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Zondag 3 juli 2022 is het centrum van 
Geleen het decor van Doe Dag. Doe Dag 
is, na enkele jaren afwezigheid, weer 
terug op de Geleense evenementenka-
lender. 

De eerste zondag van juli wordt er groots 
uitgepakt. Het programma bestaat o.a. uit: 
een grote braderie, een muziekplein met een 
programma van Limburgse artiesten, een 
uitdagend kidsplein en een heus F1-Racing 
Event. Daarnaast zal de Grand Prix van 
Silverstone live, op een groot scherm, worden 
uitgezonden. De activiteiten die met Doe Dag 
plaatsvinden zijn zeer divers. Zo is er een bra-

Doe Dag terug in het centrum van Geleen
derie met meer dan 285 marktkramen. Kin-
deren die houden van een beetje actie kunnen 
hun hart ophalen op de Nieuwe Markt. Op 
de tot kidsplein omgetoverde Nieuwe Markt 
staat een 10 meter hoge en 60 meter lange 
kabelbaan, een trampolinepark en een bun-
gee-jump attractie. Tevens kunnen kinderen 
hun creativiteit kwijt tijdens een workshop 
graffi  ti spuiten. Maar er is meer!

De Oude Markt is het decor van hét F1-Racing 
Event van het zuiden. F1-liefhebbers kunnen 
rijden in diverse race simulators. Verder is 
er een bandenwisselspel en kun je met een 
virtual reality bril ervaren hoe het is om in een 

echte F1-wagen te rijden. Daarnaast heeft de 
‘Waereldsjtad’ een echte primeur te pakken.
De offi  ciële Max Verstappen en Red Bull Ra-
cing merchandisetrailer van Verstappen.com 
staat deze dag in het centrum van Geleen. Om 
de dag helemaal compleet te maken wordt 
de Grand Prix van Silverstone op een 15 m2 
groot scherm live uitgezonden. Voor en na de 
F1-wedstrijd zijn er op het muziekplein optre-
dens van Roy Moonen, Marleen Rutten, John 
Tana en Big Benny. Het gehele evenement is 
gratis te bezoeken.

Programma Doe Dag 2022
Braderie (gehele centrum) 10.00 – 17.00 uur, 

winkels open (gehele centrum) 10.00 – 17.00 
uur, kidsplein met diverse activiteiten (Nieu-
we Markt) 10.00 – 17.00 uur, F1 Racing Event 
(Oude Markt) 10.00 – 17.00 uur, muziekplein 
met Limburgse artiesten (Oude Raadhuis) 
12.30 – 22.00 uur en live uitzending van de 
Grand Prix van Silverstone (Oude Raadhuis) 
16.00 – 18.00 uur.

Om alle festiviteiten te kunnen laten plaats-
vinden worden de Annastraat en de Rijksweg
Centrum afgesloten voor verkeer. 

Kijk voor de meest actuele informatie op: 
www.facebook.com/centrumgeleen
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DIVERSE ACTIVITEITEN 
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TIJDENS DOEDAG 

GEOPEND VAN 
10.00 UUR TOT 17.00 UUR.

START OPRUIMING.

        
  

doedag
Grote braderie
Kidsplein
F1-racing event
Muziekplein
met Limburgse artiesten
o.a. Marleen Rutten, Big Benny
en John Tana

met Limburgse artiestenmet Limburgse artiesten
o.a. Marleen Rutten, Big Bennyo.a. Marleen Rutten, Big Benny

ZONDAG
3 JULI 2022

V.A. 10 UUR

Het eerbetoon aan ‘stadstroubadour’ Remco van de Vorst komt van de hand van 
de Sittardse kunstenares Angelique Cremers. Een driekoppige jury koos haar 
ontwerp voor de plaquette uit veertien inzendingen. Met covers uit de jaren 
zestig en zeventig van de vorige eeuw, vermaakte ‘De Bob Dylan van Zitterd’ 
bijna twee decennia lang het winkelend publiek in de binnenstad van Sittard. Op 
verzoek van de gemeente hield cultuurinstelling De Domijnen een ontwerpwed-
strijd voor kunstenaars uit de regio. Voorafgaande aan de jurybijeenkomst heeft 
elk jurylid alle inzendingen persoonlijk kunnen bestuderen. Op basis van compo-
sitie, originaliteit, en materiaal gebruik heeft de jury unaniem gekozen voor het 
ontwerp van de Sittardse kunstenares Angelique Cremers.

Eerbetoon aan 
stadstroubadour
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Meer guerrilla 
gewenst in Geleen

Door Ray Simoen

Een met stoepkrijt getekende bank en enke-
le bomen in wit krijt. Met vlak voor het oude 
gemeentehuis nog een wit vierkant vak. Allemaal 
op de markt van Geleen. Erbij staat gekrijt: ‘dit 
is geen boom’, dit is geen bank’ en ‘dit is geen 
parkeerplaats’. De letters NG erbij geven aan 
wie de geheimzinnige tekenaars zijn van deze 
grappen,- een knipoog naar de surrealistische 
Belgische kunstenaar René Margritte. Die begon 
er midden vorige eeuw mee door naast een perfect 
geschilderde pijp te schrijven ‘ceci n’est pas une 
pipe’-. NG staat voor Nieuw Geleen. Mooi, maar 
wie of wat is NG en wat stellen die getekende 
bomen, bank en parkeerplaats voor, behalve leuk 
fröbelwerk? Dat is ‘guerrilla marketing’, vertelde 
een zegsman van NG tegen Streekomroep Bie Os. 
Wat, guerrilla marketing? Is het soms oorlog in de 
toch zo vredelievende waereldsjtad, waar ze net 
nog honderden Oekraïense vluchtelingen hebben 
opgevangen en kinderen uit dit oorlogsland gratis 
naar de kermis mochten? Geen echte oorlog 
wil NG voeren maar met snelle, prikkelende en 
ludieke acties aandacht vestigen op knelpunten 
en klachten van bewoners. NG doet dat samen 
met het Stadslab. Dat heeft studenten van twee 
Hogescholen gevraagd om bij bewoners en onder-
nemers na te gaan wat zij vinden van het centrum 
van Geleen. Dat is erg ongezellig, zo vernamen de 
NG-ers. Geen banken, geen groen, geen gezellig-
heid en geen vrije parkeerplaatsen. Al jaren wordt 
daarover geklaagd bij de gemeente. Maar die 
verwijst steeds naar het ‘MASTERPLAN 2025’, 
waarin de klachten zullen worden ‘meegenomen’. 
Daar schiet Geleen echter weinig mee op, vooral 
omdat dit ‘MASTERPLAN’ al verschillende malen 
uitgesteld is. Gevolg: de klachten hopen zich op 
en het vertrouwen in de gemeente brokkelt steeds 
verder af. Ook de energie om deze nare situaties te 
veranderen, ebt steeds verder weg bij bewoners en 

