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Voor storingen en lekkages

Vervangen van kranen

Vernieuwen van radiatoren

Vernieuwen van CV ketels

Op zéér korte termijn!

HAROBO
Wij bekleden uw trap 

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

Bel 046 - 485 60 46

JOUW LOKALE
ELEKTRONICA- EN

WITGOEDSPECIALIST

WWW.EPTUMMERS.NL • T: 085-1054444

ALTIJD
DE BESTE

SERVICE

Tijdens de finale van Miss Beauty of 
Limburg in Venlo werd de Sittard-
se Julie Kretzers gekroond tot Miss 
Teen Beauty of Limburg. De 16 jarige 
vwo-studente aan het Trevianum kon 
het eerst nauwelijks geloven, maar 
haar geluk niet op. Ze mag haar provin-
cie vertegenwoordigen in de finale van 
Miss Teen Beauty of the Netherlands.

Julie: “Het is een bijzondere ervaring. Ik had 
me ingeschreven voor de voorrondes. Door 
corona waren er minder fysieke castings en 
moest je een filmpje meesturen. Uiteindelijk 
werden er 16 finalisten geselecteerd die 18 
maart mochten meedoen aan de finale in 
Venlo. Daar kwam ik als winnaar uit de bus 
en zo begon het traject richting de finale van 
Miss Beauty of the Netherlands. Deze vindt 
2 juli plaats in Studio 21 in Hilversum. In de 
voorbereiding hierop heb ik sinds mei diverse 
trainingen gevolgd. Van catwalktraining tot 
het leren speechen. Elke week was er wel iets 
nieuws. Ik heb er volop van genoten en ook 
veel van geleerd.” 

Naast stralen op de catwalk krijgen de 
deelnemers ook andere opdrachten mee. 

Julie Kretzers straalt op de catwalk
Inzet voor goede doelen en maatschappelijke 
thema’s vormen een belangrijk onderdeel 
van de verkiezing. “Mijn boodschap is ‘Love 
yourself from the inside out’. Ga opzoek naar 
je innerlijke schoonheid en daarmee bedoel 
ik eigenlijk dat je er ook voor anderen, de 
mensen om je heen, moet zijn. De intentie 
om je medemens te helpen, als hij dat nodig 
heeft. Daarom vind ik het zo mooi dat er 
organisaties als de LINDA foundation zijn om 
het mensen die het wat zwaarder hebben ook 
geluksmomentjes te brengen.” 
De deelnemers hadden ook de persoonlijke 
opdracht om geld in te zamelen voor deze 
foundation. “Ik heb dat gedaan door mee te 
lopen met Maastrichts Mooiste en zo een be-
drag op te halen. Daarnaast moesten we ons 
ook focussen op iets waar je als persoon voor 
staat. Ik heb ervoor kozen om de keuzestress 
onder jongeren bespreekbaar te maken. Bij 
zo’n verkiezing komt van alles kijken. Het is 
inderdaad niet alleen maar over de catwalk 
lopen...”

Hobby’s
Naast de missverkiezingen en haar Athe-
neum-opleiding houdt Julie er ook nog een 
serie hobby’s op na. Bovenstaande foto kon 

bijvoorbeeld alleen gemaakt worden door 
de selectietraining bij haar hockeyclub te 
skippen. “Haha. Ja dat was dubbel gepland. 
Maar het is allemaal goedgekomen. Ik speel 
in het tweede bij Scoop en vind het belangrijk 
om me ook daar vol voor het team in te zetten. 
Daar hoort het aanwezig zijn bij de trainingen 
natuurlijk ook bij. Gelukkig is het seizoen 
voorbij en trainen we nog maar 1 keer per 
week, maar ik vind het jammer als ik een keer 
moet overslaan. Net zo jammer overigens als 
dat het niet gelukt zou zijn om de foto te ma-
ken. Misschien doet het me gewoon goed om 
het druk te hebben. Ik vind veel dingen leuk 
en probeer ze graag uit. Een nadeel is dat als 
het dan ook echt leuk is, ik er lang mee doorga 
en er volledig voor ga. Zo speel ik piano, ski 
graag en heb een bijbaantje bij Foroxcity, 
waar ik achter het buffet popcorn verkoop. 
Bij het meeste wat ik doe zijn mijn familie en 
vrienden mijn grootste support en ik kan je 
zeggen: ‘Dat helpt flink mee’. Daarnaast ben 
ik bijzonder fanatiek. Of het nu hockey, een 
spelletje, school of een wedstrijd is: mijn wil 
om te winnen is altijd 200%!”

Stemmen
Julie helpen aan de winst? Dat kan, buiten de 

vakjurering en andere beoordelingsmomen-
ten tijdens het traject, mag het publiek een 
stem uitbrengen op de kandidate van zijn of 
haar keuze. “Klopt. Ik zou het natuurlijk super 
vinden als de mensen uit Sittard-Geleen mij 
willen steunen. Als ik win krijg ik de kans op 
internationaal niveau te gaan stralen. En zo 
te laten zien wat wij in Nederland allemaal 
in ons hebben. Stemmen kan door een sms 
te sturen met de tekst ‘Poll Teen Julie’ naar 
3010. Bedankt alvast!”

 Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken
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LEKKER SLANK 
DE ZOMER IN!

ONZE 
BELOFTE 
AAN JOU:

ZIEN WE JE SNEL?

TOM: “ALLES IN 1

CARLA : “GOEDE RESULTATEN” 
Eerst was ik best sceptisch, dat is nu geheel verdwenen. Ik ben in 2 maanden 
10 kilo afgevallen en voel me fitter dan ooit. Ik raad het iedereen aan.

GIOVANKA : “GEEN JOJO-EFFECT”
Met Easyslim ben ik een jaar geleden 7 kilo afgevallen. Mijn eetpatroon heb ik 
aangepast en ook nu eet ik nog gezond. De kilo’s zijn er ook afgebleven. 
Een mooie bijkomstigheid is dat mijn cellulite op mijn benen weg is.

PETER : “WEG BIERBUIK”
Al een tijdje ergerde ik mij aan mijn dikke buik. Na 10 behandelingen bij Easyslim 
is deze nagenoeg weg en kan ik weer makkelijk mijn veters strikken en 
traplopen. Ik had nooit verwacht dat afvallen zo gemakkelijk zou gaan.

* Resultaten ter inzage in de studio
conform privacywetgeving

ACTIE
Intake incl. behandeling

van € 89,- voor € 49,-
Geldig t/m 30 juni 2022

Ik ging erheen omdat ik al jaren worstel met mijn gewicht. Bij Easyslim vond ik 
eindelijk de oplossing voor mijn jarenlange gevecht tegen de kilo’s. Ik ben zo’n  
14 kilo lichter en mijn huid is niet slap geworden.

OF BOEK JE AFSPRAAK 
ONLINE VIA  

EASYSLIM.NU

Geldig t/m 8 juli 2022

SITTARD

VRAGEN? BEL OF APP 06 39131142
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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

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

Hoekbank
vanaf

2250,=

Stoel
vanaf
175,=

Bank
vanaf

1450,=

Fauteuil 
vanaf

1150,=
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een passende 
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MOL & GEURTS - Industriestraat 14  6135 KH Sittard
Tel.: +31 (0)46 451 99 22 - E-mail.: info@molgeurts.nl - Website: molgeurts.nl

OPNIEUW BEKLEDEN
30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF
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Bank
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1150,=

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
    - Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd*
                                     * exclusief inbouw apparatuur

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

Leerlingen De Kingbeek 
winnaars in Rotterdam

Een superdag voor een goed doel! 

Het begon allemaal met een gastles 
op hun school, basisschool De King-
beek. Deze werd gegeven door Pauline 
Schaafstra van de gemeente Sittard-Ge-
leen die contactpersoon is voor ‘Sam&’. 
Aansluitend gingen de leerlingen in 
groepjes aan de slag. Ze moesten iets 
bedenken om ‘Sam&’ bij meer mensen 
onder de aandacht te brengen. Deze 
stichting zet zich in voor kinderen uit 
gezinnen die het financieel heel lastig 
hebben. 

Uit 382 inzendingen uit het hele land werden 
de groepjes van Indy, Julie en Rafael en 
Sem en Lio genomineerd. Daarna moesten 
ze stemmen gaan verzamelen om bij de tien 
finalisten te komen en dat lukte. Zo trokken ze 
11 juni met de trein naar Rotterdam voor de 
grote finale.

Indy: “Bij aankomst in de Van Nelle fabriek 
waar de stichting Jarige Job werkt, werden we 
ontvangen. We kregen een T-shirt, drinkbeker 
van ‘Sam&’ en een tafel met spullen voor het 
ontwerp. Ieder groepje had een naam. Wij wa-
ren team gitaar en Lio en Sem zaten in team 
DJ.” Julie vertelt verder: “We hebben onder 
begeleiding ons idee uitgewerkt. Dit was een 
T-shirt ontwerpen voor merchandise. Het 
zou dan in eerste instantie gedragen moeten 
worden door bekende mensen die zo het ini-
tiatief promoten. Daarna wordt het verkocht 
in winkels.” 

De opbrengt van het project gaat naar ‘Sam&’. 
Op het einde van de dag moesten ze het idee 
presenteren aan een vakjury. Rafael: “Deze 
bestond uit Willem Voogd oftewel Mees 
Kees, Monique Maks bestuurder van ‘Sam&’ 
en directeur jeugdfonds sport en cultuur en 
Mia de dochter van juf Angela. De dag werd 
gepresenteerd door leerkracht van het jaar juf 
Angela. Na de presentatie hebben we de eer-
ste stap gezet door het T-shirt aan te bieden 
aan Willem Voogd. De dag werd afgesloten 
met een prijsuitreiking voor de drie beste 

ideeën. Wij zaten erbij en waren superblij!” 
Met een beker, een musical voor volgend jaar 
en als kers op de taart een schoolreisje voor de 

hele groep 8 kwamen ze huiswaarts richting 
Grevenbicht. Maar het belangrijkste vonden 
ze toch dat hun idee wordt uitgevoerd.

