vorig jaar 
gehoor aan de oproep van de pas opgerichte 
Stichting ‘Red het mijnverleden van Geleen’ 
om in het Mauritspark de omgeving van 
het Loongebouw te ontdoen van rotzooi en 
onkruid. ,,De interesse voor het verleden van 
Geleen leeft als nooit tevoren”, zegt Emile 
Rutten opgelucht in zijn huis aan de rand van 
Oud-Geleen. Maar er is nog een lange weg te 
gaan voordat het mijnverleden van Geleen de 
plaats en aandacht krijgt die het verdient, zo 
geeft de besnorde Rutten aan. 

Toezegging 
Met bewondering en verbazing had hij gezien 
hoe prachtig in Heerlen het mijnverleden van 
de Oostelijke mijnstreek is verbeeld en uitge-
legd in het pas geopende mijnmuseum. Hij 
zegt het niet me zoveel woorden maar duide-
lijk is dat voor hem er ook zo’n museum voor 
de Westelijke mijnstreek moet komen. Ge-
sterkt zijn hij en zijn kompanen van ’Red het 
Mijnverleden van Geleen’ door de toezegging 
van het gemeentebestuur om het mijnverle-
den van Geleen meer zichtbaar te maken. ,,En 
bij zijn bezoek aan de Heemkundevereniging 
Geleen toonde burgemeester Verheijen zich 
enthousiast voor het plan om een permanente 
plek voor een mijnmuseum te creëren.” Om-
dat er van de kant van de gemeente sindsdien 
niet veel meer is ondernomen, hebben Rutten 
en Red het Mijnverleden van Geleen zelf een 
actieprogramma opgesteld. Dat moet er uit-
eindelijk toe leiden dat ook Geleen een eigen 
mijnmuseum krijgt. ,,Maar we doen alles stap 
voor stap. We willen ervoor zorgen dat we de 
nu grote interesse van het Geleens publiek 
voor het mijnverleden levendig houden”. 
Als oprichter van theater Karroussel en 
jeugdtheater LEF én als tekstschrijver van het 

roemruchte cabaret duo Veer en Vief weet de 
innemende Rutten hoe hij de aandacht van 
het publiek op een pakkende en amusante 
manier kan vasthouden. En als zoon van 
een vader, die als maatschappelijk werker 
verbonden was aan de mijn Maurits, heeft hij 
de verhalen over het mijnwerkersleven met 
de paplepel binnengekregen. ,,Mijn vader was 
ooit bij het Lindenheuvels theater. Ik denk dat 
ik de voorliefde voor verhalen van hem heb. 
Nooit heb ik schroom gehad om op de bühne 
te staan en op te treden. Ik heb het altijd sterk 
gepromoot dat kinderen kennis maken met 
theater en het schrijven van teksten voor een 
eigen optreden.” 

Het actieprogramma van ‘Red het Mijn-
verleden van Geleen’ richt zowel op oud en 

jong. ,,Samen met het Centrummanagement 
Geleen gaan we in de lege winkeletalages in de 
binnenstad de mijngeschiedenis van Geleen 
zichtbaar maken met behulp van foto’s en 
filmbeelden. In de Stadshal komt een expo-
sitieruimte over de geschiedenis van Geleen. 
Voorts willen we de Julianatunnel laten 
beschilderen, zoals ook is gebeurd met een flat 
in Geleen Zuid. Doel is om de mijn Maurits op 
een kunstzinnige manier te verbeelden.”

Omdat jongeren weinig afweten van het 
mijnverleden van hun regio is een lespro-
gramma ontwikkeld. Centraal hierin staat een 
vernieuwde versie van een documentaire, die 
Emile Rutten in 2015 samen met studenten 
van Hogeschool Zuyd heeft gemaakt. ,,Hierin 
vertelt oud-mijnwerker Bert Hoessel, tevens 

lid van de Heemkundevereniging Geleen, over 
zijn leven als mijnwerker: Hoe het was om 
honderden meters onder de grond in donkere, 
kleine gangen te werken en hoe bang de 
mijnwerkers waren voor alle gevaren onderin. 
Het interview met Bert hebben we aangevuld 
met recent ontdekt foto- en beeldmateriaal uit 
het archief van DSM. Naast deze documentai-
re brengen we ook een mijnwerker ‘live’ mee 
naar de klassen.”

Verschillen
Voor het vwo is een apart lesprogramma 
gemaakt. Dat is uitgebreider dan wat aan 
het basisonderwijs gepresenteerd. ,,Naast de 
documentaire met mijnwerker Bert Hoessel 
komen er lessen, waarin we dieper ingaan op 
de mijnwerkersmaatschappij. Daarin waren er 
grote, sociale verschillen tussen de beambten 
en de mijnwerkers. En ook tussen de beamb-
ten waren er verschillen in lonen en woonom-
geving. De ingenieurs woonden niet naast de 
eenvoudige kantoorklerken.”

Niet alleen de welvaart, die de mijnen brach-
ten, wordt uit de doeken gedaan maar ook 
de economische en sociale neergang na de 
sluiting van de mijnen. ,,Als je nu door be-
paalde straten van Geleen loopt springen je de 
tranen in de ogen als je ziet hoe het verval na 
de mijnsluiting nog altijd voortwoekert.” Met 
al deze acties hoopt ‘Red het Mijnverleden 
van Geleen’ de druk op het gemeentebestuur 
te verhogen om serieus te gaan onderhande-
len met DSM en Ad Paes, de eigenaar van het 
Loongebouw om dit iconische gebouw aan 
te kopen zodat hier het Mijnmuseum in kan 
worden gevestigd.

‘Red het Mijnverleden van Geleen’ vindt dat 
er eindelijk eens een doorbraak moet komen 
in de onderhandelingen over de toekomst 
van het Loongebouw in het Mauritspark. 
Nog altijd betreurt Emile Rutten het dat de 
gemeente het Loongebouw verkocht heeft aan 
Ad Paes. 

,,Ad Paes roept steeds dat er bedrijven komen 
in het al jaren leegstaande Loongebouw. Maar 
die hebben zich nog niet gemeld, terwijl het 
Loongebouw niet wordt onderhouden en 
steeds meer verloedert.” Ook heeft hij moeite 
met de houding van DSM. ,,Het Loongebouw 
staat op grond van DSM, dat geen actie wil in 
dit gebied, dat zo dicht bij DSM zelf ligt. Eerst 
kon er niks omdat in het Mauritspark een 
rangeerterrein voor treinen naar en van DSM 
zou komen. Maar daar is al tijden niks meer 
van vernomen. Nu mag wel de gemeente in 
het aangrenzende gebied Mijnweg en Tunnel-
straat het mensontwikkelbedrijf Vidar gaan 
onderbrengen. Vreemd.”

Emile Rutten hoopt dat door de massale steun 
van Geleen voor de acties van ‘Red het Mijn-
verleden van Geleen’ het gemeentebestuur 
inziet dat het meer kan en ook moet doen voor 
het behoud van het mijnverleden van Geleen. 
,,Een mijnmuseum in het Loongebouw zou de 
prachtige en terechte bekroning zijn voor al 
het werk dat Geleen heeft verzet om zijn mijn-
verleden met zijn hoogte- en dieptepunten 
te behouden en door te geven aan komende 
generaties. Want wie zijn wortels niet kent, 
raakt voorgoed ontworteld. Iedereen heeft het 
recht te weten waar hij of zij vandaan komt.”
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DENON TV SPEAKER / SOUNDBAR
DHT-S216

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

De Locale specialist!
Voor audio video en witgoed! 

Met eigen service dienst!

€ 149,-
 OP=OP

BOSCH inbouw vaatwasser
SMV4EBX00N
Direct leverbaar
(excl. inbouw)

€ 649,-

AEG inbouw vaatwasser 
FSS5367XZ
Direct leverbaar 
(excl inbouw )

€ 899,-

SAMSUNG
koel/vries combi
RB38A7B6BSR-EF
No frost en energie 
label B 
Beste uit de test 
feb 2022 !
Na cashback samung 
t/m 30-6-22 geldig)

€ 799,-

BEKO wasmachine
WTV8736
excl. bezorgen
gratis 5 jaar 
garantie! +
gratis 6 mnd 
wasmiddel en 
wasverzachter

PHILIPS 48 inch OLED
48oled806
122 cm beeld met ambilight

KENWOOD hifi  set
M-9000S 2X 50 watt
internetradio / 
dab+ / cd / 
Bluetooth enz.

€ 500,-

Actie t/m 30-6-22

€ 999,-

€ 299,-

BOSE SOUNDBAR 900
met dolby atmos

DENON SOUNDBAR 900
DHT-S517 met atmos

€ 399,-

Bezorging en installatie met goede uitleg van je 
nieuwe product hoort bij ons dagelijkse werk.

Repareren van tv, audio of computers ook en nu ook al 
ruim een jaar al uw witgoed of inbuw apparaten.

Ook het volledig inbouwen en oude uitbouwen van b.v. 
koelkast/oven/vaatwasser enz is bij ons geen probleem.

BALTER
AUDIO | VIDEO | WITGOEDTV’S, Soundbar, Hifi , Streaming

Laptop, Pc, Tablet
Wasmachines, Koelkasten, Ovens etc.
Keukenapparatuur met inbouw service
Kleine huishoudelijke apparaten

Concurrerende prijzen
Goed Persoonlijk advies en Service
Bezorgen en/of aansluiten (installatie en montage)
Eigen technische dienst/werkplaats

Al ruim 60 jaar uw buurman v� r  � s in hu	 !

Het repareren van witgoed 
doen wij ook met eigen 

technisch dienst en monteurs.

Prijs na cashback 
tot 30-6-22 geldig

€ 999,- + wireless subwoofer

Alle prijzen excl. bezorgen en installatie.
Vakantie week gesloten van 18-06 tot en met 25-06.

EIGEN 
TECHNISCHE 

DIENST / 
WERKPLAATS
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EERSTE HUIS 
KOPEN?

 Sittard, Rosmolenstraat 30 
   Geleen, Markt 100 

Zeven appartementengebouwen met 
210 woningen in Hart voor Sittard

Een impressie van Hart voor Sittard, gezien vanaf de schootsvelden, gemaakt door de XR Group.

De bouwcombinatie Hart voor Sittard 
heeft tijdens een drukbezochte bijeen-
komst de plannen gepresenteerd voor 
de bouw van zeven appartementen-
gebouwen langs de President Kenne-
dysingel. In drie van deze gebouwen ko-
men huurwoningen, in de overige vier 
worden koopappartementen gebouwd. 
In totaal gaat het om 210 nieuwe wo-
ningen.
 
Bij het ontwerp van de gebouwen is nadruk-
kelijk rekening gehouden met de omgeving. 
Zo is alleen aan de zijde van de Kennedysingel 
sprake van zes verdiepingen hoge gebouwen. 
Dat past in het beeld van de Sittardse singels, 
waar elders ook hogere gebouwen staan. Alle 
delen van de gebouwen die grenzen aan de 
Swentiboldstraat zijn drie verdiepingen hoog. 
Ten opzichte van het twee jaar geleden ge-
presenteerde stedenbouwkundige plan is een 
bouwblok minder noodzakelijk. De ontwerpen 
van de gebouwen zijn van drie verschillende 
lokale architecten. Een landschapsarchitect 
tekent voor het ontwerp van de openbare 
ruimte, met veel groen en ruimte. Dat komt 
deels doordat de parkeergarages halfverdiept 
worden aangelegd en de daken dus gebruikt 
kunnen worden als recreatiegebieden. Op-
merkelijk is dat daarbij bomen door het dak 
van de garages gaan groeien.
 
Het team van Hart voor Sittard bestaat uit 
Mulleners Vastgoed, Laudy Bouw en Ont-
wikkeling, Van Wijnen (aannemer), Povse en 
Timmermans Architecten, Wauben Architec-
ten en SatijnPlus architecten en landschapsar-
chitect Verbeek. De 46 sociale huurapparte-
menten, die komen in het gebouw naast de 
Broeksittarderweg. Twee lage gebouwen van 
elk 24 appartementen worden gebouwd voor 
het middenhuursegment en door Wonen 

Limburg Accent verhuurd. De overige 116 ap-
partementen zijn via Mulleners te koop of te 
huur. Saillant detail is dat de zeven apparte-
mentengebouwen allemaal een naam krijgen 
die verwijst naar het (religieus) verleden van 
Sittard: De Agneet, De Begijn, De Gulik, De 
Walram, De Petrus, De Rosa en De Gemma. 
Woningcorporatie ZOwonen heeft als maat-
schappelijk partner in de stedelijke ontwik-
keling van de gemeente de regierol gekregen 
bij de aanbesteding van het project. Volgens 

directeur Maatschappelijk Presteren Tom van 
Vliet heeft die aanbesteding geleid tot een 
kwalitatief hoogwaardige inschrijving, waar-
door ZOwonen betaalbare huur kan realiseren 
op een prominente plek in de stad.
 
Met de Provincie Limburg is afgesproken 
dat nog dit jaar gestart wordt met Hart voor 
Sittard, zodat gebruik kan worden gemaakt 
van de regeling Kwaliteit Limburgse Centra 
(KLC). De totale bouwtijd is geraamd op 

vijf jaar. De komende weken bekijken de 
architecten en ontwikkelaar of ze op basis 
van de gemaakte opmerkingen tijdens de 
omwonendenbijeenkomst nog verbeteringen 
kunnen aanbrengen aan het plan. Daarna kan 
het college van B&W – na nog een tweede 
bewonersavond – een besluit nemen over 
de daadwerkelijk uitvoering van het plan, zo 
lieten de verantwoordelijk wethouders Pieter 
Meekels en Andries Houtakkers weten.
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ROERMOND
Sĳ ben Wooncenter BV
Wonen, Slapen, Keukens, Outdoor
Woonboulevard Roermond
Maasnielderweg 33
6042 CX Roermond (NL)
Tel.: +31 (0)475 - 39 28 28info@sĳ ben.nl  |  www.sĳ ben.nl

Volg ons:

Tuinstoel
Stapelbare tuinstoel voor 199,-

Tuintafel
Eettafel met metalen frame en teakhouten tafel-
blad. Afm. 220x75x100 cm voor 699,-, afm. 
200x75x100 cm van 899,- voor 599,-.
       

999,-
ACTIE!

Ligbed
Lichtgrijs ligbed met alumi-
nium frame, armleuning van 
Eucalyptushout en zitting 
van textileen. Gemakkelijk te 
verplaatsen d.m.v. wielen.
Van 299,- voor 249,-.

Tuintafel
Eettafel met blad van 
teakhout en gepoe-
dercoat zwart frame. 
Afm. 240x100 cm.

Solarlamp
Geeft tot wel 18 uur licht!
Vanaf 229,-

249,-
ACTIE!
249,-249,-

599,-
ACTIE!

UIT

VOOR-
RAAD

ACTIE!

UIT

VOOR-
RAAD

666,-
ACTIE!ACTIE!

UIT

VOOR-
RAAD

UIT

VOOR-
RAAD

UIT

VOOR-
RAAD

Openingstijden
Pinksteren:

Zo. 5 juni (1e Pinksterdag): gesloten

MAANDAG 6 JUNI:
2E PINKSTERDAG
12.00 - 17.00 UUR

Opbergkist
Ideaal om je tuinkussens 
netjes op te bergen. Geheel 
gemaakt van aluminium.

UIT

VOOR-
RAAD

299,-
ACTIE!

449,-UIT

VOOR-
RAAD

ACTIE!

Outdo� 

Ligbed
Verstelbaar ligbed van RVS met 
HPL armleuningen.

399,-
ACTIE!UIT

VOOR-
RAAD

Bank/Ligbed
Aluminium bank, uitklapbaar tot 
comfortabel ligbed. Inclusief zit- en 
rugkussens (excl. sierkussens).

Loungeset
Loungeset met zwarte metalen poten, grĳ ze 
waterafstotende kussens en tafeltjes van 
teakhout. Set: 2x 2-zits, 1 corner en 1 tafeltje 
van 1.649,- voor 1.399,- 1.399,-

ACTIE!ACTIE!