ondernemers, zo vernam NG.
Met hun speelse acties van de getekende banken, 
bomen en parkeerplaats leggen de NG-ers 
nogmaals de Gelener knelpunten bloot en hopen 
op inkeer bij de gemeente om de al jaren levende 
onvrede van bewoners en ondernemers nu echt 
aan te pakken. Daarvoor zijn geen grote en dure 
ingrepen nodig. Aan getekende bankjes en bomen 
hebben ze echter geen behoefte in Geleen. Teke-
ningen en blauwdrukken van allerlei dure plan-
nenmakers hebben ze in Geleen al genoeg gezien. 
Geleen is altijd een stad van doeners geweest, 
voor gladde praatjesverkoper en laammaekers 
moet je aan de noordkant van de Rijksweg, zeggen 
ze bezuiden de Middenweg. En inderdaad geeft de 
oude waereldsjtad steeds blijk van een ‘niet lullen 
maar poetsen’ mentaliteit. In een mum werden 
kort geleden honderden oorlogsvluchtelingen uit 
Oekraïne opgevangen. Eerder staken actieve Ge-
leners de koppen bij elkaar en begonnen de overal 
slingerende rotzooi op te ruimen samen met een 
groeiende schare medewerkers. En zondag 26 juni 
is in Geleen-Zuid de ‘Dag van de Wijk’ gehou-
den. Doel ervan: de bewoners van dit zeer divers 
samengestelde stadsdeel activeren samen de han-
den uit de mouwen te steken voor de leefbaarheid 
van hun omgeving. Allemaal vredelievende acties. 
Oorlog ligt Geleen niet, hoewel wat meer kabaal 
en tromgeroff el wel handig zouden zijn. De strijd 
om het Loongebouw, hét grote icoon van Geleens 
bijna geheel verdwenen mijnverleden, dreigt stil 
te vallen nu eigenaar Paes weigert zijn mede-
werking te geven aan de tweede Open Dag in het 
Loongebouw. Dat zou niet veilig genoeg meer zijn 
voor bezoekers, zo liet de woordvoerster van Paes 
weten aan Redt het Mijnverleden van Geleen, de 
organisatoren van de Open Dag. Vorig jaar was 
de Open Dag een groot succes: velen hielpen mee 
de rommel bij het Loongebouw op te ruimen en 
luisterden naar de verhalen van oud-mijnwerkers. 
Door nu de Open dag te cancelen probeert Paes 
een hernieuwde aandacht voor de erbarmelijke 
onderhoudstoestand van het Loongebouw te 
ontlopen. Tevens wordt de roep gesmoord om het 
achteruit kachelende gebouw te verkopen omdat 
het toch niet lukt bedrijven erin te vestigen. Met 
stoepkrijttekeningen alleen gaat het niet lukken 
om het Loongebouw te redden. Niemand wil 
dat er straks in het Mauritspark met stoepkrijt 
staat getekend: ‘Hier stond eens het iconische 
Loongebouw’.
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Scan de QR-code 
voor meer info. 

Goed nieuws! De gemeente Sittard-Geleen wordt aangesloten op het 
supersnelle E-Fiber glasvezelnetwerk. Heb je vragen over de aanleg of wat de 
mogelijkheden zijn? Laat je dan gerust informeren door onze glasvezelexperts.

Wanneer & waar?

E-Fiber glasvezelspreekuren

Sittard
Wekelijks op  

dinsdag  

Buurtcentrum 
Limbrichterveld, 

Eisenhowerstraat 724

Born 
Wekelijks op  
woensdag 

Gemeenschapshuis Born,  
Prins Bisdomstraat 5

Geleen
Wekelijks op  
donderdag 

Het Volkshoes, Pastoor  
Schoenmaeckersstraat 8

Overal geldt een inloop van 9.30 tot 12.00 uur.

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
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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
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Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl
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Gezamenlijk op weg naar een 
vernieuwd Geleen Centrum

V.l.n.r. Bert Kip van Brightlands CHemelot Campus, wethouder Pieter Meekels en Janine Godderij van ZOwonen tijdens het ondertekenen van 
de samenwerking.  Foto Ermindo Armino.

Inwoners, ondernemers, overheid en 
onderzoekers gaan samen aan de slag 
om van Geleen Centrum weer dé plek 
te maken waar iedereen wil zijn, wil 
werken en wil genieten. Dat is het doel 
van de samenwerking, kortweg GL1 
genoemd, tussen meerdere partijen die 
op dinsdag 21 juni bezegeld is met een 
symbolische handtekening. Iedereen 
kan meedoen aan GL1 om elkaar te in-
spireren en te helpen bewegen naar een 
vernieuwde, duurzame stad zonder fos-
siele brandstoffen en zonder restafval.  
 
GL1 is geen nieuw plan maar een unieke 
manier van denken en doen. Dat Geleen en 
Chemelot al een eeuw met elkaar verweven 
zijn, krijgt zo een nieuwe sterke impuls.
Met het gezamenlijke doel voor ogen (een 

wereld zonder fossiele brandstoffen en restaf-
val) ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de 
fysieke invulling van Geleen Centrum.
 
Concreet levert de GL1-aanpak onder andere 
op dat de stad zich aanpast aan inwoners en 
ondernemers en niet andersom. Zo worden 
winkels geconcentreerd rondom de parkeer-
garage onder de Markt en worden leegstaande 
panden aan de Markt, Annastraat en Raad-
huisstraat omgevormd tot stadsfuncties die 
aantrekkelijk zijn voor nieuwe inwoners en 
bedrijven. Uiteraard betekent dit nieuwe 
dynamiek en levendigheid voor inwoners, 
ondernemers en bezoekers.
 
De sleutel tot succes zit in de gezamenlijke 
aanpak. GL1 is de manier om met zijn allen 
te werken aan de toekomst van het centrum 

van Geleen. Vier partijen (ZOwonen, ge-
meente Sittard-Geleen, Brightlands Chemelot 
Campus en Chemelot) hebben het voortouw al 
genomen en tijdens het openingsevenement 
in Sjoenk, een broedplaats van Stadslabs Sit-
tard Geleen, hebben velen van de aanwezigen 
ook het GL1-manifest ondertekend middels 
een handtekening op een groot canvas. GL1 
richt zich namelijk op iedereen. Nauwe sa-
menwerkingen met allen die in Geleen wonen, 
leren, werken, besturen en genieten. Dankzij 
deze gebundelde kracht kunnen gezamenlijke 
doelen beter worden behaald.
 
De komende tijd worden hiervoor projecten 
en plannen uitgewerkt. Een concreet voor-
beeld dient zich in september al aan in de 
vorm van BRIGHT Festival, een uniek circu-
lair festival in de binnenstad van Geleen.

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.