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 
en Wim Kallen) voorzien, net als op de eerste 

Foto’s gezocht voor MIJNGazet maandkalender 2023
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

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

Hoop Loop
Na twee jaar is hij er dan eindelijk geweest 
onze Hoop Loop in het Centrum van Geleen. 
Het weer was niet te best (zachtjes uitgedrukt) 
maar wat hebben wij als stichtingsbestuur 
Actie voor Hoop genoten van deze dag. Op de 
eerste plaats van al die lopers die ondanks de 
regen bleven lopen. Alle artiesten die belan-
geloos hun medewerking hebben verleend. 
En zeker niet te vergeten al die vrijwilligers 
die ons geholpen hebben om deze dag te doen 
slagen en dat is gelukt. 

We sluiten als stichting Actie voor Hoop nu 
een periode af maar dat wil niet zeggen dat we 
stoppen of stil zitten. WE GAAN GEWOON 
DOOR, want kanker is ook niet uit deze 
wereld. Ons Hoop Huis in de Salmstraat blijft 
open op de zaterdag en mochten er vrijwil-
ligers zijn die bereid zijn te helpen kunnen 
we misschien nog een middag extra open 
houden. 

Ook gaan we een nieuwe planning maken 
voor de volgende Hoop Loop. Zodra we hier 
uit zijn zullen we dit communiceren. Mochten 
er mensen zijn die een actie willen houden: 
meld je bij een van onze bestuursleden en we 
gaan samen met jou kijken hoe we hier vorm 
aan kunnen geven. Je hoeft het niet alleen te 
doen wij helpen jou of jullie Het bedrag welk 
we 5 juni bekend hebben gemaakt is het bruto 
bedrag €43.750,-

Als we weten hoeveel het netto opgeleverd 
heeft zullen wij dit communiceren op onze so-
cial media kanalen en website. Ook zullen we
hier aandacht besteden aan de verdeling.Nog-
maals heel hartelijk dank aan een ieder die 
een bijdrage heeft geleverd aan deze fantas-
tisch eerste periode met een bijzondere afslui-
ting op 5 juni tijdens de kaarsenceremonie.

 Namens Actie voor Hoop,
 Jan Dols
 

Ingezonden
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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?
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Aangesloten bij:Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn 
geldig tot twee weken na verspreidingsdatum en zolang 
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Zomer in de tuin!

13,99
van 19,99

NU

van 13,99

NU 7,49

Deze aantrekkelijke groenblijvende 
plant bloeit met lichte langwerpige 

violetkleurige bloemen Ø 17 cm. 

LELIEGRAS
(Liriope muscari ‘Royal Purple’)

5,49
van 8,49

NU

Geniet van deze lang- en 
rijkbloeiende plant. Bloeit met 
prachtige rozerode bloemen. 
Ø 17 cm. 

STERRETJESGRAS
(Rhodoxis)

5,99
van 7,99

NU

Kleinblijvende 
rijkbloeiende hortensia. 

Bloeit met bolvormige 
bloemen. Ideaal voor 

in potten of bakken 
of voor de kleinere

tuin. Keuze uit 
diverse kleuren.

Ø 23 cm. 

HORTENSIA
(Hydrangea 

macrophylla ‘Little Mix’)

Compacte

Hortensia!

Fleur
een donkerehoek op!

Prachtige volle en 
rijkbloeiende plant. 
Past goed in de 
border of in een pot 
op het terras 
of balkon.
Ø 19 cm. 

ZONNEHOED
(Echinacea ‘Moodz’ )

Aangesloten bij:Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn 
geldig tot twee weken na verspreidingsdatum en zolang 
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Zomer in de tuin!
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ZONNEHOED
(Echinacea ‘Moodz’ )

Aangesloten bij:Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn 
geldig tot twee weken na verspreidingsdatum en zolang 
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Vier de lente!

XXLformaat

XXL
formaat

Geniet van deze exotische plant 
met opvallende bloemen, en 

donkergroene glimmende bladeren. 
Bloeit van het voorjaar tot de late 

herfst! Ø 17 cm. van 14,99

Chileense Jasmijn
(Diamantina Mix)

Breng je tuin of terras in 
tropische sferen met deze extra 

grote palm. De bladeren zijn 
groot en waaiervormig. Deze 

palm is winterhard (tot -18 
graden). Zet de palm op een 

beschutte plaats om er optimaal 
van te genieten. 

Ø 26 cm. van 54,95

Palm
(Trachycarpus fortunei)

Tropische sferen!

39,99

Uitbundige en langdurige 
bloeier. Staat erg leuk in een 
pot op het terras of in de 
border. Ø 23 cm. van 10,99

Kruiskruid
(Senecio ‘Senetti’ Mix Garden)

7,99
Bloeit de hele zomer!

9,99

14,99
Hanger vol zomerbloeiers
Extra lang genieten van veel 
bloemen met deze hanger vol 
zomerbloeirs! Diverse soorten 
en kleuren. Ø 27 cm van 19,95

Maandag
Dinsdag

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

Woensdag
Donderdag

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

Vrijdag 
Zaterdag

9:00 - 18:00 
9:00 - 17:00

Aan de Linde 25  |  6118 AN Nieuwstadt  |  046 - 4853526
dehazelaar@yahoo.com  |  www.tuincentrumdehazelaar.nl

Zondag 25 april: 12:00  - 17:00 | Koningsdag 27 april:  10:30 - 17:00 
Zondag 2 mei: 12:00 - 17:00 | Moederdag 9 mei: 12:00 - 17:00 

Hemelvaartsdag 13 mei: 10:30 - 17:00 

Kuipplanten
(Diverse soorten)

Diverse soorten en kleuren kuipplanten op stam. Echte 
blikvangers voor op het balkon of terras. Geef regelmatig 
plantenvoeding en verwijder uitgebloeide bloemen voor een 
langdurige bloei! Ø 19 cm van 14,99

Rijke aanwinst voor iedere tuin, deze 
plant met prachtige geurende 

blauw/grijze bladeren. Staat ook mooi 
als blikvanger in pot op het terras! De 

takken zijn goed te verwerken in een 
boeket. Ø 19 cm.van 12,99

Gomboom
(Eucalyptus gunnii)

8,99

3,99 Prachtige bodembedekkende vaste 
plant met stervormige bloemen. 

De phlox wordt veel door vlinders 
bezocht en staat graag in de volle 

zon te bloeien. Keuze uit diverse 
kleuren. Ø 17 cm.van 5,99

Vlambloem
(Phlox subulata Mix)

Creëer een vakantiegevoel in je tuin!

9,99

14,99

4,99

(Nerium oleander tricolor mix)

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

Oleander

Deze langbloeiende vaste 
plant bloeit met een 
overvloed aan roze bloemen 
en fleurt elke tuin op!
Ø 19 cm. van 7,99

Lijnkruid
(Silene ‘Rollies Favorite’)

Maandag
Dinsdag

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

Woensdag
Donderdag

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

Vrijdag 
Zaterdag

9:00 - 18:00 
9:00 - 17:00
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dehazelaar@yahoo.com  |  www.tuincentrumdehazelaar.nl

Zondag 25 april: 12:00  - 17:00 | Koningsdag 27 april:  10:30 - 17:00 
Zondag 2 mei: 12:00 - 17:00 | Moederdag 9 mei: 12:00 - 17:00 

Hemelvaartsdag 13 mei: 10:30 - 17:00 

Kuipplanten
(Diverse soorten)

Diverse soorten en kleuren kuipplanten op stam. Echte 
blikvangers voor op het balkon of terras. Geef regelmatig 
plantenvoeding en verwijder uitgebloeide bloemen voor een 
langdurige bloei! Ø 19 cm van 14,99

Rijke aanwinst voor iedere tuin, deze 
plant met prachtige geurende 

blauw/grijze bladeren. Staat ook mooi 
als blikvanger in pot op het terras! De 

takken zijn goed te verwerken in een 
boeket. Ø 19 cm.van 12,99

Gomboom
(Eucalyptus gunnii)

8,99

3,99 Prachtige bodembedekkende vaste 
plant met stervormige bloemen. 

De phlox wordt veel door vlinders 
bezocht en staat graag in de volle 

zon te bloeien. Keuze uit diverse 
kleuren. Ø 17 cm.van 5,99

Vlambloem
(Phlox subulata Mix)

Creëer een vakantiegevoel in je tuin!

9,99

14,99

4,99

(Nerium oleander tricolor mix)

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

Oleander

Deze langbloeiende vaste 
plant bloeit met een 
overvloed aan roze bloemen 
en fleurt elke tuin op!
Ø 19 cm. van 7,99

Lijnkruid
(Silene ‘Rollies Favorite’)

Aangesloten bij:Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn 
geldig tot twee weken na verspreidingsdatum en zolang 
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Vier de lente!

XXLformaat

XXL
formaat

Geniet van deze exotische plant 
met opvallende bloemen, en 

donkergroene glimmende bladeren. 
Bloeit van het voorjaar tot de late 

herfst! Ø 17 cm. van 14,99

Chileense Jasmijn
(Diamantina Mix)

Breng je tuin of terras in 
tropische sferen met deze extra 

grote palm. De bladeren zijn 
groot en waaiervormig. Deze 

palm is winterhard (tot -18 
graden). Zet de palm op een 

beschutte plaats om er optimaal 
van te genieten. 

Ø 26 cm. van 54,95

Palm
(Trachycarpus fortunei)

Tropische sferen!

39,99

Uitbundige en langdurige 
bloeier. Staat erg leuk in een 
pot op het terras of in de 
border. Ø 23 cm. van 10,99

Kruiskruid
(Senecio ‘Senetti’ Mix Garden)

7,99
Bloeit de hele zomer!

9,99

14,99
Hanger vol zomerbloeiers
Extra lang genieten van veel 
bloemen met deze hanger vol 
zomerbloeirs! Diverse soorten 
en kleuren. Ø 27 cm van 19,95

Maandag
Dinsdag

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

Woensdag
Donderdag

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

Vrijdag 
Zaterdag

9:00 - 18:00 
9:00 - 17:00

Aan de Linde 25  |  6118 AN Nieuwstadt  |  046 - 4853526
dehazelaar@yahoo.com  |  www.tuincentrumdehazelaar.nl

Zondag 25 april: 12:00  - 17:00 | Koningsdag 27 april:  10:30 - 17:00 
Zondag 2 mei: 12:00 - 17:00 | Moederdag 9 mei: 12:00 - 17:00 

Hemelvaartsdag 13 mei: 10:30 - 17:00 

Kuipplanten
(Diverse soorten)

Diverse soorten en kleuren kuipplanten op stam. Echte 
blikvangers voor op het balkon of terras. Geef regelmatig 
plantenvoeding en verwijder uitgebloeide bloemen voor een 
langdurige bloei! Ø 19 cm van 14,99

Rijke aanwinst voor iedere tuin, deze 
plant met prachtige geurende 

blauw/grijze bladeren. Staat ook mooi 
als blikvanger in pot op het terras! De 

takken zijn goed te verwerken in een 
boeket. Ø 19 cm.van 12,99

Gomboom
(Eucalyptus gunnii)

8,99

3,99 Prachtige bodembedekkende vaste 
plant met stervormige bloemen. 