UIT

VOOR-
RAAD

Ligbed
Luxe zonnebed met comfortabele kussens.

Tuinstoel
Stapelbare stoel met RVS 
frame, teak armleuning en zitting 
van textileen. Verkrĳ gbaar in 
lichtbruin en grĳ s van 149,- 
voor 139,-

799,-
ACTIE!

UIT

VOOR-
RAAD

Tuinstoel
Stapelbare stoel met stalen frame. 
Een zitkussen is niet nodig dankzĳ  
het hoogwaardige touwwerk.

99,-
ACTIE!

UIT

VOOR-
RAAD

949,-
ACTIE!

UIT

VOOR-
RAAD

949,-949,-949,-

UIT

VOOR-
RAAD

Solarlamp
Geeft tot wel 18 uur licht!
VanafS

M

L

Tuintafel
Teakhouten tafel. Ver-
krĳ gbaar in 3 afmetingen. 
Afm. 200x100 cm van 
1.249,- voor 949,-.

Afm. 200x75x100 cm voor 599,-
Afm. 220x75x100 cm voor 699,-

Loungeset
Loungeset in teak met aluminium frame. De 
salontafel kan gekanteld worden tot handige 
bijzettafel. Incl. salontafel, zit- en rugkussens 
(excl. sierkussens), van 999,- voor 666,-.

Hangstoel
Hangstoel met stan-
daard en comfortabel 
kussen.

349,-
ACTIE!

UIT

VOOR-
RAAD

Afm. 200x75x100 cm voor 599,-
Afm. 220x75x100 cm voor 699,-

Eettafel
Aluminium eettafel in antraciet, 
afm. 200x100 cm voor 499,-
afm. 160x100 cm voor 399,-

399,-
ACTIE!

UIT

VOOR-
RAAD

Tuinstoel
Met aluminium frame, incl. 
zitkussen voor 89,-

139,-
ACTIE!

UIT

VOOR-
RAAD
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Door Ray Simoen

Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Venlo en zelfs 
Roermond hebben er een. In Maastricht 
zeggen ze dat ze er deze maand een zullen 
hebben. Zowat alle grotere steden in Limburg 
hebben een nieuw college van burgemeester en 
wethouders. Akkoorden zijn daar al gesloten. 
En de moeizame stoelendans om de zitjes van 
de wethouders hebben ze ook al achter de rug. 
Dat zal straks her en der nogal wat gedoe gaan 
geven omdat er halve en driekwart wethouders 
rondlopen, die portefeuilles moeten delen met 
elkaar. En met colleges, gesteund door 8 partij-
en, waarvan er maar 5 een wethouder krijgen, 
heb je snel de poppen aan het dansen. Maar 
dat is zorg voor later als er onverwachte kno-
pen doorgehakt moeten worden. De realiteit 
van alledag is nu eenmaal weerbarstiger dan 
wat tot vier cijfers achter de komma in college-
akkoorden is vastgelegd en afgesproken. 

Pover
Alleen in de derde stad van Limburg, Sit-
tard-Geleen is er nog niks. Slechts complete 
stilte. Geen formateurs of partijleiders om 
uit te leggen aan de goegemeente, die zich 
verdringt voor de vergaderzaal, waar ge-
wichtige gesprekken gevoerd worden, hoe de 
gesprekken over een nieuw college van b en w 

verlopen. Niks, nada, niente. Dat is erg pover 
van al die partijen, die voor de gemeenteraads-
verkiezingen van begin maart een nieuwe 
bestuurscultuur beloofden. Transparantie, 
openheid, duidelijkheid: die mantra’s van de 
nieuwe politiek werden rondgebazuind. Maar 
zoals het er nu naar uitziet, is het gewoon de-
zelfde ouwe meuk - de oldskool- van de politiek 
van achter gesloten deuren en hermetisch 
gebarricadeerde achterkamertjes. Terwijl de 
nieuwe vrouwelijke fractieleidsters toch gezegd 
hadden dat vrouwen anders, -opener, directer 
en helderder- communiceren dan de dino’s, die 
jaren hier aan de touwtjes hadden getrokken. 
Hangen de dames als poppenkastpoppen 
aan de touwtjes van de dino’s, die jarenlang 
de touwtjes in handen hadden. De nieuwe 
ereburger van Sittard-Geleen en oud-wethou-
der Pieter Meekels had bij Streekomroep Bie 
Os wel wat gezegd over de onderhandelingen 
maar veel wijzer werd de burger niet van zijn 
verhaal, waarin het veel ging over processen, 
schema’s en zorgvuldigheid. En uit andere me-
dia kon je opmaken dat partijen die volgens de 
grote twee, GOB en CDA niet ‘stabiel’ genoeg 
waren, het wel konden vergeten om mee te 
mogen besturen. Maar wat is eigenlijk ‘stabiel’ 
in de lokale gemeentepolitiek, waar het wemelt 
van de partijshoppers, die nog sneller van 
partij wisselen dan Dreetje Hazes van vrien-

COLUMN

Alles veur de Pap

Traditiegetrouw staat op de zaterdag voor Vaderdag, in dit ge-
val 18 juni, de binnenstad van Sittard in het teken van Vaderdag! 
Op deze dag worden alle vaders en vaderfi guren in de watten 
gelegd en valt er van alles te zien. Ook wordt deze dag de 
‘Liefste papa van Sittard’ verkiezing gehouden. Wat kan je 
allemaal verwachten?

Coole tattoos
Gedurende het hele evenement lopen er twee stoere dames door de 
stad die bĳ  iedereen die dat maar wilt, een mooie tattoo zetten. Kies 
uit allerlei plaatjes! 

Mooie, blinkende auto’s
Ben jĳ  een echte auto fan? Kom dan de mooie auto’s bekĳ ken die door 
de hele stad staan. Je kan er de nieuwste modellen spotten, maar ook 
echt oude auto’s! Ga er even in zitten of ga er mee op de foto.

Knutselen voor papa
Heb je nog geen cadeautje? Geen probleem! Knutsel wat moois in 
onze knutselhoek en verras je papa met een mooie tekening of een 
leuk knutselwerkje. Zo kan je een mooie medaille maken voor jouw 
liefste papa!

Liefste papa van Sittard verkiezing
Jouw papa/schoonvader/vaderfi guur is natuurlĳ k de liefste! 
Geef hem daarom op voor de ‘Liefste papa van Sittard’ verkiezing. 
Vertel ons waarom jouw papa de liefste is en win één van de vĳ f 
mooie prĳ zenpakketten die die zaterdag om 14.00 uur worden 
uitgedeeld. Er wordt dan ook uit deze vĳ f papa’s de liefste papa 
bekend gemaakt en die wint een super mooie hoofdprĳ s. Kĳ k snel op 
www.sittardgenietenvoorop.nl/nieuws om je papa op te geven!

din? In het GOB zelf zit de grote kampioen van 
de partijhoppers Berrie van Rijswijk, en het 
CDA raapt gretig politici op, die met klappende 
deuren en veel rumoer door hun partij bij het 
straatvuil zijn gezet. Of wordt met ‘stabiele 
partijen’ bedoeld partijen, die braaf het door de 
grote twee gedicteerde nieuwe collegeprogram-
ma uitvoeren en vier jaar ‘geen zeik’ maken?

Scheldkanonnade
Als ze in Roermond erin slagen om de hete, 
omstreden aardappel Van Rey door te slikken 
en het in Brunssum lukt om het grote lastpak 
Jo Palmen buitenspel te zetten, waarom zijn 
ze in Sittard-Geleen bijna drie maanden na de 
verkiezingen nog niet veel verder te komen dan 
‘afspraken over processen’? Tuurlijk schrok 
iedereen in politiek Sittard-Geleen zich kapot 
toen de Stadspartij, de grote kandidaat om 
het duo GOB-CDA aan een redelijk stabiele 
meerderheid in de raad te helpen, zichzelf om 
zeep bracht als coalitiepartner. Met zijn scheld-
kanonnade richting Pieter Meekels en zijn 
grove aanval op zijn eigen fractieleidster Nancy 
Kaufmann vernietigde Ton Raven als een vol-
leerd bomgordel terrorist niet alleen zijn eigen 
potentiële kansen als wethouder maar ook die 
van zijn eigen partij als ‘stabiele coalitiepart-
ner’. Chapeau! Maar wie de Stadspartij senator 
een beetje kent, zou niet verrast moeten zijn 

Waar blijven die nieuwe wethouders? Laat 
eens wat van je horen, vergadertijgers!

door zijn drieste daad. Wat nu? Een stabiele 
meerderheid lijkt toch nog binnen handbereik 
te liggen. Via een coalitie met GroenLinks, 
de partij van stemmenkanon Kim Schmitz, 
die maar liefst 5 zetels scoorde, en met PvdA, 
dat 2 zetels oogstte. Maar de windmolens van 
Holten Noord en de Schwienswei zijn wellicht 
de onverteerbare twistappels tussen GOB/CDA 
en het groen rode blok. Wat dan? Eenpitters 
VVD en PIT kunnen soelaas bieden om een 
meerderheid in de raad te krijgen. Maar sta-
biel? De dames Joosten van VVD en Hermans 
van PIT zijn temperamentvol en goed van de 
tongriem gesneden. Geen katjes, die tevre-
den zijn met een bakje melk maar mee aan 
de touwtjes willen trekken.  Het lijkt lastig te 
worden, zeker als je alles wilt dicht timmeren 
met een ijzeren coalitieakkoord. Maar langer 
treuzelen en de burgers overal buiten houden 
doet erg Vaticaans aan: stil wachten totdat er 
witte rookt vanuit de achterkamertjes. Dat zal 
de burgers, die in maart massaal de stemhokjes 
meden, niet stimuleren om over vier jaar wel te 
gaan stemmen. Dus, dames en heren politici, 
schuif opzij die gordijnen, sla open de deuren 
en vertel de burgers waar jullie mee bezig zijn. 
Niet met meel in de mond praten maar net zo 
vrij en open praten als voor de verkiezingen 
werd beloofd. Er is lang genoeg gezwegen en 
getreuzeld.

Zaterdag 11 juni vindt de feestelijke opening 
plaats van het Natuurleerpad bij Schippers-
kerk en de wandelpaden rond de Elba.

Om 14.00 uur: Sterre der Zeeplein.
Het Natuurleerpad is 2,8 km lang en start 
tegenover het Sterre van der Zeeplein in 
Schipperskerk. Het pad is bedoeld voor kinde-
ren, om hen op een speelse manier de natuur 
te laten beleven en te leren wat ze hier kunnen 
zien en vinden. Je kunt er met (klein)kinderen 

Officiële opening wandelpaden Beegse Maasvallei
naartoe gaan  of met jeugdgroepen onder 
leiding, zoals een schooluitstapje. Dankzij 
QR-codes op de verschillende informatie-
borden krijg je als wandelaar op een speelse 
manier informatie over de natuur. En in de 
interactieve app die je langs de route leidt, 
vind je nog meer spellen en opdrachten. 

Om 14.30 uur: Bij de veerstoep.
De wandelpaden rond de Elba zijn 1,8 km 
lang. Langs de hele route zijn informatie-

borden geplaatst over natuur en de lokale 
geschiedenis. De route start aan de veerstoep 
aan het einde van de Peperstraat. De ingangs-
poort is ook de poort naar het voetveer. Na 
300 meter kom je bij de natuurleerplek in de 
vorm van een amfitheater.

Vervolgens loop je 1,5 km door tot aan de 
Heuvelsweg. Op initiatief van de gemeente 
Sittard-Geleen is dit pad vanaf de Heuvelsweg 
doorgetrokken naar Obbicht. 

Om 15.15 uur: in het Podiumkerkje.
Korte toelichting op de projecten die nog 
gerealiseerd moeten worden zoals het Pano-
ramaplatform en de Vogelobservatie met 
minimuseum.

Wil je bij deze opening aanwezig zijn, 
meld je dan voor 5 juni aan via stich-
tingbeegsemaasvallei@gmail.com 
met je naam en eventueel naam van je 
organisatie.
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DONDERDAG 17 MAART  • VRIJDAG 18 MAART • ZATERDAG 19 MAART

WIJ ZIJN GEOPEND VAN 10.00 TOT 17.00 UUR.

TOTALE EXECUTIE LEEGVERKOOP

ALLES OP DE FOTO’S IS DIRECT LEVERBAAR OF OP TE HALEN.
ER WORDEN OP ALLE ARTIKELEN BIZARRE KORTINGEN GEGEVEN 

TOT MAAR LIEFST 70% OP DE ADVIESPRIJZEN.

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

VOORHEEN IN HET OUDE PAND KOK MEUBELEN: GERVENHOF 35, 3882 AR  PUTTEN

JE KUNT DIRECT GENIETEN VAN 
JOUW NIEUWE AANKOOP!
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JE KUNT DIRECT GENIETEN VAN
JOUW NIEUWE AANKOOP!

JOOP ROUKENS MEUBELEN | SALMSTRAAT 15 | GELEEN

DONDERDAG 9 JUNI
VRIJDAG 10 JUNI

ZATERDAG 11 JUNI
WIJ ZIJN GEOPEND VAN
10.00 TOT 17.00 UUR

ALLES OP DE FOTO’S IS 
DIRECT LEVERBAAR OF 

OP TE HALEN. 
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.

WIJ ZIJN GEOPEND VAN

1STE EN 2DE 

PINKSTERDAG 

GEOPEND
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De Fiber Gazet
Deze krant is een uitgave van multifiber en RapidXS en informeert u over de mogelijkheden van glasvezel in uw regio.

Yes! Sittard-Geleen krijgt glasvezel

06-01-2022 | Bron: E-Fiber

Het moment is daar: het glasvezelnetwerk in gemeente Sittard-Geleen wordt aangelegd. Op donderdag 5 januari 2022 is symbolisch 
de eerste schop in de grond gegaan om de aanleg van het glasvezelnetwerk af te trappen. Naar verwachting is eind 2024 het nieuwe 
glasvezelnetwerk klaar.

Aanleg
In de gemeente Sittard-Geleen legt E-Fiber een openbaar, voor 
elke provider toegankelijk, glasvezelnetwerk aan. Aannemers 
Zener en Circet voeren, in opdracht van E-Fiber, de graafwerk-
zaamheden uit. De gemeente Sittard-Geleen wordt verdeeld in 18 
gebieden. De werkzaamheden starten in Born. 
Zie de afbeeldingen op pagina 6 voor de planning en gebiedsver-
deling. Glasvezel wordt een primaire levensbehoefte
Samen met de directeur van E-Fiber zette de Wethouder van de 
gemeente Sittard-Geleen de eerste schop in de grond. de Wet-
houder is blij dat de aanleg eindelijk van start is gegaan.

Daarom glasvezel
Glasvezel speelt in op onze groeiende vraag naar data, bijvoor-
beeld via streamingdiensten zoals Netflix en Videoland, verga-
deren op afstand en online gaming. Dit vraagt om een snelle en 
betrouwbare verbinding. Thuiswerken, videobellen en tv kijken 
on demand zijn in hoog tempo de nieuwe standaard geworden. 
Ook in de zakelijke wereld neemt het dataverkeer toe. Bijvoor-

beeld voor technische bedrijven, die zware applicaties nodig 
hebben en voor de dienstverlenende sector. Alleen glasvezel kan 
de verwachte groei aan dataverkeer aan. Het E-Fiber netwerk is 
een open netwerk met meerdere aanbieders.

Aanleg in etappes
De gemeente Sittard-Geleen wordt stap voor stap aangesloten 
op het glasvezelnetwerk. Alle inwoners die voor of tijdens de 
aanleg een glasvezelabonnement afsluiten, krijgen kosteloos 
een glasvezelaansluiting in huis.

Huisaansluiting gratis bij abonnement
Als u tijdens de aanleg in uw buurt een abonnement afsluit bij 
één van de deelnemende providers, dan zijn er géén kosten voor 
het gebruik van de glasvezelaansluiting (vastrechtvergoeding). 