‘Hun naam was Bach’
Kamerkoor Quartna en Vocaal Ensemble 
Arabesque brengen, onder leiding van Arno 
Kerkhof, samen een dubbelkorig concert ten 
gehore met daarin werken van vijf componis-
ten uit de familie Bach, geschreven tijdens de 
nasleep van de 30-jarige oorlog. Met mede-
werking van Jo Louppen op orgel en Elly de 
Bruijn op contrabas. De beroering van een 
tijd van religieuze twisten is duidelijk te horen 
in ‘Ons leven vervliegt als een schaduw, ‘De 
mens leeft slechts kort’ en ‘Ach Heer, hoezeer 
verlang ïk naar uw komst’. Maar er klinkt ook 
hoop: ’De Geest zal ons sterken’ en ‘Dat is 
mijn Vreugde, wanneer ik mij aan God vast-
houd’. Na ruim 300 jaar is nog de troostende 
en helende kracht in deze muziek te horen.
Komt u luisteren naar en genieten van, zoals 
Johann Sebastian Bach het ooit verwoordde, 
muziek ‘ter ere van God en ter verfrissing van 
de ziel’. De grootsheid van de meesterwerken 
alsook de actualiteit ervan zullen u verrassen.
Vrijdag 8 juli 20.00 uur: Grote of St. Petrus-
kerk, Kerkplein Sittard en zondag 10 juli 
15.00 uur: Kapel van de Zusters onder de 
Bogen, (achter de St. Servaaskerk) Maastricht. 
Entree tien euro. Voor meer info:  
www.vocaal-ensemble-arabesque.nl

Garagesale Haagsittard
Zondag 10 juli van 11.00 - 15.00 uur is er een 
garagesake in Haagsittard. De deelnemers zijn 
te vinden in de volgende straten: Hazendaal, 
Smidsenkamp, Herenweg, Op de Hoef en de 
Tussenweg.  

Zweeds ensemble in 
Salviuskerkje
Zweeds ensemble Caplet verzorgt 22 juli vanaf 
19.30 uur een concert in het Salviuskerkje 
Limbricht. Het begint om 19.30 uur. Caplet 
biedt haar publiek een kleurrijke ervaring 
vanwege de flexibele aard van het ensemble. 
Met de harp centraal bestaat het gezelschap 
uit een fluit- en strijkkwartet. De concerten 
bestaan vaak uit een mix van verschillende 
bezettingen.
Reserveren via concerten@salviuskerkje.nl
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PACO: 6000M2 MEGASTORE
EUROPALAAN 39 | 3900 PELT (BELGIË)   

OPENINGSTIJDEN:
Donderdag: 13-18 uur 
Vrijdag:  10-18 uur
Zaterdag:  10-18 uur
Zondag:  10-18 uur
Maandag:  13-18 uur
Dinsdag & woensdag: gesloten

www.pacomeubelen.com
Klantenservice:
algemeen@pacomeubelen.nl
pacomeubelen.com/contact Volg ons op

social media!

BEKIJK ONZE TUINMEUBELEN OP: WWW.PACOMEUBELEN.COM

WIJ MAKEN PLAATS VOOR DE NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE! DAAROM KUNT U NU TUINMEUBELEN 
KOPEN MET ENORME HOGE KORTINGEN BOVENOP ONZE TOCH AL BEKENDE LAGE PACO PRIJZEN!

ENKEL GELDIG VANAF:

02 T/M 

31 JULI

SLECHTS 1X PER JAAR MAKEN WIJ PLAATS VOOR 
DE NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE! MIS DEZE UNIEKE KANS NIET!

ENKEL GELDIG 

VANAF 2 T/M
 31 JULI

HOGE KORTINGEN OP ONZE TOCH AL LAGE PRIJZEN! 
ALLE KORTINGEN WORDEN PER ARTIKEL AANGEGEVEN. ENKEL GELDIG VANAF 2 T/M 31 JULI

OOK ALLE TUINMEUBELEN UIT 
ONS MAGAZIJN MOETEN WEG!

CASH AND CARRY! ALLES IS DIRECT MEE TE NEMEN VANUIT ONS MAGAZIJN! 
NEEM UW AANHANGWAGEN MEE! TOPKWALITEIT VOOR SUPER LAGE PRIJZEN!

BETER DAN SOLDEN ! PROFITEER NU VAN EXTRA HOGE KORTINGEN !

TUINMEUBEL OPRUIMING
DE HELE VOORRAAD TUINMEUBELEN MOET WEG ! PROFITEER NU !!
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doedag
10:00 - 17:00 uur

10:00 - 17:00 uur

10:00 - 17:00 uur

12:30 - 22:00 uur

Grote braderie met 285 kramen

Kidsplaza met diverse activiteiten
o.a. 60 meter lange kabelbaan, trampolinepark, bungee-jump attractie

F1 pitlane met diverse activiteiten
o.a. F1 race simulators en F1 bandenwisselspel

Limburgs muziekplein live
met muziek van o.a. Remco Gaiteros, Roy Moonen,
Marleen Rutten, Big Benny en John Tana

Live Grand Prix Silverstone
Kijk de GP van Silverstone
op een 15m² groot LED-Scherm16.00 - 18.00 uur

met muziek van o.a. Remco Gaiteros, Roy Moonen,

ZONDAG
3 JuLI 2022

v.A. 10.00 uur

John Heesen benoemd tot 
gemeentesecretaris

John Heesen  Foto Gemeente Sittard-Geleen

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft John Heesen benoemd 
tot gemeentesecretaris/algemeen 
directeur van de gemeente Sittard-Ge-
leen. Heesen volgt Gert-Jan Kusters op, 
sinds 1 januari gemeentesecretaris in 
Maastricht.

John Heesen (62) startte in 1998 voor de ge-
meente Geleen als fi nancial controller. Sinds 
de fusie met Sittard en Born in 2001 is hij in 
dienst van de gemeente Sittard-Geleen en 
bekleedde hij meerdere leidinggevende func-
ties. In de rol van projectleider was Heesen 
verantwoordelijk voor de 3 decentralisaties 
van het sociaal domein binnen de gemeente 
Sittard-Geleen en de integratie van Vixia bin-
nen het participatiebedrijf Vidar. Tot 1 januari 
was hij directeur van het domein Omgeving. 
Na het vertrek van Gert-Jan Kusters werd hij 
gemeentesecretaris/algemeen directeur ad 
interim.
 
Ervaring
De gemeentesecretaris is ook algemeen 
directeur en is de hoogste ambtenaar van de 
gemeente. Het zijn, min of meer, twee func-
ties. De gemeentesecretaris is eerste adviseur 
van het college van burgemeester en wethou-
ders. Hij is verantwoordelijk voor een correcte 
voorbereiding, vastlegging en uitvoering van 
college- besluiten. De algemeen directeur is 
voorzitter van het gemeentelijk management-
team en hoofd van de gemeentelijke orga-
nisatie. Hij zorgt daarnaast voor een goede 
bedrijfsvoering en moderne organisatieont-
wikkeling. Het college is zeer tevreden over 
de wijze waarop John Heesen in de afgelopen 
periode die taken heeft vervuld. Ook zijn re-
latie met de collega’s van de gemeenten in de 
regio is heel goed.  De komende collegeperio-
de zal hoogstwaarschijnlijk in het teken staan 

van complexe uitdagingen die hun aanleiding 
hebben in deels onverwachte maar dringende 
autonome ontwikkelingen zoals de oorlog in 
Oekraïne en de na-ijlende eff ecten van de Co-
ronacrisis. Het college sluit niet uit dat onze 
gemeente zich geconfronteerd zal zien met 
fi nancieel moeilijke omstandigheden. Conti-
nuïteit, stabiliteit en rust zijn daarom nodig 
om in het samenspel tussen bestuur en amb-
telijke organisatie deze uitdagingen ambitieus 
maar wel gecontroleerd aan te pakken. “Ook 
daarom kiezen we voor John en niet voor 

iemand ‘van buiten’. Hij kent deze organisatie 
als zijn broekzak. Dit, in combinatie met zijn 
rust en vermogen om bestuurlijke kwesties te 
vertalen naar de ambtelijke organisatie geven 
het college het vertrouwen dat dit de juiste 
persoon is op deze plek.”
 