De phlox wordt veel door vlinders 
bezocht en staat graag in de volle 

zon te bloeien. Keuze uit diverse 
kleuren. Ø 17 cm.van 5,99

Vlambloem
(Phlox subulata Mix)

Creëer een vakantiegevoel in je tuin!

9,99

14,99

4,99

(Nerium oleander tricolor mix)

Zeer langbloeiende kuipplant 
bloeit met 3 kleuren bloemen
in 1 pot! Staat graag op een 
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Oleander
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(Silene ‘Rollies Favorite’)

TIJDELIJK alleen 
BEREIKBAAR via 
RIJKSWEG N276

De acties zijn geldig vanaf maandag 20-6-2022
Aangesloten bij:Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn 

geldig tot twee weken na verspreidingsdatum en zolang 
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Zomer in de tuin!

13,99
van 19,99

NU

van 13,99

NU 7,49

Deze aantrekkelijke groenblijvende 
plant bloeit met lichte langwerpige 

violetkleurige bloemen Ø 17 cm. 

LELIEGRAS
(Liriope muscari ‘Royal Purple’)

5,49
van 8,49

NU

Geniet van deze lang- en 
rijkbloeiende plant. Bloeit met 
prachtige rozerode bloemen. 
Ø 17 cm. 

STERRETJESGRAS
(Rhodoxis)

5,99
van 7,99

NU

Kleinblijvende 
rijkbloeiende hortensia. 

Bloeit met bolvormige 
bloemen. Ideaal voor 

in potten of bakken 
of voor de kleinere

tuin. Keuze uit 
diverse kleuren.

Ø 23 cm. 

HORTENSIA
(Hydrangea 

macrophylla ‘Little Mix’)

Compacte

Hortensia!

Fleur
een donkerehoek op!

Prachtige volle en 
rijkbloeiende plant. 
Past goed in de 
border of in een pot 
op het terras 
of balkon.
Ø 19 cm. 

ZONNEHOED
(Echinacea ‘Moodz’ )

Aangesloten bij:Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn 
geldig tot twee weken na verspreidingsdatum en zolang 
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Zomer in de tuin!

13,99
van 19,99

NU

van 13,99

NU 7,49

Deze aantrekkelijke groenblijvende 
plant bloeit met lichte langwerpige 

violetkleurige bloemen Ø 17 cm. 

LELIEGRAS
(Liriope muscari ‘Royal Purple’)

5,49
van 8,49

NU

Geniet van deze lang- en 
rijkbloeiende plant. Bloeit met 
prachtige rozerode bloemen. 
Ø 17 cm. 

STERRETJESGRAS
(Rhodoxis)

5,99
van 7,99

NU

Kleinblijvende 
rijkbloeiende hortensia. 

Bloeit met bolvormige 
bloemen. Ideaal voor 

in potten of bakken 
of voor de kleinere

tuin. Keuze uit 
diverse kleuren.

Ø 23 cm. 

HORTENSIA
(Hydrangea 

macrophylla ‘Little Mix’)

Compacte

Hortensia!

Fleur
een donkerehoek op!

Prachtige volle en 
rijkbloeiende plant. 
Past goed in de 
border of in een pot 
op het terras 
of balkon.
Ø 19 cm. 

ZONNEHOED
(Echinacea ‘Moodz’ )

Maandag
Dinsdag

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

Woensdag
Donderdag

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

Vrijdag 
Zaterdag

9:00 - 18:00 
9:00 - 17:00
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(Salvia Mix Black Label)

ZONNEHOED

Deze langbloeiende 
vaste plant bloeit met 
een overvloed aan 
bloemen. Ø 23 cm.

(Rudbeckia, Mix)

10,99
van 16,99

NU

Bloeit met mooie 
geurende paarse 

bloemen, waar de bijen 
en hommels graag op 

afkomen. Ø 17 cm. 

SIERUI
(Allium ‘Millennium’®)4,99

van 7,49

NU

Compacte groenblijvende 
sierheester. Bloeit met 

prachtige roze bloemen. 
Aantrekkelijk voor vlinders 

en bijen. Ø 19 cm. 

ESCALLONIA
(Escallonia laevis ‘Pink Elle’®)

STOKROOS

Uitbundige zomerbloeier 
in prachtige kleuren op 
lange statige stelen. 
Deze plant houdt van een 
zonnig plek in de tuin. 
Ø 19 cm.

(Althaea rosea)

4,99
van 7,49

NU

7,99
van 11,49

NU

XL
FORMAAT!

RIDDERSPOOR

Prachtige opvallende plant bloeit 
met grote bloemtrossen. Ø 19 cm. 

(Delphinium ‘Magic Fountains’)

7,99
van 10,49

NU

Maandag
Dinsdag

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

Woensdag
Donderdag

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

Vrijdag 
Zaterdag

9:00 - 18:00 
9:00 - 17:00
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7,99
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NU

7,997,997,
van 10,49

Check nu of 
oversluiten
loont
Kom langs in onze winkel of ga naar
snsbank.nl/oversluitcheck

Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100

03taartsnelomsoR,drattiS
001tkraM,neeleG

03taartsnelomsoR,drattiS
001tkraM,neeleG

Doe in
1 minuut de

oversluit-
check

De gemeente Sittard-Geleen 
hield in 2021 geld over

Wethouder Judith Bühler.  Foto Gemeente Sittard-Geleen

Elke gemeente maakt aan het begin van 
het jaar een begroting waarin staat wat 
de verwachte inkomsten en uitgaven 
zijn. Nadat het jaar is afgelopen, moe-
ten gemeenten ook een zogenoemde 
jaarrekening maken, waarin staat wat 
de daadwerkelijk inkomsten en uitga-
ven waren. 

De jaarrekening van Sittard-Geleen over het 
jaar 2021 is nu klaar. Uiteindelijk is er ruim 
vijf miljoen euro overgebleven. Twee miljoen 
daarvan zijn nog niet uitgegeven coronamid-
delen, die uiteraard voor dit doel gereserveerd 
blijven. 

Wethouder Judith Bühler (middelen) is 
enerzijds tevreden dat er geld overgehou-
den is. ,,Zelfs als je de nog niet uitgegeven 
corona-compensatie buiten beschouwing 
laat, hebben we het vorig jaar goed gedaan 
en kunnen we ruim drie miljoen euro extra 
bijschrijven.” 

Desondanks probeert de wethouder om de 
begroting die de gemeente ieder jaar maakt, 
nog beter te laten aansluiten op de realiteit. 
,,Want daardoor kun je het lastenniveau voor 
onze inwoners zo reëel mogelijk laten zijn. 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat er in een 
jaar zoveel zaken kunnen gebeuren dat er 
altijd verschillen zullen zijn tussen begroting 
en realiteit.”

Een groot gedeelte van het overschot in 2021 
wordt opzij gezet en dit jaar alsnog gebruikt 
waarvoor het bedoeld was. Daarbij gaat bij-
voorbeeld een bedrag van ruim vijf ton naar 
het versterken van de dienstverlening van de 
gemeente. Ook voor de jeugdhulpverlening 
is meer geld beschikbaar. Daarnaast gaat er 
extra geld (drie ton) naar woningbouwinitia-

tieven. 
Het bedrag dat uiteindelijk overblijft is 2,4 
miljoen euro en dat wordt in de algemene re-
serve, zeg maar de spaarpot van de gemeente 
geplaatst. Het college van B&W sluit niet uit 
dat dit geld nodig is om tekorten die in de 
loop van dit jaar ontstaan, op te lossen. Want 

ook de gemeente heeft te maken met prijsstij-
gingen van allerlei zaken. Alleen al de energie-
rekening van de gemeente is naar verwachting 
dit jaar 900.000 euro hoger.

De gemeenteraad behandeld de jaarrekening 
op 12 en 13 juli.

Sociale coöperatie 
Vidi nu op locatie
De sociale coöperatie Vidi heeft vanaf nu een 
locatie die u kunt bezoeken. Zij zijn te vinden 
op Rijksweg Zuid 1 B in Geleen, in het pand 
waar ook de Stadslabs zich bevinden.“Met de 
opening van deze locatie voor Vidi ronden we 
de vliegende start van deze sociale coöperatie 
af,” laat wethouder Judith Bühler (Sociale Za-
ken) weten. “Met deze plek is Vidi klaar voor 
onze inwoners met een bijstandsuitkering om 
hen een plek te bieden van waaruit ze kunnen 
starten met hun eigen onderneming.”

Tijdens de opening van de locatie werd ook 
de website van Vidi gelanceerd. Op www.
socialecooperatievidi.nl is informatie terug te 
vinden over het starten van een eigen onder-
neming onder de vleugels van Vidi.

Grote stap
Vidi is er voor inwoners met een bijstandsuit-
kering die een idee voor een product, dienst of 
bedrijf hebben. Maar waarvoor de stap naar 
zelfstandig ondernemerschap nog te groot 
is om alleen te nemen. De sociale coöperatie 
Vidi ondersteunt deze starters. 

Contact
Kan Vidi iets voor jou betekenen of wil je de 
locatie bezoeken? Neem dan contact op met 
Marie-José Meijs telefoonnummer 06 25 16 
35 67 of marie-jose@socialecooperatievidi.nl 

Impressie van het openingsmoment. 
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Lees meer informatie en meld 
je aan op foldersbezorgen.com

Word bezorger van MIJNGazet!
Je bezorgt dan dit weekblad en eventueel folders

Extra geld
verdienen?