Later meedoen? Dat kan, maar dan wordt er minimaal €450,- in 
rekening gebracht. Dit betreft een eenmalige afkoop van de vast-
rechtvergoeding.

Bron: E-Fiber |

Alles over glasvezel!
Glasvezel is het internet van de toekomst. 
We leggen je graag uit wat glasvezel is en 
wat je ermee kan.

Wat is glasvezel?
Een glasvezel is een dunne vezel van 
kwartsglas. Hierdoor kun je digitale 
gegevens met hulp van laserlicht 
razendsnel doorgeven. Dat maakt dat 
data over grote afstanden wordt 
verplaatst. Uiteindelijk worden de lichtsig-
nalen omgezet in elektrische signalen die 
je apparatuur nodig heeft. Dat maakt dat 
je met je glasvezelaansluiting over grote 
afstanden, zonder kwaliteitsverlies kunt 
internetten, tv kijken en bellen.

Wat kan je allemaal met glasvezel?
Met glasvezel gaat er een nieuwe wereld 
voor je open. Een wereld van de toe-
komst. waarin je huiskamer tegelijkertijd 
thuisbioscoop en VR-game room is. Waarin 
je vanuit huis evenementen of je vrienden 
bezoekt alsof je er echt bij bent. En waarin 
ouderen door slimme online hulp langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen.

18-06-2020 | Bron: E-Fiber

De verbindende 
kracht van glasvezel
Glasvezel brengt mensen samen. We 
zorgen dat jij verbonden blijft. Met je buur-
vrouw, je vrienden van vroeger of verre fa-
milie. We zijn steeds meer online om ook 
offline verbonden te blijven. Vijf redenen 
om verbonden te blijven met glasvezel.

1. Borreltje, balletje, berichtje
Met de mannen van de voetbal afspreken
voor een borreltje, bitterballetje... Gooi jij
een balletje op?

2. ‘Zakelijk’-chatten
Met alle collega’s in een groepschat
bespreken wie de vrijdag-middag-borrel
verzorgd?

3. De familie app
Zoveel gezelligheid op de familie app.
Foto’s van de kleine, updates van mooie
raportcijfers en vakantiekiekjes. “Dat ziet
er goed uit daar in Egypte, tante Gerda!”

4. Wereldwijde wederhelften
Steeds meer mensen ontmoeten partners
online. Een makkelijke plek om laag-
drempelig gesprekken aan te gaan. Van
dateapps tot social mediakanalen. Er zijn
allerlei verschillende fora waar mensen
lief en leef delen. Hier ontstaan liefdes
en vriendschappen voor het leven. Het
wereldwijde web brengt je samen.

5. Facebooken, Facetimen en interfacen
Skypen met die ene vakantie vriend, verre
verwanten of vreemde voorbijgangers.
Op de hoogte blijven van elkaars leven is
nog nooit zo makkelijk geweest.

Jaargang 1 | week 22 - 2022 
Uitgave Sittard-Geleen

NO 1

Er zijn een aantal belangrijke voordelen 
aan glasvezel die wij graag voor jou op een 
rij zetten. Grote hoeveelheden data zijn 
geen uitdaging voor het glasvezelnetwerk, 
dit netwerk heeft namelijk een enorme 
capaciteit. Vertragingen en storingen zijn 
niet langer een probleem, het supersnelle 
netwerk is compleet ongevoelig voor
externe factoren.

Ready for the future
In de huidige samenleving is een goe-
de verbinding niet meer weg te denken, 
omdat de technologie dit vereist. Studeren, 
zorg op afstand, streamen, beveiliging en 
thuis werken, dit vraagt veel van je huidige 
verbinding. Glasvezel kan voorzien in deze 
ontelbare vraag naar data. Hiermee bent u 
ready for the future.

Stabieler internet bestaat niet
De sleutel tot de stabielste verbinding is 
het feit dat je de glasvezel met niemand 
deelt, je hebt een volledig eigen aanslui-
ting. Sta nooit meer in een digitale file, 
maar geef vol gas op de linkerbaan op de 
glasvezelsnelweg.

Symetrische snelheden
Bij glasvezel is de downloadsnelheid 
compleet gelijk aan de uploadsnelheid. 
In je huidige verbinding duurt het vaak 30 
keer zo lang om iets te up- of downloaden. 
Sneller en efficienter kan haast niet.

Betaal nooit teveel
Betaal je je helemaal scheel voor je huidige 
provider. Dit is niet langer het geval!
Bij glasvezel betaal je bijna hetzelfde.

Het grote verschil: de snelheid van je ver-
binding is verviervoudigd. Kijkend naar de 
toekomst vormt een glasvezelverbinding 
een meerwaarde voor je woning.

Twijfel je nu nog steeds? Dat geloven we 
niet!

Belangrijke voordelen van glasvezel op een rij

Internet providers vergelijken is direct besparen!

Jij ook klaar met traag
internet?

kom dan naar...
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Ben jij al klaar voor de toekomst met glasvezel?

Advertorial

De beste internetverbinding is supersnel, veilig en betrouwbaar. Je bent altijd online, 
ook als je met meerdere mensen tegelijk internet gebruikt. Zo mail, app, Netflix, 
YouTub en download je zoveel als je wilt. Geen gedoe, gewoon goed. Dat is wat 
multifiber doet.

Waarom multifiber 
 Eigen televisie platform
 Interactieve televisie, met meer dan 120 zenders en extra televisie pakketten  
 om je abonnement te personaliseren. Inclusief GRATIS ESPN COMPLEET   
 standaard in het pakket.

 Zeer voordelige belkosten
 Je krijgt van ons altijd één gratis telefoonlijn ongeacht het abonnement dat je  
 kiest. De belkosten zijn ook nog eens heel voordelig, wie wil dat nu niet?

 Gratis monteur
 We snappen dat het niet altijd even makkelijk is om glasvezel in huis aan te  
 sluiten. Daarom komt onze monteur gratis bij je langs om het te installeren.   
 Wil je het toch liever zelf doen? Geen probleem, dan versturen wij je   
 een doe-het-zelf pakket.

Internet Only 
Met de internetsnelheden van multifiber kijk 
jij ongestoord je favoriete serie op Netflix, 
haalt je kind ontelbaar vaak een nieuwe 
highscore en wordt er live voetbal gekeken. 
En dat allemaal tegelijk. Multifiber heeft twee 
uitstekende pakketten als het aankomt op 
internet only. Hiermee ben je verzekerd van 
supersnel, veilig en betouwbaar internet.

Alles-in-een 
Een alles-in-één pakket zegt het eigenlijk 
al: alles wat je nodig hebt verzameld in één 
pakket bij multifiber.

Internet
Steeds meer devices, zoals computers, 
telefoons, tablets en andere systemen in en 
rondom het huis staan met elkaar in verbin-
ding en maken gebruik van het internet.

Met een multifiber alles-in-één pakket tot wel 
1000 Mbit/s is het onmogelijk om de verbin-
ding te overbelasten. 

Telefonie
Ontvang altijd één telefoonlijn kosteloos in 
het pakket, hierbij is het mogelijk om het 
huidige nummer gratis mee te nemen vanaf 
de oude provider. Naast de vaste maandkos-
ten voor het abonnement, betaal je alleen de 
belkosten per minuut. Met de lage belkosten 
van multifiber ligt het bedrag zo laag dat het 
afkopen niet langer meer zinvol is.

Televisie
Multifiber heeft een eigen tv-app zodat je 
overal tv kijkt. Met de M-visie app is het 
mogelijk om overal in Europa ongestoord je 
favoriete programma’s live te bekijken via je 
smartphone of tablet.

www.multifiber.nl

Afdeling verkoop
sales@multifiber.nl

Telefoon
074 20 51 08 8

Razendsnel zaken doen met glasvezel van Weserve

Advertorial

Door de jaren heen hebben wij onze dienstverlening uitgebreid en zijn wij 
uitgegroeid tot Internet Service Provider. Weserve heeft alle nodige dienst-
verlening in huis op het gebied van internet. Weserve beschikt over haar  
eigen NOC (Network Operation Center) welke gevestigd is in Hengelo.  
Vanuit hier worden al onze diensten gemonitord en beheerd. 

Agrarische sector
Wij weten als geen ander hoe  
belangrijk communicatie via internet 
is. De agrarische sector is snel aan het 
digitaliseren van melkrobot tot het 
op afstand bijhouden van het welzijn 
van uw vee. Daarbij kan Weserve u 
voorzien van diensten op maat, daarbij 
heeft u privé en zakelijk gescheiden.

Zakelijk 
Elk bedrijf is anders en Weserve heeft 
hiervoor de digitale handgrepen. MKB 
of groot-zakelijk, Weserve biedt  
oplossingen op maat.

Of het nu rechtstreeks vestigingen 
koppelen, data co-locatie, meerdere 
IP adressen of alleen internet betreft. 
Glasvezel biedt alle mogelijkheden 
voor een snelle verbinding met uw 
kantoor.

Recreatieve sector
Heeft u een vakantiepark?
Weserve biedt de mogelijkheid om 
samen met u uw park te voorzien van 
optimale verbindingen voor stand-
plaatsen of vakantiewoningen.

Scholen
Digitaal lesgeven wordt steeds meer de norm. 
Zowel in de klas als op afstand lessen volgen 
op het schoolbord en via beeld. Niemand 
hoeft meer een les te misse. Daarbij speelt 
glasvezel een belangrijke rol. Glasvezel heeft 
geen limiet betreft mogelijkheden.

Weserve biedt u een ruim aanbod aan inter-
netsnelheden, TV opties en telefonie.

Internet
Weserve biedt u snelheden aan van 100, 
250, 800 en 1000 Mbps. U maakt zelf de 
keuze welke snelheid het beste bij u past. 
Standaard werktijden SLA is van toepassing 
en tegen meerprijs is een upgrades naar 
24/7 SLA mogelijk. Wij werken samen met 
ICT-partners uit de regio die u zo nodig 
adviseren en voorzien van een compleet 
ingericht netwerk.

Televisie
Tegen een meerprijs per maand biedt We-
serve u een compeet aanbod televisiezen-
ders. Wij leveren ook speciale oplossingen 
voor grote omgevingen. Naast de standaard 
zenders, is er een mogelijkheid deze uit te 
breiden met één of meerdere extra tv-opties. 

Telefonie
Bij afname van een internet abonnement 
ontvangt u gratis het basispakket ‘Standaard 
Telefonie’. Het grote voordeel is het voeren 
van twee gespreken tegelijkertijd. Daarnaast 
verhuizen wij gratis twee nummers van uw 
huidige aanbieder naar Weserve.

www.weserve.nl

Afdeling verkoop
sales@weserve.nl | Telefoon 074 76 00 37 0

Voordelen & 
services op een rij:
 24/7 bereikbaar 
 Vast IP adres 
 Koppelingen externe locaties binnen

 Weserve netwerk
 Mogelijkheid tot 5 televisie aansluitingen
 Twee onafhankelijke nummers
 Geschikt voor alarm over IP
 Gratis ESPN Compleet
 Gratis TV app bij TV pakket 
 Mogelijkheid tot vast-mobiel integratie
 Meerdere vaste IP-adressen

Hoe verloopt het 
bestelproces?

De bestelling wordt online
ingediend

U ontvangt een bevestiging van 
het gekozen paket en de 
bijbehorende aansluitkosten.

U gaat akkoord met de aangeboden 
offerte (indien van toepassing)
waarna de aansluiting in de 
woning wordt gebracht (indien 
deze nog niet aanwezig is)

Na aansluiting ontvangt u 
documentatie om uw verbinding  
te activeren.

Monteur gekozen?
Dan plaatst deze de apparatuur en 
activeert hij de diensten.

1

2

3

4

5

Internet
 500 Mbit/s (max up en download)

 Vast IP adres

 Incl. Router / WiFi

Internet
 1000 Mbit/s (max up en download)

 Vast IP adres

 Incl. Router / WiFi

Televisie
 Basis pakket (85+ zenders, 55+ in HD)

 ESPN Compleet

 Standaard 1 televisiebox, max. 3

 Programma gemist

 Begin gemist

 Pauze TV

 Gratis TV App

 Gratis monteur

Televisie
 Basis pakket (85+ zenders, 55+ in HD)

 ESPN Compleet

 Standaard 1 televisiebox, max. 3

 Opnemen

 Programma gemist

 Begin gemist

 Pauze TV

 Gratis TV App

 Gratis monteur

Telefonie
 1e lijn gratis

 Gratis nummerbehoud

 Voordelige belkosten

Telefonie
 1e lijn gratis

 Gratis nummerbehoud

   Voordelige belkosten

INSTAP 500 MBIT COMPLEET 1000 MBIT

€ 54,95 P/M

€ 35,- P/M € 35,- P/M

€ 64,95 P/M

Na 12 maanden betaal je €54.95 Na 12 maanden betaal je €64.95

TELEVISIEPAKKET

PREMIUM

BASIC PAKKET + 

40+ 
EXTRA ZENDERS!

Nu voor € 12,50 /maand
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Het vinden van het juiste pakket dat 
perfect aansluit op je wensen is niet altijd 
makkelijk. Zo veel opties om uit te kiezen, 
maar wat heb je nu echt nodig? Met de 
keuzehulp helpen wij je bij het vinden van 
het juiste abonnement.

Voordat je providers en pakketten verge-
lijkt is het belangrijk om in kaart te bren-
gen welke diensten je nodig hebt. Maar 
hoe weet je nu welke wensen je hebt? 

Met behulp van deze vragen kom je er 
snel achter:

1. Hoeveel internet heb je nodig?
Ben je een klein huishouden dat elke
dag graag even online is voor het be-
kijken van je sociale kanalen, af en toe
gamen, het streamen van je favoriete serie
of even snel wat bankzaken doen? Dan
past een 500 Mbit internetpakket perfect
bij je! Dit pakket biedt alle voordelen van
glasvezel voor een goede prijs.
Stream je meerdere uren per dag, game
je elke avond, heb je slimme apparaten in
huis en zit je veel tegelijk online? Dan
raden wij aan om voor een 1000 Mbit pak-
ket te kiezen, de allersnelste verbinding.

2. Hoe kijk je televisie?
Kijk je voornamelijk live televisie en stream
je je favoriete series af en toe. Dan advi-
seren wij je een pakket met interactieve
televisie.

Kijk je nooit meer live televisie, oftewel je 
streamt alles, series, films, programma’s 
terugkijken via een app? Dan heb je geen 
interactieve televisie nodig en is een inter-
net only pakket perfect voor jou.

3. Gebruik je nog een vaste telefoon?
Als je nog gebruik maakt van een vaste
telefoon, kies je voor een alles-in-één
pakket kiezen of een internet + telefonie
pakket. Let hierbij goed op welke provi-
ders het laatstgenoemde aanbieden.

Gebruik je geen vaste telefoon meer? De 
meeste alles-in-één pakketten komen met 
een gratis vaste telefoonlijn, deze zijn bij 
de meeste providers uit te zetten. Hierin 
zijn dus veel mogelijkheden, afhankelijk 
van je antwoord bij vraag 2. 

Nu dat je weet wat je nodig hebt, is het 
mogelijk om extra pakketten te kiezen. 
Denk hierbij aan sportzenders, aanvul-
lende pakketten en overige opties. Per 
provider zullen deze extra’s verschillend 
zijn. Niet elke provider biedt alle extra’s 
aan, bij sommigen zit jouw extra optie al 
in het pakket en bij anderen zal dit tegen 
betaling worden toegevoegd.

Heb je al je wensen genoteerd? Dan is 
het tijd om het aanbod via glasvezel te 
vergelijken.
Vergelijk je wensen met het aanbod van 
de verschillende glasvezelproviders. 

Nadat je alles hebt vergeleken en alles 
duidelijk hebt voor jezelf kan je een  
abonnement gaan kiezen.
Neem hiervoor alle tijd en neem alle wen-
sen in afweging. Kies het abonnement dat 
beste bij jou past, dit kan je online doen 
via de website van de betreffende  
provider.