De Ondernemingsraad van de gemeente heeft 
voorafgaand aan het besluit van het college 
positief geadviseerd over de benoeming van 
John Heesen tot gemeentesecretaris/alge-
meen directeur.

GOB en CDA schrijven 
uitvoeringsprogramma 
nieuwe collegeperiode
GOB en CDA, de twee grootste partijen in 
de gemeenteraad van Sittard-Geleen, gaan 
het uitvoeringsprogramma maken voor de 
collegeperiode 2022-2026. Dat hebben de 
twee fracties, die samen 20 van de 37 zetels in 
de gemeenteraad invullen, laten weten aan de 
overige fracties in de raad. 

GOB (12 zetels) en CDA (8 zetels) hebben als 
informerende partijen de afgelopen weken ge-
sproken met GroenLinks/PvdA (7 zetels) om 
te komen tot een zo breed mogelijke coalitie 
in de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Op 21 
juni bleek uiteindelijk – naar aanleiding van 
het ESCS-dossier – dat er een fundamenteel 
verschil van inzicht was over de gang van 
zaken rondom het uitstappen van GroenLinks 
uit de vorige coalitie en de betekenis daarvan 
op de te voeren onderhandelingen. Hierop 
heeft GroenLinks/PvdA aangegeven de onder-
handelingen te stoppen. 

Daarop hebben GOB en CDA gesproken over 
de mogelijkheid om de coalitie te verbreden 
met de PVV. Hoewel de PVV heeft verklaard 
dat landelijke invloeden vanuit de PVV niet 
aan de orde zijn, is de zorg hieromtrent bij 
GOB en CDA niet weggenomen. Daarom is 
de PVV op 23 juni geïnformeerd dat er geen 
verdiepende gesprekken zullen plaatsvinden.
GOB en CDA vormen, als grootste partijen 
uit de bestaande coalitie, met twintig zetels 
een solide basis voor een nieuwe coalitie. 
Beide partijen beschikken over voldoende 
stabiliteit, continuïteit en bestuurskracht. 
Zij starten vandaag met het maken van een 
uitvoeringsprogramma dat zijn basis vindt in 
de Toekomstvisie 2030 en het Raadsakkoord 
2022-2026 ‘Samen zorgvuldig, verbindend 
doorpakken! waar alle partijen in de raad de 
afgelopen weken een bijdrage aan geleverd 
hebben. 
Het streven blijft om een nieuw college te 
installeren op donderdag 14 juli 2022. 
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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 wasmachine
WAJ28001NL
7 kg
1400 toeren

AEG Wasmachine
L6FBKOLN+
8 kg
1400 toeren

nu 5 jaar 
garantie!

€ 459,-

LG led 55-inch 138 cm 4k 
SMART TV
55UQ91006LA
2022 model! 

€ 599,-
OP=OP

€ 349,-

BOSE SOUNDBAR 900
met dolby atmos

incl. bezorging

DENON SOUNDBAR 900
DHT-S517 met atmos

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 voor alles in huis!

Het repareren van witgoed 
doen wij ook met 

eigen technisch dienst en 
monteurs.

incl. bezorging € 999,- + wireless subwoofer

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

EIGEN 
TECHNISCHE 

DIENST / 
WERKPLAATS

DENON SOUNDBAR 900

€ 399,-

SIEMENS
stofzuiger
met zak
VS06A111

€ 89,95€ 599,-

€ 1199,-
incl. 5 jaar garantie 
incl. bezorging

HISENSE OLED 55INCH 
55A90G
138cm 4K smart met 
80watt soundbar

PHILIPS  
32pfs6906
android smart tv 
met ambilight 
80cm

ACER ASPIRE 3
A315-56-30U0

€ 499,-Laptop i3, 8gb , 
256gb ssd
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We accelerate you

EEN DROOMBAAN
ÉN EEN RIJBEWIJS

OF EEN BONUS
VAN € 1500 NETTO

Werken kun je overal. Maar bij Team ProfCore hebben wij – naast een gave baan – 
nog veel meer te bieden. ProfCore gee�  je carrière in de proces industrie of 
logistiek een vliegende start. Wij doen er alles aan om jou op de juiste plek te 
krijgen. En dus investeren wij ook in jouw rijbewijs! Want dit zien we, net als onze 
andere opleidingen, als een investering in jouw carrière. Ook als je geen relevante 
vooropleiding of werkervaring hebt. Rijbewijs al in bezit? Dan hebben we een 
mooie bonus regeling t.w.v. € 1500 netto voor je. Met ProfCore kom je er wel!

Ga naar 
werkenbijprofcore.nl/droombaan

EEN DROOMBAAN
ÉN EEN RIJBEWIJS

De vergrijzing en achterblijvende aanwas zorgen voor grote personeelstekor-

ten, ook in de procesindustrie en logistiek, een sector die bovendien sterk 

groeit. ProfCore, regionaal toonaangevend op het gebied van detachering en 

outsourcing in de procesindustrie, doet er alles aan om de kansen van nieu-

we talenten op een (droom)baan in deze sector te maximaliseren. Zo investeert 

ProfCore sinds kort ook in het rijbewijs. Want dit ziet ProfCore, net als andere 

opleidingen, als investering in iemands carrière. Rijbewijs al in bezit? 

Dan hanteert ProfCore een mooie bonusregeling t.w.v. €1500 euro netto.

Vliegende start in groeiende sector

Met het aanbieden van een rijopleiding, investeert ProfCore in de start van iemands 

carrière. Als springplank naar een mooie loopbaan in een groeiende sector met uit-

stekende toekomstperspectieven. Met het aanbieden van het rijbewijs wordt de actie- 

radius vergroot en komen veel meer opdrachtgevers en opdrachten van ProfCore bin-

nen bereik. Tot het rijbewijs behaald is wordt voorzien in werk in de buurt. Na het beha-

len van het rijbewijs wordt verwacht dat iemand zelf over vervoer beschikt. 

Overigens geldt dit aanbod niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen die via  

ProfCore in de procesindustrie aan de slag wil. Voor diegene die aan de slag willen 

en hun rijbewijs al hebben, heeft ProfCore een mooie bonusregeling t.w.v. €1500 euro 

netto. Daarbij wordt de eerste €500 uitgereikt na een half jaar, de overige €1000 als 

het eerste jaar erop zit!