Voor deze bezorgwijken zoeken we bezorgers:

Wijk 612108 Minerva / Aquarius / Jupiter

Wijk 612301
Wijk 612302

Ankersweg / Kloosterstraat / Grote Dries
Velgraafweg / Paalweg / Apollo 11-Laan

Naam wijkBorn

Naam wijkHoltum

Wijk 612701 Houtstraat / Beneluxlaan / Lindenstraat

Naam wijkGrevenbicht

✔Vanaf 
13 jaar

✔Altijd in
de buurt

Openingstijden:

Maandag 
t/m zaterdag 
09.00 – 19.00 uur

Zondag 
10.00 – 17.00 uur

Hou uw brievenbus in de gaten.
24, 25 of 26 juni 

ontvangt u onze folderactie 
met diverse spectaculaire acties 

geldig t/m 30 september

Carwash Beek is ook uw adres voor:
Busjeswash tot 3,10 meter

Doe-het-zelf washboxen

Prins Mauritslaan 171, Beek

Het duurt nog wel even voordat de 
schop de grond ingaat voor de ver-
nieuwbouw van Sportpark Glaner-
brook. Maar achter de schermen zijn 
we al druk bezig. Samen met verenigin-
gen, omwonenden en andere belang-
hebbenden werken we aan het ontwerp 
voor de gebouwen en de omliggende 
openbare ruimte. Waaronder het Bur-
gemeester Damenpark. 

Samen ontwerpen
Het nieuwe Sportpark Glanerbrook wordt een 
complex met 4 zwembaden, een ijshockeyhal, 
2 sporthallen en een overdekte wieler- en 
schaatsbaan. Een mooi, uitnodigend gebouw 
waar je als vanzelf naar binnen loopt. Met 
centraal de horeca en overal contact met het 
park buiten. Een park dat uitnodigt om te 
bewegen. 

Voorlopig staan we nog aan de tekenta-
fel. Samen met de verenigingen die straks 
gebruikmaken van het vernieuwde complex, 
werken we aan het ontwerp van de gebou-
wen. Zwemclubs, duikverenigingen en de 
reddingsbrigade kijken bijvoorbeeld mee 
naar de plannen voor de huidige zwembaden 
en het nieuwe 50-meterbad. Wat is de beste 

plek voor douches, kleedkamers en tribunes? 
Welke ruimtes hebben we nodig voor de bad-
meester, jury en opslag? Allemaal zaken die in 
overleg met de gebruikers zijn ingetekend in 
het voorlopig ontwerp.

Ook omwonenden denken al aan de voorkant 
mee. Hoe hoog worden de gebouwen? Passen 
ze in het groene landschap van het Burge-
meester Damenpark? En hoe combineren we 
de sportvoorzieningen met een aangenaam 
verblijf in het park? Ook dat is besproken aan 
de tekentafel.

Voorlopig ontwerp
Mede op basis van wensen en ideeën uit al 
deze gesprekken is een voorlopig ontwerp 
gemaakt voor het gebouw en het omliggende 
Burgemeester Damenpark. Uiteraard zijn 
daarbij keuzes gemaakt om tot een goed 

Een plek waar gezondheid op de eerste plaats 
komt Sportpark Glanerbrook in Geleen

ontwerp te komen. Het voorlopig ontwerp is 
op 9 juni in de Hanenhof besproken met alle 
betrokken partijen. En het ligt voor iedereen 
ter inzage in het informatiecentrum en op 
www.metsittardgeleen.nl/glanerbrook. 

Informatiecentrum
Op de parkeerplaats van Glanerbrook is een 
tijdelijk informatiecentrum ingericht. Hier 
kunt u terecht voor meer informatie over 
de geplande vernieuwbouw van Sportpark 
Glanerbrook. In het informatiecentrum is ook 
een mooie expositie ingericht ter gelegenheid 
van het 90-jarig bestaan van het Burgemees-
ter Damenpark. In ‘Expo Glanerbrook’ vertel-
len bekende en minder bekende (voormalige) 
inwoners van Sittard-Geleen over hun speci-
ale band met het roemruchte park. Pinkpop 
mag natuurlijk niet ontbreken. Komt u gauw 
eens een kijkje nemen? Informatiecentrum 
en expo zijn te bezoeken op afspraak. U kunt 

hiervoor een mail sturen naar glanerbrook@
sittard-geleen.nl. Na de zomervakantie zijn er 
vaste inloopmomenten.

Meer weten?
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen rond de vernieuwbouw van 
Sportpark Glanerbrook? Neem dan regelma-
tig eens een kijkje op www.metsittardgeleen.
nl/glanerbrook. Wilt u geen nieuws missen? 
Abonneer u dan op de e-nieuwsbrief van 
Glanerbrook. Ook daarvoor kunt u terecht op 
www.metsittardgeleen.nl/glanerbrook.

Glanerbrook gewoon open!

De vernieuwbouw van Sportpark 
Glanerbrook bevindt zich nog in de 
ontwerpfase. Glanerbrook is dit jaar 
dus gewoon open. Wilt u meer weten 
over zwemmen, schaatsen, wiel-
rennen, fitnessen of andere (zaal)
sporten bij Glanerbrook? Kijk dan 
op www.laco.eu/locatie/geleen voor 
de mogelijkheden!
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De JUMBO Moonen winkel aan de Ro-
meinenstraat 2 is volledig vernieuwd. 
Klanten hebben hier nog  meer keuze 
uit een zeer gevarieerd assortiment, 
zoals vers bereide pizza’s, vers belegde 
stokbroden, en ultra verse maaltijden. 
Door het toevoegen van 300m2 ruimte 
is de winkel veel ruimtelijker en over-
zichtelijker geworden.

Woensdag 22 juni is er een ‘Grand Opening’ 
om 9.00 uur. De eerste klanten ontvangen 
allemaal een mooie bos bloemen. Ook aan 
de jonge Jumborianen is gedacht. De kids 
ontvangen bij de kassa een leuke zomerse 
verrassing. De vernieuwde winkel wordt spec-
taculair geopend met muziek van DJ Maurice.
JUMBO Moonen pakt feestelijk uit, noteert 
u alvast: woensdag , donderdag en vrijdag 
ontvangt u bij aankoop van minimaal 25,- aan 
boodschappen een lekker vers appeltaartje. 
Op zaterdag en zondag krijgt iedere 250ste 
klant zijn of haar boodschappen geheel gratis!
Voor de ‘leukste boodschap’ moet u echt 
bij JUMBO Moonen zijn. De ondernemers 
familie bestaande uit Peter, Anita, Gabriëlla 
en Cassandra Moonen zal samen met al haar 
medewerkers u een geweldige winkelervaring 

bezorgen. “Vol trots kunnen wij u melden 
dat in onze vergrote en vernieuwde super-
markt alle knelpunten van de afgelopen jaren 
zijn opgelost. U kunt uw hart ophalen bij de 
vele vers pleinen met een overweldigende 
keuze aan ultra dagverse producten. Ook de 
allernieuwste trend ‘ready to eat’ hebben we 
volledig geïmplementeerd. Sfeer en gezellig-
heid is helemaal ons ding, noteert u alvast: 
vrijdag 24 juni van 10.00 tot 16.00 uur kunt u 
tijdens het boodschappen doen genieten van 
‘Silent Disco’. Op zaterdag 25 juni organiseren 
we bij onze winkel een ‘Grill Circus’, ook weer 
met DJ Maurice.”  

Werken bij JUMBO Moonen:  JUMBO 
Moonen is een echt familie bedrijf. “Klant-
vriendelijkheid, service en ambacht staan 
bij ons hoog in het vaandel. Daarnaast is 
verbinding met alle medewerkers een pijler 
binnen het bedrijf en worden jaarlijks diverse 
opleidingstrajecten geboden aan nieuwe 
medewerkers. Wij zijn gediplomeerd tot het 
opleiden van snuffelstage tot HBO. Er zijn ook 
mogelijkheden voor BBL en BOL opleidingen. 
Kortom wil je werken in een ultra moderne 
werkomgeving met SUPER collega’s, JOIN US 
Mail: gabriella.moonen@jumbo.com”

JUMBO Moonen volledig 
vernieuwd

‘Wij hebben u de afgelopen twee en een halve week gemist en we zien u graag weer vanaf 
woensdag 22 Juni!  Tot binnenkort…’     

Actieve Maaskanters laten 
spierballen zien

Door Ray Simoen

Prikspijt was het woord van het jaar in 2021 
Het versloeg woonprotest dat tweede werd 
en overstemde nummer drie, wappiegeluid. 
En wat het woord van 2008 was, zult u zich 
ook nog wel herinneren. Dat was swaffelen. 
Maar dat van 2013 zult u wel vergeten zijn. 
Of wellicht heeft u dat verdrongen. Participa-
tiemaatschappij was het begrip waarmee je 
toen om de oren werd geslagen. Vooral ’Den 
Haag’ gebruikte het veelvuldig en graag om de 
burgers ervan te doordringen dat de verzor-
gingsstaat nu echt onbetaalbaar was geworden. 
Van iedereen zou voortaan verwacht worden 
dat hij of zij de verantwoordelijkheid voor zijn 
of haar eigen leven en zijn omgeving zou ne-
men. Lokale overheden zouden voornamelijk 
ondersteuning en compensatie moeten bieden 
aan de ‘participerende burgers’. Ze kregen wel 
meer bevoegdheden en taken van de centrale 
overheid. Maar daartegenover stond dat het 
rijk minder geld overmaakte naar de lagere 
overheden. Het maakte het idee van de partici-
patiemaatschappij er niet populairder op, het 
werd vooral gezien als een bezuinigingsmaatre-
gel van het rijk.