Giga snel internet | 1 gigabit, internet-only

---- Advertorial ----

Internet-only voor thuis, het wordt steeds populairder en wij weten waar-
om! De traditionele alles-in-één pakketten zijn mooi, maar je betaalt voor 
allerlei extra’s waar je geen gebruik van maakt. Zonde dus! Bij RapidXS  
kiezen we liever voor datgene wat we gebruiken: ongelimiteerd internet!

Bellen doen we mobiel, de vaste telefoon is al een aantal jaar geleden de 
deur uit gegaan. En wees eerlijk: wanneer kijk je nou nog echt “live” tv? 
Tegenwoordig zijn er een tiental streamingsdiensten die uitzenden wat we 
willen zien. En dan kijk je het liever wanneer je wilt, toch?

Nou, daarom dus internet-only. Streamen zonder te bufferen, videobellen 
zonder blokjes en gamen zonder lag. We love it!

De voordelen van RapidXS

www.rapidxs.nlwww.rapidxs.nl

1 Gigabit

1000/1000 Mbit/s 
up- en download

Internet Only

IPv6 ready

Onbeperkt dataverkeer

Keuze eigen router 
of huur onze super 

€39,50
p/mnd

contractduur 12 maanden

internet only

Stabiel en betrouwbaar internet via 
glasvezel

Een vast IP-adres is de basis voor 
een stabiel en betrouwbaar netwerk 
en deze krijg je er bij RapidXS altijd 
bij. Safety first!

Betaal niet voor overbodige extra’s

Bij RapidXS ben je niet verplicht 
allerlei overbodige en dure extra’s af 
te nemen. Streamingsdiensten zijn 
er genoeg om zelf uit te zoeken.

Allemaal tegelijk online zonder 
haperingen

Supersnel en ongelimiteerd inter-
net voor de beste prijs. Lekker snel 
streamen gamen of werken in de 
cloud!

Connection that matters
Het internet vormt de basis van een 
hedendaags bestaan. Goede wifi = een 
primaire levensbehoefte. Het biedt 
oneindige mogelijkheden voor de  
digitale generatie. Hoe sneller, hoe beter. 
Daarom krijg je bij RapidXS de snelste 
bandbreedte voor de beste prijs.

Voor de gamers
Eindeloze LAN party’s, lage prijzen en 
weinig lag. Met de symetrische 1000 
Mbit/s van RapidXS game jij nog 
lekkerder. 

Voor de digitale generatie
Binnen no-time je vlog uploaden? Met 
de symetrische 1000 Mbit/s vliegt jouw 
vlog de wereld in. You’re abroad!

There is only one way: the Highway
Hoe sneller, hoe beter. En alleen het 
snelste is het beste. Nog sneller werken 
in de cloud of zonder verbindingsproble-
men een Teams-meeting bijwonenen? 
Alles is mogelijk met het onbeperkte 
dataverkeer dat RapidXS je biedt.

Ben jij overtuigd? Neem dan snel 
contact met ons op via onderstaand 
e-mailadres.

Afdeling verkoop
sales@rapidxs.nl

www.rapidxs.nl

K e u z e h u l p K e u z e h u l pK e u z e h u l p

Zit jij ook met je handen in 
het haar als je denkt aan het 

kiezen van een provider?

Gebruik de keuzehulp!
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Multifiber 
komt naar je 
toe met de 
glasvezelbus

Meer informatie?
Wil je weten wat er mogelijk is met een
glasvezelabonnement of welk pakket het beste 
bij jou past? We komen bij je thuis voor een 
adviesgesprek of bezoek ons promoteam. 

Scan de QRcode voor het maken van een af-
spraak of houd onze website www.multifiber.nl/
sittard-geleen in de gaten voor locatie en data van 
ons promoteam.

Hoe werkt de aanleg van glasvezel?
Het klinkt allemaal prachtig, zo’n glasvezel- 
kabel in de grond. Maar hoe werkt dat eigen-
lijk precies? Hoe verloopt de overstap?

Stap voor stap
We doen ons uiterste best om de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. Benieuwd hoe 
dit eigenlijk in zijn werk gaat? We leggen het 
proces van de aanleg graag stap voor stap uit. 

Ontwerp
Tijdens de aanloopfase lichten we alle inwo-
ners van de gemeente in dat we eraan komen. 
We voeren campagne om ervoor te zorgen 
dat zoveel mogelijk aanmeldingen voor glas-
vezel binnenkomen. Daarnaast maakt onze 
partner-in-aanleg, de aannemer, vooraf een 
compleet ontwerp van het glasvezelnetwerk 
zodat alle woningen en bedrijven worden aan-
gesloten.

Schouwen
Om de aanleg van het glasvezelnetwerk zo 
goed mogelijk te laten verlopen, komen we 
vooraf bij iedereen even langs. Dit heet  
schouwen. Op afspraak komt er bij elke  
woning een monteur langs en wordt er  
bepaald waar de glasvezelaansluiting in huis 
geplaatst wordt. Meestal is dit in de meterkast.

Graven
Voordat we beginnen met graven, wordt er 
in de buurt een glasvezelcentrale geplaatst. 
Hierin hangt allerlei belangrijke apparatuur en 
komen de glasvezels van alle woningen bij 
elkaar. Vervolgens begint het graven. Om alle 
woningen aan te sluiten op het glasvezelnet-
werk we bijna in alle straten graven.  
Binnen een dag is de straat weer dicht en 
heb je vrijwel altijd weer netjes toegang tot je 

woning. Je tuin blijft gespaard, want we schie-
ten de kabel meestal onder de grond naar de 
gevel van je huis.

Huisaansluting
Tijdens de huisaansluiting trekt de monteur 
van de aannemer de glasvezelkabel je huis in. 
Vervolgens wordt de aansluiting op de  
afgesproken plek geïnstalleerd. 

Netwerk actief
Hierna is het aan je glasvezelprovider om te 
zorgen dat het door jou gekozen abonnement 
wordt geïnstalleerd. En dan kan het feest 
beginnen. Vanaf nu is het noodzakelijk dat je 
geniet van het allersnelste netwerk van  
Nederland en ben je klaar voor de toekomst!   

Het E-Fiber proces van Glasvezel
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Multifiber 
komt naar je 
toe met de 
glasvezelbus

Meer informatie?
Wil je weten wat er mogelijk is met een
glasvezelabonnement of welk pakket het beste 
bij jou past? We komen bij je thuis voor een 
adviesgesprek of bezoek ons promoteam. 

Scan de QRcode voor het maken van een af-
spraak of houd onze website www.multifiber.nl/
sittard-geleen in de gaten voor locatie en data van 
ons promoteam.

spraak of houd onze website www.multifiber.nl/
sittard-geleen in de gaten voor locatie en data van 
ons promoteam.

Hoe werkt de aanleg van glasvezel?
Het klinkt allemaal prachtig, zo’n glasvezel- 
kabel in de grond. Maar hoe werkt dat eigen-
lijk precies? Hoe verloopt de overstap?

Stap voor stap
We doen ons uiterste best om de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. Benieuwd hoe 
dit eigenlijk in zijn werk gaat? We leggen het 
proces van de aanleg graag stap voor stap uit. 

Ontwerp
Tijdens de aanloopfase lichten we alle inwo-
ners van de gemeente in dat we eraan komen. 
We voeren campagne om ervoor te zorgen 
dat zoveel mogelijk aanmeldingen voor glas-
vezel binnenkomen. Daarnaast maakt onze 
partner-in-aanleg, de aannemer, vooraf een 
compleet ontwerp van het glasvezelnetwerk 
zodat alle woningen en bedrijven worden aan-
gesloten.

Schouwen
Om de aanleg van het glasvezelnetwerk zo 
goed mogelijk te laten verlopen, komen we 
vooraf bij iedereen even langs. Dit heet  
schouwen. Op afspraak komt er bij elke  
woning een monteur langs en wordt er  
bepaald waar de glasvezelaansluiting in huis 
geplaatst wordt. Meestal is dit in de meterkast.

Graven
Voordat we beginnen met graven, wordt er 
in de buurt een glasvezelcentrale geplaatst. 
Hierin hangt allerlei belangrijke apparatuur en 
komen de glasvezels van alle woningen bij 
elkaar. Vervolgens begint het graven. Om alle 
woningen aan te sluiten op het glasvezelnet-
werk we bijna in alle straten graven.  
Binnen een dag is de straat weer dicht en 
heb je vrijwel altijd weer netjes toegang tot je 

woning. Je tuin blijft gespaard, want we schie-
ten de kabel meestal onder de grond naar de 
gevel van je huis.

Huisaansluting
Tijdens de huisaansluiting trekt de monteur 
van de aannemer de glasvezelkabel je huis in. 
Vervolgens wordt de aansluiting op de  
afgesproken plek geïnstalleerd. 

Netwerk actief
Hierna is het aan je glasvezelprovider om te 
zorgen dat het door jou gekozen abonnement 
wordt geïnstalleerd. En dan kan het feest 
beginnen. Vanaf nu is het noodzakelijk dat je 
geniet van het allersnelste netwerk van  
Nederland en ben je klaar voor de toekomst!   

Het E-Fiber proces van Glasvezel

Bron: E-Fiber
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Uploadsnelheden groeien mee
Plotseling door de overheid verplicht om thuis te werken, de school die jou vertelt dat er vanaf nu steeds meer online les zal worden gegeven, meer 
entertainment kijken vanuit huis en de groei van online shopping, hebben ervoor gezorgd dat er in de afgelopen jaren een belangrijke verandering 

heeft plaatsgevonden in de toename van het internetgebruik.

Deze forse toename maakt het noodzakelijk dat onze verbindingen aanzienlijke snelheden nodig hebben, zowel in de bekende download maar 
ook steeds meer in de upload om alle diensten tegelijk probleemloos te laten werken. Een goede symmetrische internetverbinding vermindert de  

problemen met betrekking tot het tegelijk gebruik maken van het internet.

Voordelen van een symmetrische verbinding
De laatste jaren bieden providers hun verbindingen aan 
als een symmetrische verbinding. Hiermee zijn de data-
packs, waar werd betaald voor gebruikte data, helemaal 
verdwenen. De gebruiker die alleen op de internetver-
binding zit, zal hier niet direct iets van merken. Worden 
er tegelijkertijd op meerdere apparaten allerlei diensten 
gebruikt, dan neemt het dataverbruik en met name het 
gebruik van de upload, heel hard toe.

Een symmetrische internetverbinding biedt voordelen, 
waar naast de downloadsnelheid, ook de uploadsnelheid 
belangrijk is. Enkele voorbeelden zijn:

Conferencing
Programma’s zoals Zoom, Google Meet, Microsoft Teams 
of WhatsApp. . De videobeelden die de andere gebruikers 
zien, is voor jou downloadverkeer en tegelijkertijd is jouw 
eigen camera, dus wat anderen zien, uploadverkeer. De 
nieuwe generatie smartphones krijgt een steeds hogere 
resolutie camera en daardoor gaat de bandbreedte ook 
ongemerkt omhoog voor het te versturen beeld;

Online Gaming
In online games zal onze ping verbeteren en is er minder 
kans op de veel gevreesde vertraging die gamers lijden. 
Voor hen is de symmetrie van de internetverbinding een 
voordeel: een snelle actie versturen en de (re)actie van de 
ander zo snel mogelijk verwerkt zien in de game;

Cloud-apps
Cloud-apps zoals Google Drive, Dropbox en OneDrive 
verbeteren de snelheid waarmee bestanden worden 
gesynchroniseerd en ge-upload en dus daarmee ook 
sneller beschikbaar zijn voor de collega’s om samen aan 
te werken;

Social Media
YouTube en Social Media kanalen zoals Instagram, Fa-
cebook of TikTok profiteren van de symmetrische inter-
netverbinding met betrekking tot de video’s die worden 
geüpload.

Voor alles geldt dat vroeg of laat de bandbreedte proble-
men gaat opleveren: wordt er meegegaan met de tech-
niek voor de internet access, dan blijft alles (voorlopig)  
redelijk in balans. Blijft men achter met de internetverbin-
ding, dan zal snel de ervaring zijn dat de huidige band-
breedte onvoldoende is. 

Daarom levert een symmetrische glasvezelverbinding 
voordelen op, vooral wanneer het uploadkanaal belangrijk 
wordt, de verbindingssnelheid en de relatie met het aantal 
apparaten. Er dient ook rekening gehouden te worden 
met een andere factor, zonder dat de internetverbinding 
wordt gestraft, namelijk de snelheid die is gecontacteerd 
en welke apparaten er worden gebruikt (groter of juist een 
kleiner aantal apparaten).

Een geschatte berekening van aantal Mb en aan te sluiten 
apparaten:
- Met 100 Mb tussen de 4 en 7 apparaten;
- Met 250 Mb tussen de 8 en 15 apparaten;
- Met 500 Mb tussen de 15 en 20 apparaten;
- Met 1 Gb (1000 Mb)  meer dan 25 apparaten;
- Met 2,5 Gb (2500 Mb) is het op dit moment mogelijk een

aanzienlijk aantal apparaten te gebruiken.

Door de trend van meer bandbreedte per applicatie, 
zoals hierboven beschreven, zal het aantal afnemen en 
waar het voor velen nu overdreven snel is, zal het voor 
een aantal gebruikers zinvol zijn om meer dan 2,5 Gb te 
gebruiken zodra het beschikbaar komt.

Een symmetrische internetverbinding controleren
De eenvoudigste manier om een symmetrische verbin-
ding te controleren is om een tool te gebruiken die de 
snelheid van de internetverbinding meet. Met de snel-
heidstest wordt de upload- en downloadsnelheid van het 
glasvezel of ADSL gemeten. Een belangrijk punt is, dat de 
test moet worden gedaan met een redelijk moderne pc of 
laptop die is aangesloten via een Ethernet-netwerkkabel. 
De reden is dat WiFi niet altijd de beste/snelste verbinding 
haalt uit de routers en apparatuur.

Voor snelheden boven de 1000 Mb (1Gb) ligt het nog iets 
complexer, daar is de router wel voorzien van een poort 
van 2500 Mb (2,5 Gb). Op dit moment hebben relatief 
weinig apparaten een 2500 Mb (2,5 Gb) aansluiting en be-
schikken dus weinig consumenten hierover. De moderne 
wifi biedt een hogere snelheid dan de ethernet. Wordt de 
PC aangesloten op 1000 Mb (1 Gb), dan wordt er niet meer 
dan 1000 Mb (1 Gb) gemeten, al is er wel een snellere 
verbinding om te delen met alle apparaten.
Om het duidelijker te maken, onderstaand een voorbeeld 
met een asymmetrische en een symmetrische verbinding:

Om het duidelijker te maken, hiernaast een voorbeeld met 
een asymmetrische en een symmetrische verbinding:

Het is belangrijk om te weten, dat bij dit type test meest-
al iets meer dan de gecontracteerde snelheid gegeven 
wordt om het verschil tussen bruto en netto data-doorvoer 
te compenseren. Dit kan natuurlijk alleen op het moment 
dat het ook mogelijk is; wordt er een 500 Mb afgenomen, 
dan wordt er vaak 510 Mb gegeven en zijn de testen vaak 
net onder de 500 Mb. Op het netwerk van max 1000 Mb, 
is de snelheid 1020 Mb en zal het nettoresultaat vaak rond 
de 940 Mb zijn.

Het is normaal dat de snelheid een paar megabytes vari-
eert tussen de upload-en downloadsnelheden. Hierdoor 
zijn de internetverbindingen bij ons thuis voor veel taken 
essentieel geworden. In die zin heeft het werken in de  
cloud een grotere rol gekregen. Op dit moment is het  
delen van bestanden in de cloud om te werken of te up-
loaden van inhoud naar de cloud, aan de orde van de dag. 
Ook het werken met een VPN om de veiligheid te verho-
gen door onze gegevens te versleutelen naar het bestem-
mingspunt, komt in de praktijk veel voor. Het versleutelen 
van data kost ook tijd, dus houd er rekening mee dat het 
device dat de data versleuteld, ook tegen zijn grenzen 
gaat lopen. Hetzelfde geldt voor de snellere routers welke 
nodig zijn bij de 1000 Mb of de 2500 Mb abonnementen.