 

Meer weten?

Benieuwd naar de carrièremogelijkheden binnen ProfCore? Met én zonder relevante 

vooropleiding of ervaring kun je via ProfCore binnen de procesindustrie of logistiek aan 

de slag. Neem een kijkje op www.werkenbijprofcore.nl/droombaan of solliciteer direct 

via solliciteren@profcore.nl. 

Bellen (088 - 478 77 78) of whatsappen (06 – 820 699 16) mag ook. 

Je droombaan is wellicht dichterbij dan je denkt

EEN DROOMBAAN
ÉN EEN RIJBEWIJS
EEN DROOMBAAN
ÉN EEN RIJBEWIJS

Tekst en foto: Peter van Deursen 

In de verte boven de boomgrens stond een 
witte stip. Met de verrekijker bleek het een 
luchtballon te zijn die langzaam onze kant op 
kwam. Op de witte ballon prijkte een Red-Bull 
blikje, een merk dat juist niet aan het trage 
tempo maar aan competitie en races doet 
denken. Wij liepen in een rustig tempo langs 
voormalige oorlogsvelden. Het wandelpad 
werd gemarkeerd door borden met Engelse en 
Nederlandse namen en data die op het einde 
van de Tweede Wereldoorlog duidden. Op va-
kantie wil je niet graag met oorlog en ellende 
te maken krijgen. In dit gebied bij Groesbeek 
is het echter onvermijdelijk om tekens van 
WO II te negeren.

Als pauzeplek kozen wij een bankje bij een 
monumentaal oorlogsmonument. Je kan hem 
niet missen de in staalconstructie nagebouw-
de Waco CG4, een zweefvliegtuig. Het deed 
denken aan de reconstructie van het frame 
van de MH17 die in de Oekraïne neerstortte. 
Dat een oorlogsvoertuig zo tot de verbeelding 
spreekt is waarschijnlijk de romantische kant 
van het jongensspel dat bij mannen tot hoge 
leeftijd levend blijft.

Onze wandeling voerde verder naar het bos. 
De aangename verkoeling onder de hoge 
prachtige bomen zonder drukte en lawaai was 
een weldaad. De zonaanbidders mogen best 
de stranden opzoeken, ik verkies de natuur, 
niet te ver en met minstens zoveel verrassin-
gen. Aan het einde van het brede wandelpad 
waar de vlakpatronen van de zon steeds klei-
ner werden, waren twee jongens te zien. Een 
stond rechtop, van de ander zag je alleen zijn 
bovenlijf. Dichterbij gekomen bleken het twee 
boys van ongeveer 17 jaar in soldatenwerkkle-

Kunststukjes
In de vakantie 
op oorlogspad

ding te zijn. De jongen met het bovenlijf stond 
in een flinke kuil zand te scheppen met een 
legerschep. Onze vraag was natuurlijk: wat 
zoeken jullie hier? Van alles uit de oorlog, was 
hun antwoord. De metaaldetector lag op de 
hoop zand naast de kuil. De jongen in de kuil 
schepte ijverig door. De jongen ernaast toon-
de met zijn vuile handen ons zijn topstuk van 
vandaag, een half vergane huls met vijf kogels. 
Een kogel ontbrak vertelde hij met overtui-
gende deskundigheid. Dit gebied ligt nog vol 
met oorlogsrestanten. Wij hebben pas nog 
een stuk van een parachute gevonden, zei hij, 
waarbij hij de maat van ongeveer vijftien cen-
timeter aangaf. Zelfs minimale stukjes metaal 
beschouwden zij als een waardevolle trofee. 
Thuis had hij een kamer vol. Hun enthousi-
asme duidde op meer dan een bevlieging. Het 
zou zomaar een levenslange fascinatie kunnen 
zijn voor oorlogstuig en slagvelden, zoals ar-
cheologen aan potscherven kunnen zien waar 
nederzettingen waren.

Wij wensten de jongens veel geluk bij hun 
zoektocht. 

Onze gedachten over oorlog mengden zich 
langzaam weer in vredige gedachten over 
de pracht en de kracht van de natuur. Thuis 
op onze vakantieplek konden wij in de tuin 
genieten van de kersen die we zo uit de boom 
konden plukken. Vredelievender kan ik het 
me niet bedenken.

Na twee jaar vol corona- en overstro-
mingsellende hoopt Stichting Wigwam 
dit jaar weer haar Wigwamvakanties te 
kunnen organiseren zoals de gezinnen 
dat gewend zijn: Heerlijke vakanties 
voor gezinnen met een kind met een be-
perking, waarbij de zorg en begeleiding 
van de kinderen wordt overgenomen 
door vele honderden vrijwilligers. En 
daar knelt de schoen…

Over een aantal weken starten de zomerva-
kanties en er zijn nog vele vrijwilligers nodig, 
waaronder zo’n 60 persoonlijk begeleiders! 
De nood is zodanig hoog dat er mogelijk va-
kanties zullen moeten worden geannuleerd…. 
Iets wat Wigwam te allen tijde wil voorkomen, 
aangezien dit voor deze zwaar belaste gezin-
nen vaak de enige manier is om op vakantie te 
kunnen gaan.

Wat doet Wigwam?
Wigwamvakanties zijn vakanties voor (ge-
zinnen met) kinderen of jongeren met een 
(ernstige) beperking. Tijdens deze vakanties 
wordt een activiteitenprogramma georgani-
seerd waar alle kinderen van het gezin, met 
en zonder beperking, aan kunnen deelnemen. 
Elk kind met een beperking krijgt gedurende 
het activiteitenprogramma individuele zorg en 
begeleiding. Wigwamvakanties worden geor-
ganiseerd op diverse locaties in Nederland en 
jaarlijks nemen er ruim 200 gezinnen en bijna 
500 vrijwilligers aan deel. 

Deelname aan Wigwamvakanties geeft gezin-
nen en deelnemers de mogelijkheid lotgeno-
tencontact aan te gaan, ervaringen te delen en 
weer helemaal ‘op te laden’ om overbelasting 
tegen te gaan.Voor vrijwilligers levert deelna-
me naast onvergetelijke (werk)ervaringen ook 
een verrijking en verruiming op van hun blik 
op het leven met een beperking. Alle betrok-
kenen doen nieuwe ervaringen op en sluiten 
vriendschappen voor het leven.

Welke vrijwilligers zoekt Wigwam?
Om deze unieke vakanties te kunnen orga-
niseren is Wigwam op zoek naar mensen die 
zich ‘n week of enkele dagen willen engageren. 
Ervaring is niet vereist, enthousiasme en ver-
antwoordelijkheidsgevoel wel. Er zijn mensen 
nodig voor de begeleiding van de jongeren en 
kinderen (met en zonder beperking), voor het 
activiteitenprogramma en voor huishoudelij-
ke taken en het bereiden van maaltijden. De 
vakanties gaan door in juli en augustus. Voor 
de exacte data zie www.stichtingwigwam.nl/
periodes 

Direct aanmelden? 
Enthousiast en direct aanmelden? Dat kan op 
www.stichtingwigwam.nl/aanmelden-vrij-
williger of bel voor meer informatie naar 
06-30354244

Stichting Wigwam zoekt op 
korte termijn vrijwilligers
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Prins Mauritslaan 171, Beek

Laat deze kortingsvouchers zien 

aan één van onze medewerkers 

en ontvang direct de korting 

aan de kassa.