Wipwap
De burgers moesten samen met de gemeentes 
maar uitzoeken hoe veel ondersteuning er 
gegeven werd aan de burger die meer sturing 
wilde geven aan zijn eigen omgeving en leven. 
In veel gemeentes liep het spaak omdat de 
ambtenarij de burgers met plannen en ideeën 
niet vertrouwden en zelf de touwtjes in handen 
wilden houden. Een nieuwe wipwap voor de 
wijkspeeltuin, ja daar mochten de burgers wel 
over beslissen maar daarna hield het wel op.
Maar in Schipperskerk en Grevenbicht laten 
burgers zien dat ze heel goed en zeer fraai vorm 
kunnen geven aan hun eigen leefomgeving. 
Hier werd in het weekeinde van 11 juni het 
feest van de participerende burgers gevierd. 
Op een veldje  bij het Sterre der Zeeplein in 
Schipperskerk werd zaterdag 11 juni het 2,8 
kilometer lange Natuurleerpad geopend. Nou 
ja, een natuurpad is dat nou zo’n ‘ big deal’?, 
zal menigeen zich afvragen. Maar zeker is dit 
een ‘big deal’. Burgers hebben dit leerpad zelf 
ontworpen. Op een speelse manier wordt kin-
deren geleerd wat voor mooie flora en fauna ze 
tegenkomen op dit pad. Er is een speciale app 

ontwikkeld, waarmee je spellen en opdrachten 
onderweg kunt doen terwijl via qr codes op 
de verschillende informatieborden nog meer 
te weten komt over bomen, vogels, planten, 
Maaskeien en vleermuizen langs de Maas. Wat 
zuidelijker kun je bij het natuurgebied Elba 
bij Grevenbicht een route van 1,8 kilometer 
lopen en allerlei wetenswaardigheden over 
flora en fauna in de Maasvallei vergaren. Niet 
alleen hebben burgers beide natuurpaden zelf 
ontworpen en vorm gegeven. Beide initiatieven 
zijn ontstaan uit de burgers zelf. Zij wilden 
niet dat het Consortium van Grindboeren 
en Natuurmonumenten alleen over de (her)
inrichting van hun leefomgeving zouden beslis-
sen nadat grindmiljoenen uit de Maas waren 
gehaald en Galloways en Konikspaarden op de 
opgevulde grindgaten waren gezet. Te gemak-
zuchtig, te goedkoop en te eenvormig vonden 
burgers aan de Maaskant van de gemeente 
Sittard-Geleen dat.

Succesvol
Niet alleen ouderen, die de Maas nog in zijn 
meest grillige vorm hebben meegemaakt maar 
ook veel jongeren, onder wie enkele jonge 
architecten, dachten en werkten actief mee 
aan Maasvallei 2.2 en verder. In wethouder  
en Maaskanter Pieter Meekels vonden ze 
een partner, die de waarde van dit positieve 
burgerinitiatief inzag en omarmde. Meekels gaf 
vanuit de gemeente niet enkel financiële maar 
ook procesmatige steun. Want hij weet dat je 
met geld veel kan. Hij weet ook goed dat elk 
fraai en nobel burgeridee naar de verdomme-
nis gaat, als je niet weet hoe je een proces met 
verschillende kikkers op de kar begint en tot 
een succesvol einde brengt. 
Burgers en gemeente trokken gezamenlijk en 
succesvol op: wat uniek is. Tegenstand bleek 
uit een onverwachte hoek te komen, zo viel op 
te maken uit klachten van burgers. Natuurmo-
numenten, - de stichting die met geld van veel 
natuurliefhebbers ( en overheden) overeind 
wordt gehouden- liet zich van zijn mindere 
kant zien. Wie gedacht had dat deze goede 
natuurdoelen club blij was met meedenkende 
burgers heeft het mis. Burgers uit Schippers-
kerk, Illikhoven en Grevenbicht werden eerst 
niet geduld door Natuurmonumenten aan de 
tafels, waar gepraat en beslist werd over hun 
leefomgeving. Natuurmonumenten wist wel 
wat goed zou zijn voor de leefomgeving van 
de burgers en had geen trek in pottenkijkers, 
die de een-tweetjes van deze groene alweters 
met de grindboeren zouden verstoren met hun 
wensen en ideeën. Na veel gesoebat mochten 
de burgers dan toch meezitten aan de beslis-
tafels. Maar, no guts, no glory’ zonder guts, 
wetten ze ook aan de Maaskant. Ze gingen on-
verdroten verder en afgelopen weekeinde kon 
het feest van de participerende burger worden 
gevierd bij het Sterre der Zeeplein.

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

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
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‘We Want Peace’ concert
We Want Peace is en concert voor en door 
vluchtelingen. Dit gratis concert vindt plaats 
op zaterdag 9 juli vanaf 19.00 uur en is een 
initiatief van Sittard-Geleen Helpt en het 
Toon Hermans Theater. Met dit concert geeft 
de organisatie een boodschap aan de wereld; 
wij willen vrede, en wel nu meteen. Tijdens dit 
concert komen muzikanten van verschillende 
nationaliteiten samen en treden ze op in de 
grote zaal van het Toon Hermans Theater. 

Sittard-Geleen Helpt is een collectief van vrij-
willigers afkomstig uit verschillende organisa-
ties die de gemeente Sittard-Geleen rijk is. Ze 
ondersteunt en helpt bij de opvang van vluch-
telingen in de gemeente. Om vluchtelingen 
even te laten ontsnappen aan de werkelijkheid 
worden er verschillende activiteiten georgani-
seerd. Dit concert is gratis toegankelijk voor 
vluchtelingen en andere belangstellenden. 
Aanmelden: sittardgeleenhelpt@gmail.com

Achtste Geheime Tuinen 
Festival in Sittard
In 2012 begon de ontdekkingstocht van de 
Geheime Tuinen van Sittard. Een mooie reis, 
langs even mooie en bijzondere tuinen en hun 
verhalen! Al snel vond, in juni 2013, het eerste 
Festival in de tuinen plaats, een groot succes, 
dat smaakte naar meer! Nu, tien jaar later, 
vindt op zondag 19 juni alweer het 8e Festival 
plaats. Om 12.00 uur wordt de opening in de 
Jardin d’ Isabelle verricht door Kim Schmitz. 
Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te 
zijn. De geheime tuinen in en om het centrum 
van Sittard en de Michielskerk op de Markt 

vormen op deze dag de podia voor muziekop-
tredens, dichters, vertellers, workshops en 
kunst. In de Ursulinentuin vindt een markt 
plaats waar lokaal en regionaal geproduceerde 
producten te koop worden aangeboden. Wie 
meer over de verhalen achter de tuinen wil 
horen kan deelnemen aan geheime tuinen 
wandelingen. De tuinders in de moestuinen 
houden open tuin en je kunt deelnemen aan 
een rondleiding in de wijngaard bij Fort San-
derbout. Het volledige programma overzicht 
is te vinden op www.geheimetuinen.nl
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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

Door Ray Simoen

Zolang je niet tegen een Maastrichtenaar zegt 
dat de grootste boeren in Maastricht en niet 
er buiten wonen, kun je het heel gezellig met 
ze hebben. Praatgrage babbelaars zijn het, 
die graag hun mening geven en niet houden 
van een blad voor hun mond, zeker als er een 
paar glazen bier worden ingeschonken. En, 
ach dat ze super chauvinistisch zijn, dat weet 
iedereen. Is een Venlonaar, Roermondenaar 
en Sittardenaar dat ook niet een beetje of een 
beetje veel zelfs? 

Woke
Sinds kort moet je extra op je woorden passen 
in Limburgs hoofdstad. De grillige en speelse 
Mastreechter Geis is al met de staart tus-
sen de benen en met duct tape op de mond 
in een van de grotten onder de Zonneberg 
ondergedoken. Want Maastricht zucht onder 
de dwingelandij van de woke beweging, (die 
vindt dat naar racisme, genderverschillen en 
discriminatie ruikende woorden en meningen 
‘gecanceld’, verbannen en verboden moeten 

worden). Het blad van de universiteit had 
volgens de Feminists of Maastricht (FOM) 
een grove fout gemaakt door niet in te gaan 
op een dwingende eis van de FOM. Dat wilde 
dat het blad, de Observant, niet zou schrijven 
‘vrouwen, die menstrueren’ maar ‘mensen, die 

Pover sensueel genot bij 
Porn Star Martini Neipa

menstrueren’. Daarop brak de pleuris uit. Het 
blad werd door de ‘wokers’ van FOM beticht 
van ‘transfobie’ en vervolgens lam gelegd door 
een DDos-aanval. 

Bij de brouwer van de Maastrichtse Brouwerij 
Zuyd zullen ze zich rot geschrokken zijn van 
deze rel. Want wordt straks hun ‘Pornstar 
Martini Exploded Neipa V2’ bier ook ge-
canceld en in de ban gedaan? Als er al een 
giga-rel uitbreekt als je vrouwen laat menstru-
eren, wat zal er dan wel niet voor heisa los-
barsten als een blikje Pornstar Martini wordt 
opengetrokken oppe Vriethof of in de aula van 
Universiteit? Pornstar, oh, dat klinkt niet erg 
genderneutraal, en Martini Exploded V2, wow 
dat is wel erg masculien en agressief.

Passievrucht
Toen de Zuyd brouwers hun Pornstar brouw-
den, dachten ze niet dat die woke verblinding 
ook Maastricht zou treffen als een V2. Ze 
wilden een fris, vrolijk bier maken dat doet 
denken aan de razend populaire cocktail Porn 
Star Martini. Die wordt gemaakt van vanille, 
wodka, passoa, passievruchtensap, eiwit en 
limoen. De cocktail begon zijn sexy leven als 
Maverick Martini en werd genoemd naar een 
louche club in Zuid-Afrika, waar hij voor het 
eerst werd gemaakt. Dat ‘Pornstar’ werd er 
later aan toegevoegd omdat in de cocktail veel 
passievrucht gaat en er heavy sexy uitziet. 

En een Neipa is een IPA, die meer op een 
vruchtensapje lijkt dan op een typische IPA. 
Dus ideaal om een Pornstar versie in bier te 
maken.

Hoe smaakt de Maastrichtse Porn Star in 
blik? Slaat die in als een V2, zoals zijn naam 
belooft? En zit hij ,,kneitervol passievrucht” 
zoals de brouwers zeggen op hun site van 
hun Star? ‘ Kneiter geel is de Zuyd Neipa wel. 
Maar schuimen van extase doet zijn schuim-
kraag niet echt. Kort staat het schuim op de 
donkergele knaap. Passievrucht pikt de neus 
wel op, maar al gauw duwt het bitter, dat we 
kennen van grapefruit, de passievrucht weg. 
En als een schicht schiet een flard wodka 
voorbij, als een voyeur, die snel een gratis shot 
porno komt scoren bij de pretmadammen 
achter de ramen op de Chaussée d’Amour in 
Sint Truiden. 

Zoet en een beetje weeïg danst de Porn Star 
Neipa door de mond. Niet echt wulps. En ze-
ker niet als een V2 explodeert dit cocktailbier 
in je mond. De afdronk is strak bitter en aan 
het eind zelfs wat plakkerig laf. Jammer aan 
lef om een verrassend bier te maken ontbreekt 
het de Zuyd Brouwers niet en ook origineel is 
de lay out van het blikje waarin de Neipa zit. 
Nu nog wat meer pit en guts toevoegen en je 
hebt een opwindend bier, dat de zinnen en 
fantasie echt prikkelt.