Ook individuele of groeps-videogesprekken dienen aan 
het rijtje te worden toegevoegd om werktaken uit te voeren 
die een grotere bandbreedte verbruiken. Alsof dit nog niet 
genoeg is, woont er in een woning meestal ook meer dan 
één persoon. Dat betekent dat we onze verbinding delen 
met meerdere mensen en met meerdere apparaten per 
persoon, zoals pc’s, laptop, smartphones, slimme apparaten 
(thermostaat), videobewakingscamera’s en telefoontoestel-
len. Ook hier zijn we in toenemende mate afhankelijk van 
onze internetverbinding.

Asymmetrisch

Internet providers vergelijken is direct besparen!
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Meerwaarde voor je huis
Glasvezel vergroot je woonplezier. De 
allersnelste wifi, die heb jij. En mocht je 
verhuizen dan maakt glasvezel je woning 
zeker aantrekkelijker voor toekomstige 
bewoners.
Een ultrasnel en stroringsvrij internet  
stimuleert de groei en ontwikkeling van alle 
bewoners en bedrijven in je gemeente. En 
dat geeft een boost aan de economie en 
dus aan de werkgelegenheid en de  
woningmarkt, waardoor je woning nog 
eens extra gewild is. Wie wil dat niet?

Klaar voor de toekomst
Samen tv kijken in super-ultra HD, virtueel 
aanschuiven bij hybride vergaderingen 
met je eigen hologram, BR gamen en nog 
veel meer. En dat allemaal tegelijk.

Je kijkt wat je wilt, wanneer je wilt, in 
steeds hogere kwaliteit. Uitgesteld tv 
kijken en streaming-diensten zoals Netflix 
en Videoland zijn erg populair. In de wereld 
van de toekomst kun je concerten en the-
aters bezoeken alsof je er zelf bij bent.

Lief voor het milieu
Internetten via glasvezel kost 60% minder 
energie dan via andere verbindingen. 
Glasvezel kan bovendien niet uitzetten, 
oxideren of onze aarde op welke andere 
manier dan ook aantasten.

Modems, routers en centrales van de 
koper- en kabelnetwerken verbuiken heel 
veel elektriciteit. Glasvezel werkt met licht. 
Als we allemaal overstappen op glasvezel 
kunnen we samen een enorme ban  
energie besparen. Waar wacht je nog op?

Kiezen wat bij je past
Het glasvezelnetwerk van E-Fiber is open 
voor alle aanbieders van internetdiensten. 
Je hebt dan ook ruime keuze in providers 
en pakketten.

Wij houden van keuzevrijheid. We zetten 
alle providers op een rij zodat jij kunt 
kiezen: wie past het beste bij jou, bij je 
familie of bedrijf? Allemaal bieden ze een 
supersnelle verbinding via een uiterst 
betrouwbaar netwerk aan - daar zorgt 
E-Fiber voor.

Supersnel, betrouwbaar internet
Met glasvezel geniet je van internet dat 
tot wel 20 keer zo snel is als andere  
verbindingen. Zonder haperingen of 
storingen.

Verzenden en versturen van grote bestan-
den in een mum van tijd, geen haperingen 
bij online meetings, geen buffering bij het 
uploaden van games. Je deelt de kabel 
alleen met je huisgenoten en niet met de 
rest van de buurt.

Bron: E-Fiber |

Glasvezel is het internet van de toekomst. Wij zijn met z’n allen steeds meer online. 
Dagelijks jagen we miljarden bits en bytes door het internet en dat worden er elk jaar 
40% meer. De bestaande netwerken van koper en coax kunnen deze groei niet aan. 
Glasvezel wel. Makkelijk! Stap nu over! Dit zijn de vijf grootste voordelen van glasvezel.

Waarom glasvezel?

Ben je er klaar 
 voor?

1 gigabit
internet only

Wil jij supersnel en ongelimiteerd internet voor de
beste prijs? Lekker snel streamen, gamen of
werken in de cloud? We’ve got your back!

Het pakket:
ü	1 Gigabit

ü	Internet Only

ü	IPv6 ready

ü	Onbeperkt dataverkeer

ü	Keuze eigen router of huur

onze super wifi-router

€39,50 p/mnd

contractduur 12 maanden

Geen gedoe!
Ben jij ook niet meer van het TV  

kijken ‘’the old school way’’ maar wil 

je gewoon streamen en niet hoeven 

wachten tot je verbinding gebufferd 

is? Bij RapidXS ben je niet verplicht 

om allerlei overbodige en dure  

extra’s af te nemen, je meldt je aan 

voor Internet only en dat is precies 

wat je krijgt: super snel internet 

zonder gedoe!

Krachtige en snelle WiFi!
De Wifi technologie is een middel 
waarmee je draadloos kunt internetten. 
De kans is groot dat ook jij thuis een 
wifi netwerk hebt. De Wifi technologie 
maakt gebruik van radiogolven om ge-
gevens te versturen en te ontvangen in 
plaats van een kabel. 

Het gemak is dat iedereen in je huis- 
houden nu tegelijk gebruik maakt van 
het internet en je hoeft geen ruzie meer 
te maken over de internetkabels. Tegen-
woordig is het mogelijk om naast smart-
phones, tablets en laptop ook printers, 
harde schijven, verlichting, koelkast,  
thermostaat en televisies op wifi aan te 
sluiten.

Wifi tips

• De internet snelheid die u afneemt,
bepaalt uiteindelijk ook de internet- 
snelheid die u via wifi gebruikt. Hoe hoger
de snelheid van uw abonnement, hoe hoger
de internetsnelheid van uw wifi zal zijn.

• Zorg wel voor een router die de snelheden
van uw internetabonnement aan kan zodat
deze niet de snelheid beperkt.

• Plaats de Wifi router op een hoge plek
zodat het signaal zo min mogelijk onder-
broken wordt.

• Zet de router op een plek waar hij geen
last heeft van andere apparaten die radio- 
golven uitzenden. Dus niet in de buurt
van de magnetron, draadloze telefoon,
walkietalkie, radio of televisie.

• Zorg dat de router de warmte kwijt kan

en ventilatie heeft.
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Sittard-Geleen is verdeeld in 
meerdere gebieden en loopt tot 
januari 2024. Benieuwd naar de 
planning neem dan contact op 
met E-Fiber voor meer 
informatie. 

Planning Sittard-Geleen

Bron: E-Fiber
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Internet (1Gig) 
TV en bellen
nu 3 maanden

€35,- p.m.

ZORGELOOS ALLES GEREGELD IN 1 PAKKET!

Intoductieactie
Sluit je abonnement af en  
ontvang het gekozen alles-in-1 

pakket 3 maanden voor 
maar € 35,-

Scan de QR-code, 
www.multifiber.nl/bestellen
of bel 074 - 20 51 088

Pak deze niet te
missen kans!

Internet
500 Mbit/s (max up en download)

Vast IP adres

Incl. Router / WiFi

Internet
1000 Mbit/s (max up en download)

Vast IP adres

Incl. Router / WiFi

Televisie
Basis pakket (85+ zenders, 55+ in HD)

ESPN Compleet

Standaard 1 televisiebox, max. 3

Programma gemist

Begin gemist

Pauze TV

Gratis TV App

Gratis monteur

Televisie
Basis pakket (85+ zenders, 55+ in HD)

ESPN Compleet

Standaard 1 televisiebox, max. 3

Opnemen

Programma gemist

Begin gemist

Pauze TV

Gratis TV App

Gratis monteur

Telefonie
1e lijn gratis

Gratis nummerbehoud

Voordelige belkosten

Telefonie
1e lijn gratis

Gratis nummerbehoud

  Voordelige belkosten

INSTAP 500 MBIT COMPLEET 1000 MBIT

€ 54,95 P/M

€35,- P/M €35,- P/M

€ 64,95 P/M

De beste internetverbinding is supersnel, veilig en betrouwbaar. Je bent altijd online, ook 
als je met meerdere mensen tegelijk internet gebruikt. Zo mail, app, Netflix, YouTub en 
download je zoveel als je wilt. Geen gedoe, gewoon goed. Dat is wat multifiber doet.

Let op:
Na 3 maanden betaal je vanaf € 54,95 p.m.,
afhankelijk van het gekozen pakket en de 
gekozen extra’s

Voor meer info kijk ook op 

www.multifiber.nl/sittard-geleen

Aan de slag met 

zakelijk 
glasvezel?

www.weserve.nl

Internet
100, 250, 500 of 1000

Telefonie
Standaard of Premium

Televisie

Overal waar u wilt TV kijken

Het was een aantal jaar geleden dat wij in 
de trein het 8 uur journaal zaten te kijken 
op een klein schermpje. De technologie 
verbeterd en de wereld verandert snel 
mee. Ineens is het mogelijk om met uw 
laptop, tablet, smartphone en televisie 
naar interactieve televisie te kijken. 
Is dit niet geweldig?

Streamen via internet wordt 
steeds populairder
Het is mogelijk om met verschillende inter-
netverbindingen televisie te kijken. Dit kan 
via de glasvezel of kabel, wifi en uiteraard 
via 4G en 5G. Bijna iedereen heeft wel 
een smartphone, laptop, tablet of smart TV 
waarmee je via internet televisie kijkt.

Via een app op verschillende 
apparaten televisie kijken
Op de bank, in bed of als je onderweg 
bent, je hoeft geen serie of programma 
meer te missen met een Android of IOS 
device. Waar en wanneer je wilt live tv kij-
ken of kijk je favoriete programma gemak-
kelijk terug.
Als je liever op een groot scherm kijkt, dan 
kun je gebruik maken van een Chrome-
cast, Airplay of installeer een smart TV-, 
Android TV- of Fire TV app.

Geen probleem als je geen smart 
TV hebt
Je kunt met de M-visie app ongestoord 
je favoriete programma’s live kijken op je 
smartphone of tablet. Dit kan tegenwoor-
dig overal in Europa. 

Een groot voordeel is dat je echt overal 
kunt kijken. Je hebt aan één televisie 
genoeg en het aanleggen van kabels 
door het huis, om op de eerste verdieping 
televisie te kijken, is niet meer nodig. Je 
kan alles gewoon kijken via je tablet of 
smartphone. De meeste mensen hebben 
de smartphone toch de hele dag op zak. 

Via de TV-app kijk je tijdens de pauze 
op het werk of tijdens een treinreis, is 
dit geen leuk tijdverdrijf? Houd er wel 
rekening mee dat hiervoor een stabiele en 
snelle internetverbinding noodzakelijk is.

Bijna geen snelheidsverlies, geen storin-
gen, dat is hoe een glasvezelkabel de 
lichtsignalen verstuurt en ontvangt.

Hoe is dit mogelijk?
Er wordt glas gesmolten, hiervan worden 
dunne draden gemaakt die sterk en 
buigzaam zijn. Zo ontstaat een glasvezel-
kabel. Rondom deze dunne draden wordt 
een laag gelegd, deze laag kan geen 
licht transporteren. Het lichtsignaal wordt 
eigenlijk nooit minder, het botst, kaatst en 
maakt oneindig veel bochten tijdens het 
transport, zo legt het honderden  
kilometers af zonder problemen.  

Denk hier eens over na, elke keer dat jij 
een signaal verstuurt of ontvangt, bereikt 
alle informatie… en dan ook echt alle infor-
matie ook je telefoon, pc of televisie. Zo 
wordt licht gebruikt om snel en storingsvrij 
informatie te versturen en ontvangen. 
Elektrische of magnetische velden hebben 
geen enkele invloed op het lichtsignaal. 
Dit maakt het een groot voordeel, want er 
wordt dagelijks enorm veel data verstuurd 
en ontvangen, denk hierbij aan een HD 
televisie.

Je krijgt je eigen glasvezelkabel, je deelt 
deze niet met je buren. Internet wordt 
sneller en je televisiebeeld veel scherper, 
dankzij een glasvezelkabel die altijd  
storingsvrij is. 

Nu weet je hoe glasvezel werkt. Wacht 
niet langer en maak je klaar om te sur-
fen met de snelheid van licht!

Glasvezel, hoe werkt het?

Smartphone Tablet Laptop

Wifi-routerGlasaansluiting

Televisie

Interactieve 
TV-ontvanger

=  Glasvezel

=  UTP-kabel

=  HDMI-kabel

Smartphone Tablet Laptop

Wifi-routerGlasaansluiting

Televisie

Interactieve 
TV-ontvanger

=  Glasvezel

=  UTP-kabel

=  HDMI-kabel
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De 15 meest gestelde vragen over glasvezel

1. Waarom zou ik voor glasvezel
kiezen?
We gebruiken steeds meer data. Van
Skype-gesprekken tot online thuiswerken.
Daarnaast zijn er steeds meer apparaten
die we gebruiken via internet. Zogenoem-
de ‘slimme apparaten’. Denk aan een
alarmsysteem, thermostaat of muziekin-
stallatie. Daarom is het belangrijk dat we
gebuik maken van een betrouwbaar net-
werk met een enorme capaciteit. Dit vergt
veel van de huidige internetkabel, met
een trage en onbetrouwbare verbinding
als gevolg. Glasvezel is het antwoord op
supersnel internet. Nu en in de toekomst.

2. Wat betekent voor glasvezel
kiezen?
Je kiest voor glasvezel door een
abonnement af te sluiten bij één van de
aangesloten providers. Uiteraard gaat je
abonnement pas in als de glasvezelkabel
ook echt in de grond ligt. En komt het
netwerk er niet, dan komt je abonnement
te vervallen en verwijderen we al je
gegevens.

3. Ik woon in het buitengebied, krijg
ik ook glasvezel?
Absoluut, juist! Wij vinden dat iedereen
in Nederland recht heeft op snel internet.
Waar je ook woont, van het stadshart tot
in de polder. Als E-Fiber glasvezel aanlegt
in een gemeente, dan doen ze dit voor
iedereen.

4. Is de aanleg van glasvezel van
E-Fiber gratis?
Ja, E-Fiber wil dat iedereen gebruik kan
maken van een snel en betrouwbare
verbinding, dus ze leggen in de gehele
gemeente gratis een glasvezelnetwerk in
de straat. Maar ze sluiten je alleen aan op
het netwerk indien je een glasvezel-
abonnement hebt afgesloten bij één van
de providers.

5. Kan ik op een later moment glas-
vezel laten aanleggen?
Je kunt kiezen om later aangesloten te
worden op het glasvezelnetwerk. De
kabel wordt dan niet doorgetrokken tot in
je huis. Het is wel zo dat de werkzaam-
heden van de aannemer apart voor jou
worden ingepland en uitgevoerd, daar
moet E-Fiber kosten voor in rekening
brengen. En alleen bij voldoende
inschrijvingen kan de aanleg van het
glasvezelnetwerk doorgang vinden.

6. Welke providers bieden diensten
aan op het E-Fiber netwerk?
Het glasvezelnetwerk van E-Fiber is een
open netwerk. Ze houden van keuzevrij-
heid en willen dat je zelf bepaalt bij wie
je je internet afneemt. Alle providers zijn
welkom, dit onderscheid E-Fiber van de
andere netwerken. Er staan meerdere
providers te trappelen om jou de beste
service en persoonlijke aandacht te
bieden. Kijk op e-fiber.nl/vergelijk om te
zien welke provider en welk abonnement
het beste bij jou past.

7. Wat gebeurt er met mijn e-mail-
adres en telefoonnummer?
Heb je een afhankelijk e-mailadres (zoals
@ziggo.nl of @kpn.nl) en wil je overstap-
pen op glasvezel? Daar is een oplossing
voor: een onafhankelijk e-mailadres. Dit
is gratis en hiermee voorkom je bij een
volgende overstap problemen. Denk
aan bijvoorbeeld Gmail of Outlook. Voor
hulp bij het overstappen kan je kijken op
e-fiber.nl/overstappen-email. Je telefoon-
nummer meenemen? De providers zijn
verplicht dit te faciliteren.