Versie 1, 20-04-2021
NL77527.068.21

Deelnemers gezocht voor onderzoek
Het effect van olijfblad extract op de spierstofwisseling en 

spiervermoeidheid in gezonde mannen

Wat wordt er met deze studie onderzocht?
Tijdens het ouder worden, vinden er veranderingen plaats in onze spieren. De
spieren worden onder anderen minder sterk en raken sneller vermoeid. Recent
onderzoek uitgevoerd in dieren heeft aangetoond dat een extract van
olijfboombladeren de energiestofwisseling in de spier kan verbeteren, en
daarbij spiervermoeidheid kan verminderen. Het is echter nog niet bekend of
dit supplement ook effectief is voor mensen.

Wat is het doel van de studie?
Het doel van het onderzoek is om uit te zoeken wat de effecten zijn van het
dagelijks innemen van een olijfblad extract, gedurende 35 dagen, op het
energiegebruik in de spieren (de stofwisseling) en de spiervermoeidheid.

Wie kan er deelnemen?
Gezonde heren van 50 tot 70 jaar, met een normaal lichaamsgewicht, die niet
roken en geen strikte vegetariërs zijn.

Wat wordt er gemeten?
Voorafgaand aan de studie wordt er 1 vooronderzoek en 1 nulmeting
uitgevoerd (beiden ongeveer 2 uur). Daarna zullen er 2 testdagen plaats vinden
(ongeveer 2 en 4 uur) alvorens men gedurende 35 dagen een supplement van
olijfblad extract of een placebo inneemt. Aan het einde van de studie periode
zullen er nogmaals 2 testdagen plaatsvinden om de effecten te onderzoeken.
Tijdens de testdagen wordt de maximale spierkracht en de spiervermoeidheid
van het bovenbeen gemeten. Daarnaast zal er een MRI scan plaatsvinden om
de lichaamssamenstelling te bepalen, en zullen er ademgas analyses en
bloedafnames worden uitgevoerd. Tevens zal er een klein stukje spierweefsel
van het bovenbeen afgenomen worden (in totaal 4 maal), om te onderzoeken
hoe het supplement de stofwisseling van de spier beïnvloed.

Na voltooiing van het onderzoek ontvangt u een vergoeding van €400

Meer informatie?
Contacteer geheel vrijblijvend:
Philippe Pinckaers
Email: philippe.pinckaers@maastrichtuniversity.nl
Tel: +31 (0)43 388 2215

Door Ray Simoen

‘Het spel is op de wagen’, zo heet dat in 
wielrennersjargon. De Tour is weer van 
start gegaan voor drie weken ‘stoem-
pen’ over kleine wegen, afgezet met 
prikkeldraad, dat zich graag vastbijt 
in rennersbillen, en over bergpassen, 
volgepakt met zweterige halve dwazen 
in duivelshansopjes met rammelend 
klokkenspel.

In Kopenhagen is de meute van start ge-
gaan voor rondjes langs de lonkende kleine 
zeemeermin en de schuimende Carlsberg 
brouwerij op de oevers van Sont: twee van de 
vele verlokkingen, waaraan het peloton wordt 
blootgesteld. Verbonden vruchten, die in de 
loop van de drie weken zweten en zwoegen 
voor een truitje en enkele secondes tv publici-
teit steeds aanlokkelijker worden.

Biefstuk
Hoe houden ze die kwellingen van onlesbare 
dorst en dreigende hongerklop tussen kassei 
en col vol?, vraag je je vaak af. Vroeger- in 
de prehistorie van de Tour- propten ze een 
biefstuk in hun mond en legden er een onder 
het zadel voor de volgende morgen. En dan 
hup de straat op, met een reservewiel om de 
nek, een melkbus met hete koffie als bidon 
aan het stuur en een lading pleisters plus een 
steeksleutel in een kontzakje, want je was niet 
alleen coureur maar ook je eigen mécanicien, 
kok en dokter. Nu staat er achter elke boom 
een knecht met een reservewiel klaar. En ’s 
morgens na een pan met slierten pasta nog 
een uurtje aan een infuus dat via een plastic 
sliertje ‘vitamines’ injecteert, alsof een renner 
een band is, die voor de start moet worden 
opgepompt. En als de grande finale naar de 
meet nadert, glibbert er snel nog een zakje 

supergel de mond binnen. Voor de jump naar 
geel, groen en bolletjes is elk shot extra power 
welkom. 

Maar enkel met kunstgrepen om vuile wind, 
schurkachtige zwiepers en gemene combines 
te vermijden, beklim je na drie weken niet 
het podium in Parijs om een hooggehakte en 
kortgerokte oelala blondine te mogen zoenen 
met bezweet gezicht en bescheten korte broek. 
Je moet een krachtpatser zijn, met een ijzeren 

Stoere, zacht romige krachtpatser voor 
zomerse après Tour terrassen

gestel, de blik contant op oneindig en een 
mond vol tanden, die in staat zijn tegenstan-
ders te vermorzelen en verpulveren.

Arie
 In Nieuwstadt woonde eens een fietsende 
krachtpatser. Maar wel eentje van de sym-
pathiekste soort. Een echte liefhebber van 
zijn sport. Geen blinde spurter met uitste-
kende ellenbogen als zeisen of een goocheme 
wieltjesplakker met vage smoezen maar een 
eerlijke sportman met het hart op de goede 
plek en altijd een gezellig woord paraat voor 
zijn klanten of supporters, die nog even hun 
held van weleer kwamen bekijken: Arie den 
Hartog, Tourrenner, en voor eeuwig beroemd 
door zijn prachtige zege in 1965 toen hij als 
broekje Milaan-San Remo won en twee jaar 
later ook als eerste Nederlander de Amstel 
Gold Race op zijn naam schreef. Arie is helaas 
in 2018 overleden.

Niet ver van waar Arie lange tijd zijn fietszaak 
had, kun je nog een Nieuwstadter krachtpat-
ser bewonderen, hoewel je hem beter kunt 
drinken. Bedoeld wordt de Kruijens Kracht-
patser. Supervers, want dit jaar speciaal 
gebrouwen om het 25 jarig jubileum van slij-
terij WerVin te vieren. Om het feestlint extra 
dik te maken is het bier met champagnegist 
gebrouwen. 