In Sittard-Geleen is onlangs de eerste glas-
vezelcentrale geplaatst, ook wel Point of Pre-
sence (PoP) genoemd. Vanuit deze centrale 
gaan de glasvezelkabels naar de woningen en 
bedrijven in de gemeente Sittard-Geleen. 

Glasvezelcentrale
Een glasvezelcentrale is een belangrijk onder-
deel van het glasvezelnetwerk in Sittard-Ge-
leen. Vanuit het verdeelstation wordt de 
glasvezelverbinding naar alle woningen en be-
drijven gelegd. Om gebruik te kunnen maken 
van de diensten via het glasvezelnetwerk moet 
een tweede PoP geplaatst worden. De glasve-

Eerste glasvezelcentrale in Sittard-Geleen
zelcentrale lijkt qua uiterlijk op een elektrici-
teitshuisje. De plaatsing is een tastbaar begin 
voor de komst van glasvezel in Sittard-Geleen. 
Meer informatie over de aanleg en de meest 
recente planning is te vinden op e-fi ber.nl/
sittard-geleen.

Nieuwe mogelijkheden en kansen
Eerder liet wethouder Leon Geilen al weten: 
‘’Een goede digitale bereikbaarheid wordt 
ook voor de inwoners van Sittard-Geleen 
steeds belangrijker.’’ Daarom is wethouder 
Leon Geilen blij dat glasvezel binnen het 
bereik van alle inwoners komt. ‘’Of ze nu in 

de stad, in het dorp of in het buitengebied 
wonen. Ondertussen is snel en stabiel internet 
onmisbaar geworden voor iedereen en het 
gebruik groeit, zeker de laatste twee jaar met 
het vele thuiswerken. Daarom zijn wij blij met 
partijen als E-Fiber die willen investeren in 
een glasvezelnet in onze hele gemeente, zodat 
we iedereen een toekomstbestendige, snelle 
verbinding kunnen bieden.”

Kosteloze aansluiting in huis
Het glasvezelnetwerk wordt gerealiseerd door 
aannemer Circet en Zener in opdracht van 
E-Fiber. Zolang de aannemers bezig zijn met 

de werkzaamheden in het PoP-gebied kunnen 
de bewoners van die buurt kosteloos een 
aansluiting in huis krijgen door een glasveze-
labonnement af te sluiten. Op e-fi ber.nl/sit-
tard-geleen is de gebiedsverdeling te vinden. 
Als alles volgens planning loopt is de gemeen-
te Sittard-Geleen in het eerste kwartaal van 
2024 op het netwerk aangesloten.

Over E-Fiber
E-Fiber is een bedrijf dat gespecialiseerd is 
in de aanleg van glasvezel. E-Fiber vindt dat 
iedereen in Nederland recht heeft op snel en 
betrouwbaar internet. Waar je ook woont, in 
een stad, dorp of buitengebied. Daarom in-
vesteert E-Fiber in infrastructuur, innovatie, 
techniek én in mensen.
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Rondwandeling
op 22 & 25 juni 

Start om
10.30 en 12.00 uur

Een plek om nooit te vergeten

Op een zonnige plek in de bloemenweide, stil in de schaduw onder een beuk in 

het beukenbos of midden tussen de verschillende fruitbomen in de fruitboomgaard. 

Op onze nieuwe landschapsbegraafplaats in Ulestraten kiest u een rustplaats, 

voor eeuwig, op een plek door uzelf gekozen. Een plek waar het mogelijk is om rust

en troost te vinden in de geborgenheid van de natuur. Een plek waar een groene, 

gevarieerde omgeving u volledig en vredig omarmt. Maak kennis met de 

begraafplaats, de natuur en onze plannen tijdens een rondwandeling.

Van fuifnummer tot invloedrijkste 
bestuurder van Sittard-Geleen

Pieter Meekels.  Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Bewonderd om zijn vele inspanningen 
mensen, clubs en instanties in nood te 
helpen. Geroemd om zijn grote dossier-
kennis, vasthoudendheid en strategisch 
inzicht. En gevreesd om zijn ongeduld, 
scoringsdrang en bij tijden hoekige 
optreden tegenover politieke opponen-
ten. Pieter Meekels (19 september 1955) 
neemt na 40 jaar afscheid van de lokale 
politiek. Een portret van de Maas-
kanter, die van fuifnummer uitgroeit 
tot de invloedrijkste bestuurder van 
Sittard-Geleen-Born.

Door Ray Simoen

Ontspannen zit Pieter Meekels koffie te drin-
ken in de voorkamer van zijn huis in Buchten. 
Zijn vaste politiek adviseur zit tegenover hem, 
mee te luisteren en af en toe een aantekening 
te maken. Je weet maar nooit met interviews, 
waarin teruggeblikt wordt op een lange en 
bewogen carrière in de politiek en ambtena-
rij. Niet dat de afscheid nemende politicus 
door wantrouwen wordt beheerst maar zijn 
adviseur beschikt over een ijzeren geheugen, 
en dat is handig om op terug te vallen. Er lijkt 
een last van de Buchtense bestuurder afgeval-
len te zijn na zoveel jaren in de altijd roerige 
politieke wereld van eerst Born en later ‘fu-
siestad’ Sittard-Geleen. ,,Ik kreeg steeds meer 
last om me aan het lezen van al die dossiers 
en ambtelijke stukken te zetten. Dat ik dat 
niet meer moet, is een grote verademing en 
geeft rust”, zegt hij met een zucht. Voor het 
beruchte zwarte gat is hij ,,totaal niet” bang. 
,,Daar ga ik zeker niet in vallen. Ik heb me op 
mijn afscheid voorbereid. Twee jaar lang houd 
ik al de weekeinden vrij, geen recepties meer, 
geen vergaderingen meer. Bovendien passen 
mijn vrouw José en ik wekelijks een dag op 
de kinderen van onze dochter en haar man.” 
Incidenteel wil hij straks nog wel anderen hel-
pen met adviezen maar geen verplichtingen 
meer, voorlopig. 

Fuiven
Wat hij wel gaat doen is meer zijn hengel 
oppakken . ,,Als zevenjarig knulletje zat 
ik urenlang te vissen in de Elba-vijvers bij 
Grevenbicht. Vissen ben ik altijd blijven doen 
hoewel niet meer zo frequent als in mijn jonge 
jaren.” Behalve de hengel houdt hij lange tijd 
ook de voorzittershamer van Hengelsport-
vereniging De Vreemde Vrienden in handen. 
,,Het langst duurde de rondvraag, want dan 
kon men eens lekker onderling ‘vreigelen’,”-
zegt hij lachend. Niet langs de kant blijven 
zitten en luisteren wat er beslist gaat worden. 
Vooraan zitten en meebepalen welke richting 
wordt gekozen, welke afslag wordt genomen, 
dat wil hij. Welke richting hij zelf uit wil met 
zijn leven, is niet meteen duidelijk. ‘Wilde 
jaren van feesten en fuiven’ maken dat hij de 
Heao’s van Sittard en Eindhoven niet met 
succes afrondt. De twee ‘feestjaren’ breken 
hem nadien zwaar op. ,,Ik heb erna acht jaar 
moeten blokken om twee zware opleidingen 

tot bestuursambtenaar te kunnen voltooien. 
Tussentijds ben ik ook nog een half jaar chef 
‘Vers’ bij Albert Heijn en kelner op feesten in 
Spaubeek geweest, totdat ik in dienst moest”, 
zegt hij monter. In dienst krijgt hij alle tijd om 
aan sport te doen. Zijn voetbaltalent wordt 
al gauw ontdekt. Naar een overgang naar de 
club van de toenmalige toptrainer van het 
Limburgse amateurvoetbal Bèr Lejeune heeft 
hij wel oren. ,,Dat vernam ook Thei van Sloun, 
voorzitter van VV Born en tevens wethouder 
van de toenmalige gemeente Born. Hij bood 
me een baan als leerling ambtenaar bij de 
gemeente aan, als ik voor Born kwam spelen. 
Voor een loon dat nog minder was dan het mi-
nimumloon.” De 23 jarige Meekels hapt toe. 
In de crisis, die na 1977 in alle hevigheid toe-
slaat in Nederland, liggen de banen niet voor 
het oprapen. Spits is de geboren Grevenbich-
tenaar. Een veelvuldig scorende aanvalsleider, 
die er vaak hard ingaat want hij wil beslissend 
zijn voor zijn team. ,,Bij de KNVB hebben ze 
nog een kast vol gele en rode kaarten van me 
liggen,” zegt hij luid lachend. ,,Ik was een wat 
ruwe, of beter gezegd, een wat forse aanvaller 
.Ik kon niet tegen tegenstanders, die te dicht 
op me kwamen staan. Ik zei tegen ze dat het 
beter voor ze was als ze een meter afstand 
van me zouden houden.” Scoringsdrang, de 
‘geen woorden maar daden’ mentaliteit en de 
(sportieve) strijd aangaan met ieder, die hem 
dwarsboomt, allemaal eigenschappen, die hij 
niet alleen op het voetbalveld zou etaleren.