8. Heb ik straks nog alle zenders en
kan ik Ziggo Sport of ESPN Com-
pleet live blijven kijken als ik over-
stap naar glasvezel?
Alle zenderpakketten komen overeen
met de pakketten van andere providers
in de markt. Je kunt via de provider naar
keuze ook Ziggo Sport bestellen tegen
maandelijkse betaling. ESPN Compleet
zit in het basispakket bij veel providers,
bij andere providers is deze beschikbaar
tegen maandelijkse betaling.

9. Wordt de overstap begeleid?
Het merendeel van de providers biedt
een overstaphulp aan zodat je nergens
naar om hoeft te kijken. Zij regelen de
overstap, inclusief het opzeggen van je
huidige abonnement. En vaak komt je
nieuwe provider ook de diensten thuis
installeren.

10. Wordt er in de tuin gegraven?
In de meeste gevallen niet. De aannemer
‘schiet’ de glasvezelkabel onder je tuin
of oprit door zodat we niet hoeven te
graven. Dit gebeurt met een zogenoemde
tuinboring. In enkele gevallen is het beter
en veiliger om te graven. De aannemer
bekijkt dit per adres, dit wordt van te
voren met de bewoners besproken.

11. Wordt mijn huis meer waard als
er glasvezel ligt?
Huizen worden nog steeds verkocht
zonder glasvezelaansluiting. Maar, de
aanwezigheid van snel en betrouwbaar
internet is inmiddels wel een zeer belang-
rijke factor voor de verkoopbaarheid van
een huis of bedrijfslocatie.

12. Waarom zou ik glasvezel nemen
als er een 4G of 5G verbinding is?
4G of 5G zijn draadloze technieken die
niet te vergelijken zijn met het glasvezel-
netwerk. Dit omdat het een vaste verbin-
ding ten opzichte van een mobiele ver-
binding betreft. Mobiel dataverkeer wordt
steeds beter maar zal voorlopig nog niet
op kunnen boksen tegen het snelle en
betouwbare vaste glasvezelnetwerk.
Mobiel dataverkeer is afhankeliijk van
zendmasten, de hoeveelheid zendmas-
ten heeft invloed op de kwaliteit van de
verbinding. Met een glasvezelverbinding
ben je altijd verzekerd van goed, snel en
betrouwbaar internet. Met 4G of 5G is
de kwaliteit altijd afhankelijk van externe
factoren.

13. Kan ik ook een glasvezel- 
abonnement afsluiten als ik in
een huurwoning woon?
Ja, dit kan zeker. Je dient in eerste
instantie zelf toestemming te geven voor
de aanleg van glasvezel. Dit kan direch
door een abonnement af te sluiten bij
één van de providers. Daarnaast dient de
pandeigenaar of woningbouwvereniging
toestemming te geven voor de aanleg. Je
kunt bij hen navragen of dit al is gebeurd.
Is dit nog niet gebeurd? De pandeigenaar
of winingbouwvereniging kan dit snel en
eenvoudig doen door een email te sturen
aan info@e-fiber.nl o.v.v. ‘Toestemming
geven tot aanleg glasvezel’. Vermeld
hierbij duidelijk adres- en contact- 
gegevens van het betreffende pand.

14. Kan ik gebruik blijven maken van
de coaxkabel als ik mijn woning laat
aansluiten op glasvezel?
Tot het moment waarop je besluit over
te stappen op glasvezel, blijf je gebruik
maken van de bestaande coax- of
telefoonkabel. Als je binnen het aansluit-
gebied woont en een abonnement afsluit

voordat de aanleg begint dan wordt de

glasvezelverbinding kosteloos in huis

afgemonteerd. Een enkele provider kan

ook digitale TV (zonder interactiviteit)

leveren via de bestaande coaxkabels in

huis.

15. Waar komt de aansluiting?

Het liefst houden we de bestaande

aansluiting aan voor de glasvezelaan-

sluitingen. Deze zit bij veel huishoudens

in de meterkast of in de woonkamer.

Wanneer je klant wordt bij een van de

provividers, dan wordt er door een

monteur een glasvezelmodem geplaatst

op de plek waar je huidige aansluiting zit,

daarna wordt de aansluiting geactiveerd.

Agenda
Kijk voor de actuele data en tijden 

op www.multifiber.nl/sittard-geleen

Op deze pagina staan de data van 

de informatieavonden, waar wij 

staan met onze onze glasvezelbus 

en de webinars die wij organiseren.

Tijdens de evenementen informe-

ren we de bewoners over 

glasvezelabonnementen en de 

voordelen die hieraan verbonden 

zijn. 

Colofon
Dit is eeen uitgave van Weserve B.V.
Copyright © 2022 | Glasvezel krant

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van druk, foto-
kopie, geluidsband, elektronisch of op 
welke wijze dan ook, zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
Deze krant is door ons in samenwerking 
met E-Fiber met de nodige zorgvuldig-
heid samengesteld. Anderzijds wordt 
echter geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaard voor enige onvolledigheid, 
onjuistheid of anderszins, dan wel de 
gevolgen daarvan.

Oplage: 38.000 | info@weserve.nl
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De puzzel

Internet providers vergelijken is direct besparen!

Doe de postcode check, vergelijk en bespaar binnen 1 minuut!
Postcode Huisnummer + Toevoeging Wat wil je vergelijken?

Nu vergelijken

Bij ons altijd minimaal € 10,- extra korting!

Hoe snel is jouw internet? Doe onze speedtest!
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Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl

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

WIJ ZIJN BEREIKBAAR van 9.00 tot 16.30 
U kunt bij ons bestellen en laten bezorgen.

ACTIE:
Bij uw eerste 

bestelling 
3 maaltijden

voor 

€ 18,95

Wij zoeken een collega 
voor 2 tot 3 dagen per week

Werktijden van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Werkdagen maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag (in overleg)

Voor meer informatie zie 
www.veroniquekookt.nl

Veronique Kookt groeit
Voor openstaande vacatures

www.veroniquekookt.nl

WIJ ZIJN BEREIKBAAR van 9.00 tot 16.30 
U kunt bij ons bestellen en laten bezorgen.

WIJ ZIJN BEREIKBAAR9.00 tot 16.30 
U kunt bij ons bestellen en laten bezo

WIJ ZIJN BEREIKBAAR9.00 tot 16.30 
U kunt bij ons bestellen en laten bezo

voor 2 tot 3 dagen per week WIJ ZIJN
BEREIKBAAR van9.00 tot 16.30 uur

U kunt bij ons
bestellen en

laten bezorgen.

Het centrum van Geleen vormt dit jaar 
van van 10 t/m 15 juni het decor van 
de leukste voorjaarskermis van het 
Zuiden.

De grootste attracties, de leukste spellen en de 
lekkerste vette hap: de Gelaender Kirmes. Na 
meer dan 100 edities is dit mobiele pretpark 
niet meer weg te denken uit de stad. Met vele 
attracties en een randprogramma boordevol 
muzikaal vermaak en leuke activiteiten in de 
horeca, is het een feest voor jong en oud.

Programma 
Vrijdagmiddag om 16.00 uur wordt de kermis 
op spectaculaire manier, met een levensgrote 
dinosaurus, geopend. De cafés in het centrum 
zorgen voor live muziek, die tot op de gezelli-
ge terrassen te horen is en door de stad lopen 
Giant Transformers.

Stap in de spannende attracties zoals de Boos-
ter Maxxx en de Reactor, daag jezelf fysiek uit 
met de Cake Walk, of ga in kermisklassiekers 
zoals de Cocoon Rupsbaan en de zwaarte-
krachtvrije Gravitron Starwars. Ook voor de 

De leukste voorjaarskermis van het Zuiden
kleintjes is er veel te beleven. Kijk voor alle 
attracties en foto’s uit voorafgaande jaren ook 
eens op de hieronder genoemde website.

Woensdagmiddag 15 juni staat ook dit jaar in 
het teken van de familie. De attracties draaien 
deze middag tegen gereduceerde ritprijzen-
Konijn Bing en zijn vriendje Plop, Brand-
weerman Sam en de Minions zijn aanwezig. 
Deze middag is er van 13.00 uur t/m 15.00 
een prikkelarme kermis. Gedurende deze tijd 
zullen er geen lichteff ecten zijn, geen harde 
muziek en attracties draaien daar waar moge-
lijk langzamer.

De kermis zou de kermis niet zijn zonder een 
grote hoeveelheid snacks. Trakteer jezelf op 
lekkernijen die je nergens anders krijgt. Grote 
zuurstokken, karamelappels, suikerspinnen 
en gesuikerde pinda’s smaken nergens beter 
dan op de kermis. Hou je meer van hartig? 
Er is zoveel keuze dat je vast niet met honger 
naar huis gaat.

 Kijk voor meer informatie op: 
 gelaenderkirmis.nlZwieren en zwaaien met fl uor en rook. Foto Double Eye | Ivo Goessens

Kaartverkoop Zittesje revuu ‘Oukouk’ van start
De kaartverkoop voor de ‘Zittesje revuu’ 
is gestart. Ruim 6000 kaarten gaan in de 
verkoop voor een van de negen voorstellingen 
van de nieuwe revue ‘Oukouk’. De voorstel-
lingen vinden plaats op 18,19, 20, 25,26 en 
27 november en 2,3 en 4 december in het 
Toon Hermans Theater in Sittard. Op vrijdag 
en zaterdag staat de voorstelling in de avond 
gepland, op de drie zondagen zijn er matinée-
voorstellingen. 

Regie
De Zittesje revuu wordt dit jaar wederom 
geregisseerd door Nicole Schurgers, al voor 
de 5de keer. Nicole: ‘We zijn al lekker aan het 
repeteren sinds begin dit jaar, nadat met een 
heuse ‘Revuuzitting’ de titel van de nieuwste 
productie Oukouk in de carnavalsperiode 
bekend gemaakt was. De voorpret tijdens de 
repetities is enorm. Een goede voorbode voor 
wat deze revue gaat brengen. Mensen kunnen 
zich al gaan verheugen!’. 

De lat voor de nieuwe revuu ligt hoog, want de 
laatste revue ‘Hoog Bezuik’ uit 2019 was een 
daverend succes. Schrijver Sjef Schurgers: ‘En 
dat is nu juist de uitdaging, om daar overheen 
te gaan. Hoewel ik natuurlijk niet te veel kan 
verklappen, kan ik zeggen dat het écht spec-
taculair wordt. Oude en nieuwe tijden gaan 
magistraal in elkaar over. Een must see op alle 
vlakken!’

Oukouk
Oukouk’ is een historisch dropdrankje dat in 
Sittard gedronken wordt tegen hoestklachten 
en een bekend lied van Toon Hermans, een 
van de grondleggers van de revuehistorie in 
Sittard. In ‘Oukouk’ worden de toeschouwers 
meegenomen in de nieuwbouwplannen voor 

de voormalige Vroom en Dreesman locatie op 
de Markt in Sittard. Als tijdens de uitleg van 
de nieuwbouw de roep klinkt: ‘L’histore se 
repète’ (‘de geschiedenis herhaalt zich’) speelt 
de revue zich ineens af in het jaar 1959. En er 
zijn meerdere, bijzondere paralellen te trek-
ken tussen 1959 en 2022 als het gaat om de 
afbraak van de volksbuurt ‘Achterom’, de eer-

ste renovatie van het Stadspark, het verschil 
tussen arm en rijk, de liefde tussen mensen, 
het onderwijs in Sittard en de verhoudingen 
tussen Sittard en Geleen. 
De Zittesje Revuu is een prachtige avond uit 
in het Toon Hermans Theater.  met een mix 
van hartelijk lachen en dan weer een traan-
tje wegpinken. Een wervelende theatershow 

vol humor, actuele spitsvondigheden, zang, 
ballet, modern decor en live-muziek. Het is 
al lang geen lokale productie meer te noemen 
omdat zij het publiek uit alle Limburgse wind-
streken weet te boeien. Een groot compliment 
voor de meer dan 150 medewerkers, die zich 
hier belangeloos voor inzetten. 

 Kaarten voor de Zittesje revuu zijn te 
 bestellen via: 
 www.toonhermanstheater.nl 
 Meer informatie: www.oukouk.nl

Jungle Escape in 
de bibliotheek
Kinderboekenschrijver Michael Reefs is 
een van de best gelezen Nederlandstalige 
fantasy auteurs. Met zijn spannende serie; De 
Tempeljagers zijn spannende avonturen te 
beleven. Niet alleen worden de jonge lezers in 
het boek pagina na pagina meegesleurd in een 
bloedstollend avontuur, maar ook nog eens 
op 4 juni in de bibliotheek onder leiding van 
Michael Reefs zelf. Tijdens de Jungle Escape 
verandert de bibliotheek in een woud vol ge-
heimen… Hier bevindt zich de schatkamer van 
een tempel. Deelnemers kunnen door middel 
van verborgen opdrachten en puzzels de code 
kraken om in de schatkamer te komen. Kin-
deren kunnen meedoen met dit spannende 
avontuur om 11.00 uur in Bibliotheek Ligne 
en om 13.00 uur in Geleen. Aanmelden vooraf 
is niet nodig en deelname is gratis.

Meer informatie via 
 www.dedomijnen.nl/bibliotheek
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Scan de QR-code 
voor meer info.

Ontmoet
de glasvezel 
providers

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 kennismaking 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-fi ber.nl/sittard-geleen.

Open voor aanmelding

maandag 20 juni 
17.00-20.00u

‘t Volkshoes Pastoor 
Schoenmaeckersstraat 8, 

Geleen

zaterdag 25 juni 
11.00-14.00u

Buurtcentrum Limbrichterveld 
Eisenhowerstraat 724, 

Sittard

Wanneer & waar?



MIJNGazet | pagina 19

In- en verkoop gebruikte 
top-occasions

AutoMeis Vestiging Heerlen

Ganzeweide 181 | 6413 GE Heerlen
T +31 46 44 28 203

info@automeis.nl | www.automeis.nl

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.

Wij zijn Auto Meis  

www.automeis.nl

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

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

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

ZELISSEN
autodemontage v.o.f.

Milieuparkweg 14
Sittard

Raymund Leijten (57) woont in Sittard 
en is sinds 2016 voorzitter van de Kyno-
logen Club Geleen e.o. Deze vereniging 
is op 10 januari 1933 opgericht te Ge-
leen en heeft nu een trainingslocatie in 
Limbricht naast de Manege Klipper.

Door Bert Wassenberg

Hoe lang loop je al mee bij deze vereni-
ging. Wat heb je allemaal gedaan en 
waarom is dat zo leuk? 
In februari 2012 heb ik me bij KC Geleen 
aangemeld voor de Gehoorzaamheidscur-
sus (EG1). Ik had destijds een herplaatste 
Bordercollie van 1 jaar. Daarna beoefende 
ik bij KC Geleen met mijn hond de Flyball 
sport, overigens de enige honden-teamsport 
die er is (soort estafette voor honden). Al snel 
ben ik overgestapt naar de Agility, dit vond 
ik veel mooier actiever en spectaculairder. 
Daarna is mij gevraagd of ik geen interesse 
had om les te gaan geven. Ervaring in hiermee 
had ik al vanuit mijn turnverleden, waar ik 
als trainer, bestuurslid en commissielid heel 
actief in het verenigingsleven was. Maar op 
gebied van honden had ik geen ervaring. Ik 
heb 2 jaar meegedraaid als hulpinstructeur bij 
2 ervaren instructeurs en door de combi van 
het lesgeven en zelf trainen ben ik me hierin 
verder gaan ontwikkelen en heb hiervoor o.a. 
een opleiding gevolgd aan de Agility Campus 
in Utrecht. Intussen heb ik de opleidingen 
gedaan als Flyball instructeur en Hoopers 
instructeur, dit zijn beiden ook hondensport 
disciplines. Momenteel geef ik nu verdeeld 
over deze disciplines per week totaal 11 uren 
les.