Met dit jubileumbier zet de slijter niet alleen 
zichzelf in het zonnetje maar ook de lokale 
brouwerijgeschiedenis, waarvoor de familie 
Kruijen van groot belang is geweest. Van 1785 
tot 1941 behoorden de Kruijens tot Limburgs 
meest succesvolle brouwers. Hun bieren von-
den alom gretig aftrek, zelfs in de kloosters 
zetten de paters en nonnen graag een flesje 
van Kruijen aan de mond na het bidden voor 
zondaars en het danken van de Heer. De oor-

log en de schaalvergroting in de bierbrouwerij 
kostten Kruijen echter de kop. Maar slijter 
Werner van Doren van WerVin besloot de 
herinnering aan het roemruchte bierverleden 
van Nieuwstadt nieuw leven te schenken en 
met hulp van Frans Kruijen, een nazaat van 
de brouwers van weleer, werd Kruijens Kracht 
gemaakt. Naast een reeks andere Wer-Vin 
bieren, die allen door brouwerij Muifel uit 
Berghem bij Oss werden gebrouwen. Nu dus 
het jubileumbier Kruijens Krachtpatser. 

Balans
Maakt dit feestbier ook zijn naam waar?, is de 
grote vraag. Met zijn 10 % alcohol is het een 
echte krachtpatser. Geen met anabolen opge-
fokte stoere knaap. Wel puur natuur en zacht 
van aard hoewel je wel moet blijven uitkijken 
met zo’n beau garçon. Na twee of drie ervan 
voel je toch een tik in het nekje.

Mooi donker schuim, dat meteen het glas 
overdondert maar vrij snel toch zwakker 
en dunner wordt. Geurt naar chocolade, 
koffie-cacao, zoetje en flarden bruine suiker. 
Aangenaam en aantrekkelijk is deze Nieuw-
stadter quadruple. Mooie, volle, romige 
smaak van chocola, milde koffie en een cacao 
bittertje dat mooi een ‘sur place’ uitvoert 
met een zacht zoete toets. In balans als een 
stijlvolle klimgeit op twee wielen. Blijft in de 
nadronk voor in de mond nog een extra fris 
rondje rijden. 

,,Lekker zacht, prettig zoet en aangenaam bit-
ter”, zegt een dorstige passerende ronde miss 
op leeftijd. ,,Omdat hij heerlijk wegdrinkt met 
dit mooie zomerse weer mag hij van mij zeker 
‘een krachtpatser’ worden genoemd”, voegt ze 
er vergenoegd aan toe. En wie zou een ronde 
miss met ervaring durven tegen te spreken? 
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Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl

ACTIE:
Bij uw eerste 

bestelling 

3 maaltijden
voor 

€ 18,95

OOK 
LEKKERE 
SOEPEN
vanaf

€ 1,95

Bij uw eerste 
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.

Bezorgdag

Annie Mulders,70 jaar, woont in Ge-
leen, is sinds 2003 lid van Zanglust en 
vanaf 2021 voorzitter. Het koor is on-
derscheiden met de koninklijke erepen-
ning ter ere van het 100-jarig bestaan 
in 2008.

Hoe lang ben je al betrokken bij het 
koor. In welke rollen/functies en waar-
om is dat zo leuk? 
Ik ben nu 19 jaar lid van Zanglust en eer-
der al eens bestuurslid geweest. In 2017 weer 
bestuurslid geworden en sinds 2021 voorzitter 
van Zanglust. We zijn een gezellig koor er 
is veel betrokkenheid van de leden. Voor de 
meeste is het een avondje uit, want zingen 
doen we allemaal graag. Ook is er altijd een 
gezellige nazit. Als er mensen ziek zijn wordt 
er altijd een kaartje gestuurd en naderhand 
gaan we met een bloemetje op bezoek. Dit 
wordt altijd keurig verzorgd door de commis-
sie wel en wee.

De geschiedenis van Zanglust begint 
in 1908. Kun je in het kort een paar 
belangrijke momenten in de historie 
van de vereniging belichten? 
Zanglust is in 1908 opgericht als mannenkoor 
en vanaf 1926 bekend als gemengd koor. Hier-
door zijn een aantal mannen vertrokken en 
hieruit is Mignon ontstaan. Maandag 5 okto-
ber 1942 is een memorabele dag voor ons koor 
geweest. Door een bombardement, dat een 
tragische vergissing was (het waren namelijk 
vliegtuigen van de Royal Air Force Bombers 
die met zo’n 30 vliegtuigen Oud-Geleen i.p.v. 
Aken bombardeerden), met als gevolg de 
trieste cijfers met 83 doden en 22 gewonden. 
Bij dit bombardement gingen alle bezittingen 
van ons koor verloren zoals het archief, de 
muziek, onze oorkonden en alle materialen.
Belangrijke concerten van Zanglust waren er 
zeer velen o.a. in 1921 het groot vaandelfeest-
concert, in 1964 groot Operaconcert, in 1981 
concert Lobgesang met o.a. het LSO, in 1982 
Herdenkingsconcert voor de bombardemen-
ten uit 1942, in 1985 die Schöpfung met de 
Maastrichter staar, in 1991 Carmina Burana 
met wederom het LSO, in 1988 een concert 
met Marco Bakker. En natuurlijk het 100-ja-
rig bestaan in 2008 dat we met een drie-koren 
festival gevierd hebben, bestaande uit de ko-
ren Zanglust, Mignon en Voices Vocales. Een 
leuk detail hiervan is dat beide koren ontstaan 
zijn uit Zanglust. In datzelfde jaar mochten we 
het predicaat “Koninklijke “ontvangen waar 
we best wel trots op zijn. Ons 110-jarig be-
staan is gevierd in de schouwburg van Sittard 
i.s.m. Vocal Chord. Dit is een ensemble waar 
onze dirigent Rob in meezingt. Ook waren er 
vele binnen- en buitenlandse busreizen met 
optredens waar met name de oudere leden 
met plezier op terug kijken.

Zoeken jullie nog zangers? Hoe kunnen 
geïnteresseerden zich melden? 
Nieuwe zangers zijn uiteraard altijd welkom 
en geïnteresseerden kunnen zich via onze web 

Annie Mulders van gemengd koor Zanglust

of via Facebook aanmelden. Zeker mannen 
kunnen we heel goed gebruiken zowel bij de 
bassen alsook de tenoren. Ook zijn er mensen 
die de weg naar ons koor zelf gevonden heb-
ben, o.a. een aantal leden van Voices Vocalis 
zijn bij ons lid geworden toen hun koor stopte, 
daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. We 
hebben inmiddels weer 50 zingende leden.

Hoe gaat het met de werving van be-
stuursleden? Genoeg animo?
De werving van bestuursleden is moeilijk, 
men wil wel graag deelnemen aan allerlei 
commissies, zoals de activiteitencommissie, 
de PR-commissie of de muziekcommissie.
Voor een bestuursfunctie is helaas weinig ani-
mo. We hebben momenteel 4 bestuursleden 
maar kunnen er altijd meer gebruiken. Daar-
naast zijn we ook op zoek naar een nieuwe 
beschermheer/vrouw. 