Zooitje
De succesvolle spits wordt ook door profclub 
Fortuna in de gaten gehouden maar tot een 

prof contract komt het niet. Wel een ander 
en beter contract krijgt hij wanneer hij als 
gemeenteambtenaar overstapt van Born naar 
Maastricht. ,,Ik was boos op de toenmalige 
Borner gemeentesecretaris Van Cleef, die 
mij niet bevorderde en een directe collega 
van me wel. In Maastricht kwam ik als ‘chef 
belastingen’ ineens in functieschaal 11 terecht. 
Mooie naam voor een baan bij een ambtelijke 
organisatie, die eigenlijk een zooitje was.” Hij 
maakt in Maastricht snel naam als de man, 
die de jarenlang verwaarloosde administratie 
van de belastingeninning op orde brengt. De 
ambtelijke baan in Maastricht beantwoordt 
echter niet volledig aan zijn ambities. Als po-
liticus kun je meer en rechtstreekser invloed 
uitoefenen. Hij besluit in 1986 in de politiek 
te gaan. ,,Aan alle gemeenschapshuizen gaf 
de gemeente Born subsidie maar aan dat van 
mijn woonplaats Buchten niet. Ik verzette 
me met nog enkele anderen daartegen.” Zijn 
welbespraaktheid en gedrevenheid vallen op. 
Het CDA, altijd op zoek naar lokaal politiek 
talent, vraagt hem om lid te worden. Dat doet 
hij, maar hij wil niet enkel stemmentrekker 
zijn. ,,Voor de verkiezingen van 1989 geef ik 
aan dat ik lijsttrekker wil worden omdat ik 
mezelf als de beste keuze voor de partij zie”. 
Hij acht zich een betere kandidaat om het 
CDA in de verkiezingen te leiden dan Mirjam 
Munnichs, die wordt gesteund door de in 
het Borner CDA dominante ‘Lebens clan’ . 
Munnichs wordt lijsttrekker, Meekels stapt 
boos op en sluit zich aan bij de jonge partij 
GOB-toen nog Grevenbicht, Obbicht en Born 
geheten-. ,,GOB was in 1990 met vijf zetels 
regeringspartij en dus de beste optie voor mij 

om me bij aan te sluiten.” Met het CDA zal 
het altijd blijven schuren, evenals met andere 
politici, die met hem om de macht twisten 
of die hem ,,een mes in de rug (proberen te) 
steken”: zoals Hub Lemmens van Groot Born, 
die in 1990 de coalitie met hem verbreekt 
en in ruil voor een wethouderspost aanpapt 
met het CDA, Meekels’ grote lokale rivaal 
in de Borner politiek arena. Later Richard 
Wagemans van de Stadspartij Nieuw Sittard, 
die als een Raspoetin het college van b en w 
in Sittard-Geleen naar zijn hand probeert te 
zetten en hem het leven zuur zo maakt dat 
hij in 2003 stopt als wethouder van de jonge 
fusiestad, waarvan ook Born deel uit maakte. 
En niet te vergeten de twee CDA-ers Lebens 
en Houtakkers. Noël Lebens, de als deputé 
mislukte CDA-er, kwam in 2014 naar Sittard 
om als wethouder Meekels’ machtspositie 
af te breken. En Andries Houtakkers deed 
daarna lange tijd alle moeite om Meekels als 
wethouder te weren.

Confrontaties
Ook de burgemeesters van Born Hub Cree-
mers en Guus Swillens uit Born en Wim 
Dijkstra in Sittard ontdekken dat wethouder 
Pieter Meekels zich niet de wet laat voor-
schrijven maar zijn stempel wil drukken op 
het mede door hem uitgestippelde beleid. Het 
zorgt menigmaal voor heftige confrontaties 
tussen hem en de burgervaders. Zeker als 
de burgemeester, zoals Creemers, meent dat 
wethouders de weg van de eerste burger die-
nen te volgen. ,,Na de verkiezingen van 1990 
wilden Hub Lemmens en ik dat wij als nieuwe 
wethouders zouden beslissen over portefeuil-
leverdeling, en niet burgemeester Creemers. 
Die pikte dat niet, de portefeuilleverdeling 
was aan de burgemeester, vond hij. Maar wij 
zetten door, wat de relatie met Creemers niet 
ten goede kwam. Als ik er nu op terugkijk had 
ik dat toen toch wat anders moeten aanpak-
ken,” klinkt het schuldbewust. Ook met diens 
opvolger, Swillens komt het tot een conflict. 
Daarbij gaat het niet om macht maar om 
bestuurlijke ethiek, meent Meekels, toenter-
tijd oppositieleider: ,,Swillens handelde niet 
democratisch genoeg, hij keek enkel naar de 
macht van het getal. Daarbij had hij een te 
fors bestedingspatroon en had hij, zo hadden 
we ontdekt, tweemaal een reis gedeclareerd. 
Daarnaast had een wethouder van het CDA 
een privé reis gedeclareerd bij de gemeen-
te. Dat wilden we van het GOB aan de kaak 
stellen maar de rest van de raad durfde helaas 
niet door te pakken. Niet goed voor het ver-
trouwen van de burger in de politiek.” Maar 
het rumoer en het gekrakeel uit zijn tijd in de 
Borner lokale politiek zou kinderspel blijken 
te zijn met wat hij daarna zou ervaren tijdens,, 
de meest slecht voorbereide gemeentelijke 
fusie van Nederland” en de pijnlijke naweeën 
van de geboorte van de nieuwe gemeente 
Sittard-Geleen ( en Born). 

Daarover meer in de volgende editie 
van MijnGazet. 
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Word bezorger van MIJNGazet!
Je bezorgt dan dit weekblad en eventueel folders

Extra geld
verdienen?

Voor deze bezorgwijken zoeken we bezorgers:

Wijk 616105
Wijk 616401
Wijk 616402
Wijk 616501
Wijk 616510
Wijk 616602

Groenstraat / Markt / Mauritslaan
Wagenaarstraat / Pijperstraat / van Akenstraat
Spaans Neerbeek / Bachstraat / Jos Klijnenlaan
Beekhoverstraat / Kummenaedestraat / Op de Vey
Nachtegaalstraat / Merelstraat / Kwikstartstraat
Oranjelaan / Beekhoverstraat / van Itersonstraat

Naam wijkGeleen

✔Altijd in
de buurt

✔Vanaf 
13 jaar

Leo Kruijt (68 jaar) woont in Maas-
tricht en is sinds 2017 voorzitter van 
de Stichting Theater Karroessel. Dit 
theater is gehuisvest in een voormali-
ge basisschool aan de Jupiterstraat in 
Geleen.

Door Bert Wassenberg

Hoe lang ben je al betrokken bij het 
Theater. Waarom is dat zo leuk? 
Ik ben nu al 5 jaar bij het theater voorzitter 
van bestuur. Ik doe dat graag omdat ik al 
geruime tijd gepensioneerd ben en graag mijn 
tijd en ervaring als vrijwilliger in wil zetten 
voor een goed doel en een sociaal maatschap-
pelijk project. Omdat theater Karroessel ook 
nog een leuk, cultureel programma aanbiedt, 
leek mij dit een uitdaging waar ik graag mijn 
schouders onder wilde zetten. Samen met een 
60-tal vrijwilligers bieden we een mooi, cultu-
reel programma aan voor een lage prijs aan de 
inwoners van Sittard-Geleen en omstreken. 
Wat is nu nog leuker dan dat!

Jullie hebben een uitgebreid team van 
vrijwilligers? Ben je tevreden met dit 
aantal of mag er gerust nog wat bij? 
Hoe komen jullie aan voldoende vrij-
willigers? 
We mogen zeer tevreden zijn met het aantal 
vrijwilligers bij onze stichting. Zij zijn de spil 
van de activiteiten en zorgen voor een gevari-
eerd aanbod van podiumkunsten. Maar ook 
voor de noodzakelijke randvoorwaarden om 
een aanbod te kunnen doen, zoals klussen-
dienst, schoonmaak, maar ook programme-
ring, regelen exposities, techniek en niet te 
vergeten bardiensten. We hebben nog steeds 
extra vrijwilligers nodig, dankzij de uitbrei-
ding met een extra zaal, kunnen we ons aan-

Leo Kruijt van de Stichting Theater Karroessel

bod verdubbelen en is dus extra menskracht 
gewenst.  Vooral bij de technische ondersteu-
ning (voor de verzorging van licht en geluid) 
bij de voorstellingen en bij de bardienst.

Jullie zoeken technici voor licht en ge-
luid? Kun je kort vertellen welke kwa-
liteiten deze mensen moeten meebren-
gen en wat jullie van hen verwachten?
Wij verwachten van de potentiële vrijwilligers 
voor licht en geluid vooral, dat zij er plezier 
in hebben om de voorstellingen “achter de 
schermen” goed te laten verlopen. Samen met 

de acteurs c.q. artiesten wordt een lichtplan 
opgesteld en wordt het geluid voor aanvang 
getest. De potentiële vrijwilligers hoeven geen 
specifieke technische achtergrond te hebben, 
want zij krijgen binnen ons theater interne 
begeleiding en ondersteuning, zodat zij na 
verloop van tijd zelfstandig de voorstellingen 
kunnen uitvoeren. Op dit moment hebben we 
een leuk technisch team van zes personen.

Het kleinste, gezelligste theater van 
Sittard-Geleen…..zo staat het op jullie 
website. Het kleinste is duidelijk, maar 
leg eens uit waarom dit het gezelligste 
theater is?
Omdat het een kleinschalig theater is (60 
zitplaatsen), is het alsof de voorstellingen in 
de huiskamer plaats vinden. Doordat we een 
regionale functie hebben, komen bezoekers 
vaak terug en hebben we een groot aantal 
vaste bezoekers, die elkaar voor en na de 
voorstelling in het Kafeeke tegenkomen. En 
cultuur verbindt. Ook is er de mogelijkheid 
van “meet en greet”, d.w.z. men kan de arties-
ten na afloop van de voorstelling in het café 
zelf aanspreken en terugblikken op de voor-
stelling. Maar ook de nieuwe “platte zaal”, die 
zeer geschikt is voor muziekvoorstellingen 
(popconcerten, singer-songwriters etc.), is 
een gezellig ingerichte zaal voor ongeveer 
100 bezoekers met een goed geluid en een 
uitstekende podiumverlichting. Aan de bar 
kan uiteraard samen een biertje gedronken 
worden.

Komen de bezoekers vooral uit de re-
gio? Wat vinden zij van jullie theater?
Ja, de bezoekers komen vooral uit de regio 
Sittard-Geleen en omstreken. Afhankelijk 

van het aanbod komen er natuurlijk ook fans 
van de gecontracteerde groepen mee. Volgens 
de reacties vinden de bezoekers het aanbod 
veelzijdig, gevarieerd en voor iedereen wat 
wils. Maar ook het feit, dat wij bewust de en-
treeprijs laag houden, zodat het voor iedereen 
toegankelijk is, wordt zeer op prijs gesteld.

Kun je iets zeggen over de buren in jul-
lie accommodatie? Is er een structurele 
vorm van samenwerking?
Onze buur is de Heemkunde Vereniging. 
Omdat zij naar het naastgelegen pand zijn 
verhuisd, konden wij 2 lokalen overnemen 
en samen met de gemeente verbouwen tot de 
nieuwe platte zaal. Doordat tijdens de corona-
periode alles gesloten was en wij de handen 
vol hadden aan de verbouwing, opening en 
opstart van het theater, was er van samen-
werking nog niet veel sprake. Wel kan over en 
weer van de accommodaties gebruik worden 
gemaakt, maar, het zou leuk zijn als we tijdens 
de zomer van 2023 een gezamenlijke activiteit 
op de parkeerplaats voor ons gebouw kunnen 
organiseren. 