Daarnaast ben ik in 2016 geheel onverwachts 
voorzitter geworden van Kynologen Club 
Geleen e.o. Na een woelige periode binnen het 
bestuur is destijds bijna het gehele bestuur 
opgestapt. Mij werd gevraagd het bestuur 
te komen versterken en werd ook vrij snel 
gevraagd dit als voorzitter te doen. Er kwam 
op dat moment veel op mij af en ik had op 
dat moment ook maar één doel en dat was 
rust in de vereniging creëren. Het kostte me 
wel veel tijd en nog meer energie. Naast mijn 
fulltimebaan was ik alleen maar met de club 
bezig. Mede dankzij alle inzet van de andere 
bestuursleden, instructeurs en behulpzame 
vrijwilligers, durf ik nu met trots te zeggen dat 
er al enkele jaren rust is bij ons en dat zien wij 
terug in onze nog steeds groeiende lessen en 
trainingen, maar vooral in de leuke ontspan-
nen sfeer binnen ons instructeurs-team.
Wij hebben als bestuur achter de schermen 
intussen toch heel wat veranderingen door-
gevoerd, zoals o.a. het vernieuwen van de 
website en de automatisering van de adminis-
tratie. Ik vind dit leuk omdat ik graag dingen 
organiseer, het liefst met mensen en honden. 
Daarnaast is het geweldig sjiek om  de ver-
schillende soorten combinaties van baasjes en 
hond te zien.

Wat gebeurt er zoal bij jullie vereni-
ging?  Voorziet deze vereniging in een 
groeiende behoefte? 
Kynologenclub Geleen en Omstreken in 1933 
opgericht met het doel zoals destijds in de 
statuten is beschreven: “De Vereeniging stelt 
zich ten doel het bevorderen der Kynologie en 
het houden van uitsluitend rashonden. Door 
het houden van Tentoonstellingen, Clubmat-
ches en het organiseren van gezelschapsreizen 
en tentoonstellingen.”

Oorspronkelijk dus een vereniging die bekend 
en groot is geworden met het organiseren van 
rashondenshows. Dit is intussen niet meer 

Raymund Leijten van Kynologen Club Geleen e.o.

ons hoofddoel. In de loop der jaren is het doel 
veranderd en meer in de richting van diverse 
hondensporten gegaan. Hoewel wij toch nog 
één keer per jaar een Clubmatch organiseren 
voor Rashonden, maar nu samen met nog 
twee andere Limburgse Kynologenverenigin-
gen.

Onze activiteiten zijn nu gericht op het aan-
leren aan onze cursisten van basistechnieken 
voor het opvoeden van hun hond door het 
geven van puppy- en gehoorzaamheidscur-
sussen. Daarnaast geven wij momenteel drie 
honden sportdisciplines namelijk, Agility, 
Flyball en Hoopers. Ook organiseren wij 
regelmatig workshops en lezingen voor onze 
leden, maar ook voor niet-leden. Wij vinden 
het belangrijk dat hondenliefhebbers op de 
hoogte kunnen blijven van de kynologie, want 
ook hierbinnen zijn continu ontwikkelingen 
en vernieuwingen.

Jullie hebben een uitgebreid team van 
bestuursleden, instructeurs en coör-
dinatoren? Ben je tevreden met dit 
aantal of mag er gerust nog wat bij? 
Hoe komen jullie aan voldoende kader- 
of bestuursleden? 
Wij hebben een fijn bestuur, waarin iedereen 
zijn eigen taken heeft. Momenteel voldoet dit 
5-koppig bestuur aan de behoefte van onze 
vereniging. Daarnaast hebben wij een gezellig 
en goed team van 15 instructeurs, ieder met 
zijn eigen opleidingen en ervaringen. Het 
mooie hiervan is dat wij onze ervaringen 
uitwisselen en zo onze kennis continu verrui-
men. Door het groeiend aantal aanmelding 
van leden, zeker na de coronapandemie, 
hebben wij wel een capaciteitstekort aan 
instructeurs. 

Het vinden van goed opgeleide instructeurs 
is niet makkelijk. Wij benaderen dan ook 
weleens cursisten die bij ons al enkele jaren 
meedraaien en waarvan wij een goed beeld 
hebben op gebied van persoonlijkheid en om-
gang met mensen en honden. Wij bieden deze 
een stageperiode aan en als ze geschikt zijn 
bieden wij ze een externe opleiding, zodat ze 
later als instructeur in onze vereniging kun-
nen gaan functioneren (dit proces kan 3 tot 5 
jaar duren). Wij moeten tenslotte ook blijven 
vernieuwen en investeren anders bloed je als 
vereniging dood.

Op jullie Facebookpagina wordt het 
laatste nieuws bijgehouden. Is dit een 
belangrijk medium voor jullie? Doen 
jullie nog meer op digitaal gebied c.q. 
met social media? 
Persoonlijk ben ikzelf niet echt actief op 
Facebook. Maar voor KC Geleen is Face-
book intussen, naast onze website, wel een 
belangrijk communicatiemedium geworden. 
Je bereikt hiermee snel een groot publiek. 
Persoonlijk vind ik het jammer dat het helaas 
maar een vluchtig medium is met soms een 
overkill aan informatie. Belangrijker voor ons 
is onze website www.kcgeleen.nl waarop wij 
alle informatie zetten die nodig is.

Kan je zeggen dat dit een regionale 
vereniging is? De lidmaatschapskosten 
zijn niet erg hoog, maar wel verplicht 
als je een cursus wilt volgen. Hoe en 
waarom is hiervoor gekozen?
KC Geleen is zeer zeker een regionale vereni-
ging, sterker nog, oorspronkelijk is Zuid-Lim-
burg zelfs verdeeld in 4 gebieden waarin de 
4, door de Raad van Beheer, officieel erkende 
kynologenclubs ieder hun eigen werkgebied 
toegewezen hebben gekregen. Leden van het 
ene gebied mochten zelfs geen lid worden van 
een KC uit een ander gebied. Zo ook met het 
houden van hondenshows. In het verleden is 
hierdoor in de jaren ‘80 veel tumult geweest 
zelfs met grote krantenkoppen. Gelukkig is 
dit allemaal in de loop der jaren versoepelt, 
wij hebben nu leden vanuit Midden-Limburg 
en alle uithoeken van Zuid-Limburg, maar 
blijven toch regionaal werken. Wij hebben er 
bewust voor gekozen om het lidmaatschap zo 
laag mogelijk te houden omdat wij niet com-
mercieel bezig zijn en gelukkig nog volledig 
op vrijwilligers draaien. Wij zien het lidmaat-
schap ook meer als een steun aan onze vereni-
ging en houden het hierdoor laagdrempelig. 
Als lid krijg je hiervoor echt wel e.e.a. terug 
o.a. kortingen op workshops en lezingen. 

We hopen natuurlijk dat we zo langza-
merhand van corona verlost zijn? Hoe 
was de invloed van corona op jullie 
activiteiten? 
Corona was een hele rare periode, niemand 
had tenslotte ervaring met een lockdown 
en opgelegde overheidsregels enz. Het was 
puzzelen en uitzoeken hoe de vereniging 
toch de cursisten kon blijven bedienen. Het 

belangrijkste vonden wij dat de puppy- en 
gehoorzaamheidslessen zoveel mogelijk door 
moesten blijven gaan. Afhankelijk van wat op 
dat moment de regels van het RIVM waren 
werden de lessen in kleinere groepen, per 
twee cursisten of soms zelfs één op één gege-
ven. Puppy’s moeten namelijk een goede basis 
meekrijgen en de cursisten handvatten om 
hun honden een juiste opvoeding te geven. De 
overige disciplines hebben we zoveel mogelijk, 
als het kon, in kleinere groepen door laten 
gaan. Tijdens de tweede lockdown hebben wij 
uiteindelijk toch besloten deze disciplines tij-
delijk stil te leggen. Als voorzitter had ik veel 
contact met het RIVM of de Gemeente i.v.m. 
de coronaregels die regelmatig veranderden. 
In overleg met onze instructeurs maakten 
we dan een nieuw lesschema en probeerden 
het toch zo te regelen dat de cursisten zoveel 
mogelijk de lessen konden volgen. De andere 
activiteiten, zoals wedstrijden, shows, work-
shops en lezingen hebben we tijdens deze 
periode compleet van de kalender moeten 
schrappen.

Op Hemelvaartsdag hebben jullie in 
Limbricht de Dag van de Hond geor-
ganiseerd. Was het een succes? Kun je 
iets meer vertellen over wat er alle-
maal te zien en te beleven viel?
Op 26 mei namen wij deel aan de jaarlijkse 
Landelijke Dag van de Hond. Het thema dit 
jaar was “Kind en Hond”. Deze dag hielden 
wij demonstraties van o.a. de gehoorzaam-
heidslessen demo Hoppers, demo Agility en 
wij hadden een gast speurvereniging NL-SAR 
met demo’s. Er stonden verschillende standjes 
en er was een kinderhoek voorzien van allerlei 
leuke spelletjes. Mensen konden zich deze dag 
ook inschrijven voor initiatielessen Hoo-
pers, Agility en Speuren. Hier werd, boven 
verwachting, veel gebruik van gemaakt. Voor 
mensen is het toch belangrijk iets anders met 
hun hond te doen dan gewoon wandelen. Met 
naar schatting ± 200 bezoekers was voor ons 
deze Dag van de Hond een groot succes.

Kun je iets vertellen over de Gezamen-
lijke Clubmatch? Waarom, hoezo?
De Gezamenlijk Clubmatch is een samenwer-
king van de drie Zuid-Limburgse kynologen-
vereniging. Dit is een hondenshow waarbij 
rashonden gekeurd worden, door officieel 
erkende keurmeesters uit binnen- en buiten-
land. De keurmeesters keuren de honden op 
o.a. bouw, uiterlijk, houding, karakter, gang-
werk, maar kijken ook naar de combi handler 
en hond. Hieruit volgt dan in de diverse 
categorieën een winnaar en een dagwinnaar. 
KC Geleen is overigens groot geworden met 
hondenshows. 

Gaan jullie ook gezamenlijk met 
honden wandelen? Zo ja, nooit nare 
ervaringen gehad? 
Eén à twee keer per jaar keer per jaar organi-
seren wij een gezamenlijke wandeling, enkele 
vrijwilligers van onze vereniging zetten dan 
een mooie tocht uit van tussen de 5 en 10 
km, met onderweg een rustpunt, waarbij een 
zelfgemaakte kop soep nooit ontbreekt. De 
opkomst bij deze wandeling, welke overigens 
ook voor niet-leden toegankelijk is, is meestal 
rond de 50 honden. Nare ervaringen met 
honden onderling hebben wij nooit gehad, het 
komt ook niet zoveel voor dat honden zomaar 
met elkaar in de clinch gaan. Meestal gaat er 
dan een situatie aan vooraf, maar doordat wij 
met veel hondenkenners zijn proberen wij 
deze situaties uiteraard te voorkomen.

Wil je nog gebruik maken van een 
slotwoord? 
Als slotwoord wil ik eigenlijk alle vrijwilligers, 
instructeurs en bestuursleden van Kynologen-
club Geleen en Omstreken bedanken. Zonder 
hen kunnen wij, wat KC Geleen nu kan bie-
den, niet realiseren.
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nieuw seizoen
verkoop gestart!

toonhermanstheater.nl
theater met een glimlach

Moet u nog huurtoeslag, zorgtoeslag, 
kindgebonden budget of 
kinderopvangtoeslag terugbetalen vanaf 
2020 of later? Nu alle coronamaatregelen 
zijn afgebouwd, vraagt Toeslagen u 
weer te beginnen met terugbetalen. 

Herinnering om terug te betalen 
U krijgt twee brieven. Eerst een brief welk 
bedrag u nog moet terugbetalen. 
En vier weken later een brief hóe u 
kunt terugbetalen. 

Kies de manier die bij u past 
Toeslagen biedt drie mogelijkheden om 
terug te betalen, zodat u kunt kiezen wat 
het beste bij u past.
• In één keer 
• In maximaal 24 maanden, 

met elke maand een vast bedrag 
• Via een persoonlijke betalingsregeling

Op toeslagen.nl/teveelontvangen staat 
per manier hoe het terugbetalen werkt. 

Gedupeerde ouders 
Mensen die zich hebben gemeld bij de 
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen 
als gedupeerde ouder krijgen deze 
brieven niet. 

Hulp nodig? 
Bel gratis naar de BelastingTelefoon op 
0800-0543. Of kijk op 
toeslagen.nl/teveelontvangen voor een 
toeslagenservicepunt bij u in de buurt. 
Zoals een buurtteam of een andere 
welzijnsorganisatie. 
Of ga naar uw gemeente. 

Moet u nog toeslag terugbetalen? 
Toeslagen helpt u  

‘Zoals gebruikelijk worden bij Volkstuinver-
eniging Sittard tijdens de Algemene Ledenver-
gadering degenen die 25 jaar lid zijn van de 
vereniging in het zonnetje gezet. Volgens onze 
gegevens bent u al vanaf 1996 lid van onze 
vereniging en dat betekent dat u nu ruim 25 
jaar tuiniert op complex Ophoven.’

Tekst en foto Wim Kallen

Van de inhoud van deze brief moest ik even 
bijkomen. Wat gaat de tijd… Ben ik al zo oud 
dat ik dit soort jubilea kan verwachten? Ik 
vrees van wel. De jaren gaan onverbiddelijk 
voorbij. De mooie kant van de medaille is, dat 
ik al 25 jaar een van de leukste hobby’s heb die 
er bestaan: Het zaaien, schoff elen en oogsten 
van groente en fruit in een mooie volkstuin. 
Met andere tuinliefhebbers om je heen. Man, 
vrouw, Italiaan, Kroatische, ‘Hollander’ en de 
nodige Limburgers natuurlijk… allemaal kun-
nen we door dezelfde groen geverfde toegangs-
deur. Waar overigens de strenge waarschuwing 
Verboden voor onbevoegden opstaat. De 
volkstuin Ophoven is zonder meer een van de 
Geheime Tuinen van Sittard. Dat komt door de 
meidoornhagen eromheen. Geen spoor van een 
tuin te zien vanuit de ‘boze’ wereld. Het lijkt op 
een wereld op zich als de poort openzwaait en 
je de diverse percelen voor je ziet liggen. Er zijn 
andere volkstuinen op lokale gemeentegrond, 
maar die zijn meestal zichtbaar vanaf de weg. 
Deze hobby beoefen ik dus een kwart eeuw. En 
dat werd tijdens de jaarvergadering beloond 
met een tinnen beeldje van een tuinman met 
een bos bloemen in zijn handen. Op naar 
de volgende 25 jaar. Dat tuinieren kun je 
trouwens voor een gering huurbedrag per jaar. 
Vervolgens ga je zaden kopen, of zelf verwer-
ven en… aan de slag. Bemesten, spitten, grond 
losmaken. Er is altijd wat te doen. Interesse 
gekregen? Er is een wachtlijst, want werken in 

Kunststukjes
De (geheime) 
volkstuin

je eigen volkstuin heeft aan populariteit sterk 
gewonnen. Nog even over die collega’s: Ze 
bestuiven fanatiek pioenrozen (in de hoop op 
een nieuwe variant). Je hebt  hobbywijnboeren 
die hun 20 of 30 wijnstokken vertroetelen en 
een absolute topwijn gaan bottelen voor eigen 
gebruik. Daarnaast zijn er de ‘normale’ tuin-
lieden die een malse krop sla hopen te scoren 
en ten strijde trekken tegen droogte enerzijds 
en slakken anderzijds. Allemaal hebben we 
twee dingen gemeen: We zijn fanatiek én we 
leven ons uit. Persoonlijk word ik blij van vers 
fruit. Een zomerkoninkje (=aardbei) kan intens 
smaken, evenals een net geplukte perzik. Van 
die frisse smaak moet je bij komen. Tuinieren 
dus, ik kan het iedereen aanraden. Daarnaast 
lees ik de krant op de tuinbank en schil wel 
eens een appeltje. Letterlijk. Eigenlijk heb ik 2 
tuinbanken, ze staan tegenover elkaar. Er ko-
men af en toe vrienden over de ’vloer’. Samen 
zitten we dan te keuvelen en te genieten van de 
rustgevende omgeving. Een van die vrienden is 
dichter. Wanneer hij eenmaal op de tuinbank 
zit, zegt hij binnen 2 minuten: “Hier schrijven.” 
En dan overhandigt hij mij zijn notitieboekje 
en een pen, zodat ik à la minute enkele zinnen 
kan schrijven. Liefst zinnen die hout snijden. 
Zo zijn we soms creatief in de moestuin en 
lezen we elkaar een gedicht voor. Ja, in een 
goede tuin bloeien en groeien naast bloemen 
ook woorden. Het wel en wee van de wereld is 
echter nooit ver weg. Maar daar ben je, als je 
de tuin verlaat, beter tegen gewapend.