Zijn er vaste programmaonderdelen of 
wordt ieder jaar een compleet nieuw 
programma opgetuigd? 
Uiteraard zijn er onderdelen, die regelmatig 
terugkomen. Omdat onze bezoekers dit graag 
willen of omdat onze ruimte door de week ook 
gebruikt wordt door verschillende toneelgroe-
pen en of muziekgroepen, die het theater dan 
ook graag willen benutten als try-out of om de 
voorstellingen voor een publiek te willen uit-
testen. Maar gestreefd wordt naar een breed 
aanbod, voor ieder wat wils en op verschillen-
de terreinen. 

Jullie maken gebruik van social media 
en van een nieuwsbrief. Wat is het 
effect daarvan? Hebben jullie nog 
andere mogelijkheden om publiciteit te 
maken?
We plaatsen regelmatig nieuws op onze eigen 
website www.Karroessel.nl, Facebook, Insta-
gram en in een uitgebreide nieuwsbrief. We 
hebben een uitgebreid netwerk en cultuur-
liefhebbers, die ons digitaal volgen. Geïnte-
resseerden, nieuwe volgers kunnen zich via 
de website aanmelden voor de nieuwsbrief, 
die hen dan maandelijks toegestuurd wordt. 
Daarnaast zoeken we naar alle mogelijkhe-
den om ons aanbod bekend te maken, zoals 
onlangs een groot artikel in het huis-aan-huis-
blad Magentazine en natuurlijk MIJNGazet.

Wil je nog gebruik maken van een slot-
woord? Is er een vraag niet gesteld, die 
je graag had willen beantwoorden?
Laat ik dit artikel eindigen met uit te spreken, 
dat ik heel blij ben, dat we na de lange Coro-
na-sluiting weer met een gevarieerd program-
ma aan de slag kunnen en ik hoop dat alle 
inwoners van Sittard-Geleen ons aanbod via 
de website gaan bekijken en vervolgens ons 
een keer komen bezoeken. Want we hebben 
in Sittard-Geleen een klein, prachtig theater 
waar we heel trots op zijn. 

Witte Anjerperkje geopend
in Sittard-Geleen
Zondag, 12 juni 2022, vond de opening van 
het Witte Anjerperkje plaats. Op initiatief 
van het Nationaal Comité Veteranendag zijn 
gemeenten opgeroepen om hun veteranen 
te eren en waarderen met een speciaal Witte 
Anjerperkje dat bloeit in de dagen en weken 
voorafgaand aan de Nederlandse Veteranen-
dag. Deze vindt jaarlijks plaats op de laatste 
zaterdag van juni. Het Witte Anjerperkje in 
Sittard-Geleen is aangelegd na een aangeno-
men motie van de gemeenteraad. Het Witte 
Anjerperkje is aangelegd bij het Tempelplein 
in Sittard, aan de zijde van de Rosmolen-
straat. Burgemeester Verheijen verricht 
zondag om 12:00 uur de openingshandeling. 
De Witte Anjer is in Nederland in 2005 geïn-
troduceerd als een symbool voor erkenning 
en waardering van veteranen. De Witte Anjer 
was tijdens de Tweede Wereldoorlog een sym-

bool van verzet. De Witte Anjer kreeg door 
deze geschiedenis een bijzondere betekenis. 
“Met de aanleg van het perkje geeft ook de 
gemeente Sittard-Geleen hier voortaan zicht-
baarheid aan”, aldus burgemeester Verheijen. 
“Dit is een moment om onze dankbaarheid 
en waardering te tonen naar de veteranen en 
de 350 veteranen van Sittard-Geleen in het 
bijzonder. Moedige mensen die zich hebben 
ingezet en inzetten in dienst van de vrede. Ik 
hecht er waarde aan dat de veteranen zich ge-
zien en gehoord voelen in onze gemeente.” Op 
zaterdag 18 juni 2022 organiseert de Stichting 
Limburgse Veteranendag voor de 17e maal de 
Limburgse Veteranendag voor alle in Limburg 
en in de Euregio woonachtige Nederlandse 
veteranen en hun partners. De Limburgse 
Veteranendag vindt plaats in het Nationaal 
Herdenkingspark in Roermond.
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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

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.

De koning en ik
Door Niek Bremen

Het wordt tijd dat ik na zoveel kunststukjes 
wat meer over mezelf vertel. Daarom zal ik in 
deze aflevering een geheim onthullen.
Ik ben namelijk al jaren bevriend met Willem 
Alexander, Lex voor mij.
We hebben elkaar ontmoet bij een postzegel-
ruilbeurs in België. 
Ik ruilde een misdruk van opa Benno in een 
Lockheed voor een collectie met Juliana. 
‘Die heb ik nog niet,’ zei Lex. 
‘Klopt,’ bevestigde ik, ‘ze hebben er maar 
eentje van gedrukt.’ 
Na afloop van de beurs bracht Max ons met de 
fiat 500 cabrio naar huis. Ze had het dak geo-
pend, omdat de bierlucht niet te harden was. 
‘Waar komen jullie in godsnaam vandaan?’ zei 
ze. ‘Ik heb jullie overal gezocht.’ 

(Uit privacyoverwegingen kan ik hier niet 
verder op ingaan)

Ja, en nu komt het. 
Op woensdag 25 mei jongstleden belde hij me 
op. ‘Ik kom zondag naar Valkenburg om mijn 
landgenoten moed in te spreken. Als je niks te 

doen hebt, kunnen we na afloop nog een pilsje 
gaan drinken in café “Hallo Mestreeg”. 
‘En wat doen we met Max?’ vroeg ik.
‘Ik heb haar gezegd dat we postzegels gaan 
ruilen.’
‘Dat is goed,’ zei ik.
Bij de lunchroom van Ferry heb ik hem opge-
haald.

‘We kunnen ook de heli pakken,’ stelde hij 
voor. ‘Weet je dat ik een beetje misselijk ben 
van dat brood met spek en ei?’
‘Gaan we niet doen,’ zei ik. ‘Zie je het al voor 
je, dat gedoe met die kotszakjes. Bovendien 
valt het niet zo op als we met de auto gaan.’
‘Ja, beetje dom van mij. Heb je een snelle 
bak?’
‘Een golfje, maar wel opgevoerd.’ 
‘Niet verkeerd. Rijden we de Rijksveiligheids-
dienst zoek. Dat wordt lachen man.’
Toen ik de auto had opgehaald, zag ik hem 
aarzelen. ‘Dit geloof je toch niet. Wat een 
gatenkaas. De bodem is zo rot als een mispel, 
wist je dat?’

‘Er zit alleen water in de remschijven,’ zei ik, 
en kwam onder de auto vandaan. 
‘Hier stap ik niet in,’ besliste hij, maar toen in 
de verte een paar zwarte stippen naderden, 
veranderde hij plotseling van mening.
‘Wat zijn dat?’ riep ik.
‘Lakeien. Wegwezen. Die komen me halen om 
weer spek en ei te gaan eten.’ 
We stapten snel in en spraken onderweg nog 
wat over ditjes en datjes. Vaak zijn dat de 

leukste momenten. ‘Je bent dikker geworden,’ 
meende ik. ’Trouwens, het valt me nu pas op 
dat je grote voeten hebt.’
‘Alles wordt groter als je ouder wordt. Heb jij 
je oren al eens bekeken?’
Ik lachte gedempt. ‘Die zit. Hoe is het trou-
wens met de kids?’
‘Een drama. Max heeft voortdurend hoofd-
pijn.’

‘Je meent het!’ 
‘Zekers. Amalia wil in Amsterdam gaan 
studeren en Max vindt dat geen goed idee. 
Ik zeg altijd, laat dat kind toch los. Be heeft 
aangeboden om in het paleis op de Dam te 
gaan wonen, dan kan ze een oogje in het zeil 
houden. Nou we het toch over Max hebben,’ 
Lex vouwde een landkaart open, ‘weet jij waar 
hier het Kruitvat ligt?’ 
‘Hoezo?’
‘Ik las in de folder dat ze de paracetamol in de 
aanbieding hebben. Twee halen, één betalen. 
Lees maar.’

‘Dat is een oud krantje van het vorig jaar,’ zei 
ik en gaf gas.
Na 20 minuten arriveerden we bij de O.L. 
Vrouweparking in Maastricht.
‘Mukkie fukkie,’ zei hij. ‘Als ze me herkennen 
kunnen we het schudden. Wat denk je dat 
Max zegt?’
Ik dacht even na. ‘Je kunt mijn carnavalspruik 
lenen. Die heb ik altijd in de kofferbak liggen 
voor het geval ik incognito wil zijn. Ik ben 
namelijk stadsgids in Sittard en wordt regel-

matig lastiggevallen door mensen die willen 
weten wat er met V&D gaat gebeuren.’
Enfin, via de stadswallen zijn we naar “Hallo 
Mestreeg” getogen. Het werd het begin van 
een dolle avond. En wat we daar nog allemaal 
hebben besproken, dat gaat niemand wat aan. 

Kunststukjes
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 @tummerselectro          @eptummers
T. 085 – 105 4444  | www.eptummers.nl

8 Winkels in Limburg

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND OP RETAILPARK SITTARD-GELEEN

EUFY SLIMME DEURBEL
Battery Doorbell 1080p Black

• 1080p • Geen abonnement nodig  • Tot 120 dagen op één oplaadbeurt

Adviesprijs  109,99

89,-
Adviesprijs  649,-

619,-DYSON LUCHTREINIGER
TP07 - Purifier Cool

• Verkoelt en/of reinigt • Vangt ultrafijn stof en allergenen 
• Heen-en-weer bewegen tot 350° • Nachtmodus • Afstandsbediening

SAGE SAPCENTRIFUGE
NUTRI JUICER COLD PLUS

• Geborsteld roestvrij staal • 2 Snelheidsinstellingen • Inhoud: 2 liter 
• Cold Spin™-technologie • Compact ontwerp

Adviesprijs  259,-

219,- GARMIN SPORTHORLOGE
FORERUNNER 45 ZWART

• Ingebouwde GPS  • Ingebouwde sport-apps • 40mm
• Tot 7 dagen batterijduur • Geschikt voor Android en iPhone

Adviesprijs  149,99

129,-

VEILIG EN GEZOND
DE ZOMER DOOR!

Guid
o

ALTIJD
DE BESTE
KEUZE
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