In “A touch of Woodstock” neemt de 
band Baltus & Co je mee naar het festi-
val der festivals aan de hand van mooie 
muziek, leuke verhalen en anekdotes. 

De mannen van Baltus & Co hebben al heel 
wat muzikale kilometers afgelegd. Ze zijn 
gespecialiseerd in “all-time-favorite acoustic 
covers”. De nadruk ligt op akoestische instru-
menten, meerstemmige zang, interactie met 
het publiek en een flinke scheut humor. Bal-
tus & Co is: Rob Baltus (zang, gitaar, mando-

line, piano), Ron Strouken (zang, percussie), 
Roger Grootjans (zang, basgitaar, piano) en 
Paul Pinckers (zang, gitaar, percussie). Kort-
om: een theaterconcert, geïnspireerd door het 
beroemdste muziekspektakel aller tijden. Met 
songs van Jimi Hendrix, Joe Cocker, Janis 
Joplin, CSNY, Melanie en vele anderen. 

Zaterdag 18 juni 19.30 uur in Podiumkerkje 
Grevenbicht. Zaal open om 19.00 uur. Kaar-
ten à 10 euro reserveren onder vermelding 
van WOODSTOCK via info@podiumkerkje.nl  

‘Woodstock 1969’ herleeft 
in Podiumkerkje Grevenbicht

Baltus & Co.  Foto B&C
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

GEEN
21%

BTW
ACTIE

MAARMAAR

6%6%
BTWBTWBTWBTW
ACTIEACTIE *Actie loopt t/m maandag 6 juni ,Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

**

PROFITEER t/m 2e  Pinksterdag

2e Pinksterdag geopend? Kijk voor de openingstijden op www.sanidump.nl

SITTARD - NUSTERWEG 88D

Koerspret bieren: plezante 
dorstlessertjes
Voor een truitje in roze, geel en rood 
trappen ze zich het snot voor ogen en 
rijden ze op de richel, die dood van 
leven scheidt, door Italië, Frankrijk 
en Spanje. Waar de zuurstof dun is, de 
wegen vol wurgende haarspeldbochten 
zitten en de hitte dodelijke klappen 
uitdeelt, daar vecht het peloton voor 
zijn leven en een schouderklop van de 
ploegleider.

Door Ray Simoen

Gebroken ribben, opengereten billen en 
bloeddoorlopen ogen zijn de beloning voor de 
waterdragers en knechten, die de vuile wind 
vangen voor hun kopmannen op hun weg 
naar het podium met kortgerokte Ronde-mis-
sen en schuim spuitende dikbuikfl essen. De 
kampioen van vandaag kan de kneus van 
morgen zijn. En de onbekende knecht kan 
ineens uitgroeien tot de campionissimo, met 
wie iedereen op de foto wil. Zolang de wielen 
draaien, is de koers een rad van fortuin, dat 
reputaties vermorzelt en vestigt. Van de mod-
derige februari klassiekers tot de hondsdagen 
van juli en de herfststormen van september 
sleurt, kreunt en hijgt de meute pedaleurs 
aan een stuk door. Op  een dieet van pannen 
koolhydraten, plastic zakken vitamine-gels 
en infusen met pepmiddelen uit het apothe-
kersdoolhof, waar controleurs in verdwalen. 
Kijkgenot voor de fans in de luie stoel thuis en 
langs het parcours ergens op een Alp, Dolo-
miet of Pyrenee.

Eeuwige roem
Al dat gesponsord zwoegen en stoempen 
werkt aanstekelijk. Meutes liefhebbers met 
een petje, waaronder dromen van zegepralen 
en eeuwige roem stomen, klimmen dagelijks 
op de trappers om de Hel van het Mergel-
land, de Hoogmis van de Vlaanderen of de 
Mont Ventoux te bedwingen, zoals de grote 

voorbeelden van de buis. Wie niet op tijd opzij 
gaat, kan rekenen op een salvo verwensingen 
en vloeken, waarvoor de duivel met de staart 
tussen de benen wegvlucht naar het eeuwig 
brandend vuur. In het ergste geval knijpt 
de karavaan in de remmen om de dwarslig-
ger een aframmeling te geven. Zodat iedere 
wandelaar, autotoerist of motorist weet wie de 
‘king of the road’ is ,voor wie alles en iedereen 
moet wijken. Maar zo zijn niet alle wieler-
liefhebbers. Velen fi etsen voor een gezond 
lijf, een opgewekt gemoed en een gezonde 
dorst. Trappen en babbelen, het is als een 
wiel en zijn ventiel. De een kan niet zonder de 
ander. Dat had oud-wielrenner  Peter Koning 
uit het Noord-Hollandse Grootebroek goed 
gezien. Hij vond dat zijn podcast ‘Arrière de 
la Course’ nog een extra  duwtje in de rug kon 
gebruiken. Samen met zijn maat Misaël van 
Leeuwen begon hij met het brouwen van bier. 
De naam was gauw gevonden: Koerspret. Van 
Leeuwen was de brouwmeester, ‘Vuelta-fi nis-
her’ Koning proefde de brouwsel en besliste 
of ze ‘koerswaardig’ waren. Vijf hebben er 
inmiddels een rugnummer met ‘koerswaardig’ 

gekregen: Pils, Blond bier, Tripel, Sportieve 
Non-IPA en de Session IPA. 

Prettig
Twee van de Koerspret ploeg zijn geproefd: 
de Blonde ( 6 %) en de Session (3,5 %). 
Beiden uit blik. Want blik is de toekomst, zo 
klinkt het in de slijterijen. Het is duurzaam, 
het is goedkoper dan glas want er kunnen 
meer blikjes op een pallet dan fl esjes,( en 
dat scheelt veel in transportkosten), en blik 
beschermt het bier tegen de werking van het 
licht, waardoor de kwaliteit beter op niveau 
blijft. Zoals je beter een tijdrit op een fi ets met 
dichte wielen rijdt dan met ‘open wielen’. 
De twee Koerspret bieren behoren tot een 
‘brouwersstal’ die nog jong en in ontwikke-
ling is. De balans is er nog niet helemaal, de 
bierploeg moet nog rijpen. Maar niet iedere 
coureur is meteen een klasbak als Merckx of 
Van der Poel. De Blonde heeft een zacht gele 
trui-achtige kleur en een matige schuimkraag, 
die iets te snel wegspurt. Een fris sinaasap-
pelgeurtje steekt meteen de kop op en voerde 
ook de boventoon bij de slokken die erna 
volgen. In de nadronk blijft het zoetje ook op 
kop rijden, waardoor dit bier eerde een stoere 
Radler lijkt dan een karaktervolle Blonde. Een 
kermiskoersbier, meer dan eentje, die het een 
Tour de France lang volhoudt. Maar wel een 
ongecompliceerde en plezante dorstlesser.
De Session PA van 3,5 % is voller van kleur 
en schuimkraag dan de Blonde. Geurt ook 
volwassener door de hop en het vleugje kar-
demon erin. Ondanks zijn lichtere alcohol-
percentage is hij steviger van smaak dan de 
Blonde van 6 %.  In de nadronk sprint een 
bittertje naar voren om de kardemon op de 
meet te kloppen. Ondanks deze spannende 
fi nish is dit bier geen volbloed Session. Daar-
voor komt hij wat fris zuur tekort, en heb je 
aan één blikje genoeg.  Maar  voor wie nog de 
Keutenberg voor de wielen krijgt, zal dat geen 
probleem zijn.

Ambrassadeur weer 
verkrijgbaar
Na het succes van twee jaar geleden, brengt 
culturele vereniging De Mander, in samen-
werking met de Sittardse Ambrass brouwerij 
opnieuw het populaire Ambrassadeur bier 
op de markt. Ambrassadeur is een bier, met 
een nieuwe karakteristieke smaak, gebrou-
wen met uitsluitend natuurlijke ingrediënten 
zoals gerstemout, hop, gist en koriander. Het 
bier wordt aangeboden in pakketten met 4 
fl esjes van 33 cl. elk en kost 12,04 euro De 
opbrengst van Ambrassadeur 2022 gaat naar 
de jeugdopleidingen van de Philharmonie en 
harmonie St. Joep. Bestellen kan met behulp 
van het bestelformulier op de Mander website 
(manderzitterd.wordpress.com). Ook bij beide 
harmonieën is het bier te koop. Verder wordt 
er op zaterdag 11 juni een straatactie gehou-
den. Van elk verkocht pakket is 5 euro voor de 
harmonieën.  

Afhalen van besteld bier kan bij de basiliek 
aan de Oude Markt eveneens op 11 juni van 
10.00 tot 14.00 uur.

Activiteiten 
Gilde De Graven
Wil Niessen uit Grevenbicht verzorgt 8 juli 
een avondpresentatie bij Gilde De Graven 
over het gegeven dat Limburg en dan met 
name het Heuvelland bekend is om het voor-
komen van de meest bedreigde amfi bieën van 
Nederland. Wie gaat mee naar een bijzonder 
museum in Stein, waar 6000 jaar bijzonder 
begraven wordt toegelicht? Rens Dormans, 
bekend van eerdere archeologie lezingen, ver-
zorgt in samenwerking met Gilde de Graven, 
een rondleiding in het Museum voor Grafcul-
tuur in Stein. Rens neemt u dinsdag 5 juli, 12 
juli of 19 juli a.s. graag mee in deze boeiende 
geschiedenis. De rondleiding begint om 19.00 
uur en zal ongeveer 2 uur in beslag nemen, er 
is gelegenheid om voor een klein bedrag koffi  e 
en thee te drinken. U kunt inschrijven via 
www.gildedegraven.nl
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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

Ophalen
Bij de VVV in Sittard of de Bruna aan de 
Markt 108 in Geleen. 

Colofon

Aan de Fremme 20a     6269 BE Margraten      +31-43-4589120

Voor een onbezorgde kampeervakantie !

> Tenten & Voortenten

> Caravan en Camper 

accessoires

> Wandelsport en Outdoor

> Zwembaden  

2 vestigingen op Industrieterrein - 6 dagen per week geopend !

  www.vakantiewereld.com

Grootste van de Euregio

Modern caravan en camper service center

Grote keuze in topmerken kampeeraccessoires

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

HAROBO
Wij bekleden uw trap 

v.a € 150,- in 20 kleuren.
Interesse? 

Bel 046 - 485 60 46

Grevenbicht laat fl ink van zich horen met de 
Pinksterdagen. Het Maasdorp staat be-
kend om een druk verenigingsleven en rijke 
tradities, hetgeen ieder jaar met Pinksteren 
tot een ware apotheose komt. Het nieuwe 

Grevenbicht pakt uit tijdens Pinksterweekend
evenement ‘Beeg Pink’ slaat de armen ineen 
met horecaondernemers in het dorp en heeft 
kermisexploitanten bereid gevonden om 
een grandioze kermis op het Burgemeester 
Kotenplein neer te zetten. Het feestweekend 

begint op vrijdagavond 3 juni bij café Aurora. 
Het café zal het Pinksterweekend spetterend 
openen met een optreden van de Janse Bagge 
Bend. De avond staat garant voor een groot 
feest, want het is al even geleden dat ‘Bagge’ 
op Beegse grond stond. De afterparty staat 
onder muzikale leiding van DJ Stan the Man. 
De avond is compleet uitverkocht, maar niet 
getreurd, want het is het hele weekend feest in 
Grevenbicht. Zaterdagavond 4 juni opent het 
feestpaviljoen (eveneens op het Burgemees-
ter Kotenplein) haar deuren voor het eerst, 
om de feestgangers te verwelkomen met de 
rock- en popklanken van Anderkovver. De 
coverband is absoluut geen onbekende in de 
Limburgse tentfeesten-branche en zal, net als 
de editie in 2019, Beeg op haar grondvesten 
doen schudden. Naast Anderkovver is bij café 
Aurora een DJ aan het mixen om ‘Sanny & 
Myron’s faute kermismitzengparty & kaf-
fee-póestrekke’ tot een groot succes te maken. 
Pinksterzondag is het bij de café’s Aurora en 
Oos Hoes goed toeven met heerlijke drankjes 
en diverse hapjes. In het feestpaviljoen start 
het programma rond de klok van 16:00, waar 
coverband The New Sensation en DJ Poelzzini 
de voetjes van de vloer zullen krijgen. Om 
20:30 uur start bij café Aurora DJ Tonnie Vi-
eniellie’s kermisfjès. Ook is de hele dag BBQ- 
en streetfood verkrijgbaar bij café de Knevel. 
Op Pinkstermaandag start traditioneel de 
plechtige Pinksterprocessie met vele tientallen 

groepen, verenigingen en deelnemers, na de 
Heilige Mis. Na afl oop van deze mooie traditie 
hoeft is er in het feestpaviljoen en bij de bij 
café’s Aurora én Oos Hoes muziek. Bij café 
de Knevel wordt lekker gebakken en gegrild, 
zodat niemand honger hoeft te lijden. In het 
feestpaviljoen wordt de aftrap gemaakt voor 
de ‘Kirmesplaetjes Top 100’ in afwisseling met 
‘Die Himmlische Heinies’. Bij Aurora speelt 
orkest Hurricane-Two en bij Oos Hoes is een 
verscheidenheid aan artiesten te vinden die 
de hele middag samen volspelen. Een greep 
uit het programma: À La Bonne Heure, Who’s 
next, Bloebent, Karel Verspaget en DJ John 
Compen.

Op reis met 
Gilde De Graven
Samen met Emerald Incentives biedt Gilde 
De Graven vrijwel iedere maand een excursie 
of reis aanbieden. Donderdag 14 juli staat een 
dagje naar Wageningen gepland, de stad die 
onlosmakelijk verbonden is met de Tweede 
Wereldoorlog. Tijdens een stadwandeling zul-
len twee stadsgidsen van Gilde Wageningen 
de geschiedenis en de architectuur van de stad 
belichten. In de middag staat een bezoek aan 
beeldengalerij Het Depot op het programma. 
Vrijdag 12 augustus gaat de reis naar Brussel. 
Een kosmopolitische stad maar met eigen 
tradities en een heel eigen stijl en manier 
van leven. Vanaf dinsdag 20 september is de 
bestemming Porto, de op een na grootste stad 
van Portugal met ene bruisende sfeer, cultuur, 
gemoedelijkheid. Maandag 7 november Se-
villa, de stad van de fl amenco, van prachtige 
Moorse gebouwen en het tapas eten. Tenslotte 
op vrijdag 9 december een dagexcursie naar 
Schloss Moyland in Bedburg met een waan-
zinnig kunstzinnige Kerstmarkt. 

Meer gedetailleerde info is te vinden op
 www.gildedegraven.nl
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• Een snelle en veilige verbinding (1 Gbit/s up- en download);

• De maatschappelijke provider die niet gaat voor winstmaximalisatie;

• Interactieve tv en/of bellen (optioneel);

• 5 Mailboxen, 12 aliassen en 1 .NL domeinnaam;

• F-Secure beveiligingssoftware voor 5 apparaten;

• Een vast IPv4 (/32) en native IPv6 range (/48);

• Een provider die geeft om jouw online privacy & veiligheid.
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