Jullie hebben ook een Facebookpagi-
na met bijna 180 volgers. Is dat een 
belangrijk medium voor jullie? Welke 
andere mogelijkheden gebruiken jullie 
om publiciteit te maken?
Facebook is handig voor ons om direct 
mededelingen te plaatsen daarnaast onder-
gaat onze website www.zanglustgeleen.nl 
een opknapbeurt om up to date te blijven. 
We geven driemaal per jaar een eigen boekje 
uit “t Letste Nuuts” en zetten ook regelmatig 
artikeltjes in streekblaadjes. Voor een concert 
worden er altijd posters en flyers verspreid.

De dirigent van Zanglust is al bijna 10 
jaar Rob Meijers. Hoe belangrijk is hij 
voor het koor?
We zijn tevreden over de geleverde kwaliteit 
van onze dirigent Rob. Hij weet ons koor 
steeds weer goed op te peppen op weg naar 
uitvoeringen. Soms denk je bij de generale 
repetitie ‘als dat maar goed gaat’ en tijdens 
het concert gaat het steeds weer van een leien 
dakje. Rob levert daar een grote bijdrage aan. 
Omdat we zoveel nieuwe leden hebben gekre-
gen zijn er de laatste tijd gescheiden repetities 
waarbij Rob het eerste uur met de heren 

repeteert en Annemie Sluijsmans met de da-
mes, het tweede uur gezamenlijk, waarbij Rob 
dirigeert en Annemie de begeleiding doet.

Annemie Sluijsmans-Meens is al meer 
dan 25 jaar de vaste pianiste en re-
petitor. Dan zou je zeggen dat ze veel 
meer betekent dan het invullen van die 
functies. Klopt dat?
Dat klopt zeker Annemie is erg verweven met 
ons koor en zeer betrokken. Heeft ook een 
gezonde kritische blik op dat wat we bren-
gen. Haar kennis en inzicht is voor ons zeer 
waardevol.

Wanneer zijn jullie leden uit het goede 
hout gesneden? M.a.w. wat moeten ze 
meebrengen aan kwaliteiten en eigen-
schappen?
Het is natuurlijk fijn als ze een goede stem 
hebben en noten kunnen lezen. Kunnen ze 
geen noten lezen maar hebben wel gevoel bij 
muziek dan zijn ze ook van harte welkom. In 
de praktijk hebben we al vaker ervaren, dat 
mensen ook zonder notenkennis heel goed 
mee kunnen zingen. Op proef komen zingen 
kost niets en de eerste twee maanden is con-
tributie-vrij. Men heeft dan de sfeer kunnen 
proeven en kunnen ervaren of het muziek-
genre bevalt. Voor de contributie hoef je het 
niet te laten deze is namelijk € 10,00 per 
maand. Dit is mogelijk dankzij de “Vrienden 
van Zanglust”, en de adverteerders van ons 
verenigingsblad, die met hun bijdragen ons 
goed financieel ondersteunen.

Het repertoire bestaat uit licht klas-
siek, musical- en popmuziek en enkele 
Limburgse liedjes. Zijn er vaste onder-

delen of wordt ieder jaar een nieuw 
repertoire opgetuigd? Wie maakt die 
keuze?
Ons repertoire is in vele jaren opgebouwd 
maar er komen regelmatig nieuwe liedjes bij, 
daar beslist de dirigent en de muziekcommis-
sie over. Onze leden kunnen liedjes voorstel-
len, waar we dan naar kijken of ze geschikt 
zijn voor ons koor. Ieder jaar wordt er een 
deel van het repertoire ververst.

Het koor zingt in veel talen zoals En-
gels, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, 
Nederlands, Limburgs, Latijn, ja zelfs 
in het Zweeds. Hoe is die veeltaligheid 
ontstaan?
Door musicals en bekende filmmuziek ont-
staat de muziekkeuze. Het is altijd weer leuk 
om de vertalingen van de liedjes te lezen, 
voordat wij ze gaan zingen. Weten wat de in-
houd is, is een must om met het juiste gevoel 
de liedjes te kunnen zingen.

Is er nog een vraag die niet gesteld is, 
maar die je wel graag aan de orde had 
gehad? Dan is hier de gelegenheid om 
nog wat informatie kwijt te kunnen!
Anno 2022 kunnen we als gezonde vereni-
ging bestaan dankzij onze adverteerders, de 
Vrienden van Zanglust en de steun van de Ge-
meente Sittard-Geleen, zeker in de afgelopen 
coronaperiode. Mede hierdoor zijn we in staat 
geweest in die periode om de dirigent en pia-
niste deels hun vergoeding te blijven uitkeren. 
Het blijven doorbetalen van de contributie 
van onze leden in die periode heeft daar ook 
aan bijgedragen en geeft duidelijk aan dat we 
een gezonde en fijne sfeer onderling hebben 
en mekaar steunen.

De eerste editie van ‘Vakantiekrant Zuid-Lim-
burg’ is een feit, een uitbreiding op het 
bestaande communicatieaanbod van Visit 
Zuid-Limburg. Hiermee kunnen gasten en 
inwoners zich elk seizoen - met actuele in-
formatie - laten inspireren om Zuid-Limburg 
te ontdekken. De krant is een samenwerking 
tussen Visit Zuid-Limburg en MijnGazet 
/ Uitgeverij Van Heel & De Wit. Waarbij 
MijnGazet de invulling en distributie van de 
krant organiseert en Visit Zuid-Limburg de 
redactionele content verzorgt. Vakantiekrant 
Zuid-Limburg staat boordevol artikelen, tips, 
een evenementenagenda en routes, om de 
zomer van 2022 onvergetelijk te maken. Denk 
bijvoorbeeld aan wandel-, fiets- en mountain-
bikeroutes, artikelen over de wonderen van de 
Grensmaasvallei en Zuid-Limburgse kastelen 
en puzzelplezier.
 
Eerste editie
De eerste editie bevat maar liefst negen ‘Visit 

Vakantiekrant Zuid-Limburg: 
actueel toeristisch-recreatief 
aanbod tastbaar gemaakt  

Zuid-Limburg’ pagina’s die bol staan met tips 
en routes voor de zomer. Hierin worden vier 
actuele DNA oftewel unieke en onderschei-
dende thema’s van de regio Zuid-Limburg 
toegelicht. Het gaat om ‘Bezin in Zuid-Lim-
burg, Wijn, Oorlogsverleden en Krijt, Mergel 
& Kalk’. Geheel in aansluiting op de toe-
ristische visie Bestemming Zuid-Limburg 
2030 die in 2020 door alle 16 gemeenten is 
vastgesteld. Ook staat er een overzichtelijke 
evenementenagenda in en wordt de Visit 
Zuid-Limburg campagne ‘Heuvel op, heuvel 
af’ besproken.
 
Verkrijgbaarheid
De krant ligt in een oplage van 50.000 
exemplaren bij de Visit Zuid-Limburg Shops 
en Servicepunten, verschillende toeristische 
steunpunten in de regio en is te bestellen via 
de webshop van Visit Zuid-Limburg.  
 
De volgende editie verschijnt op 1 oktober.
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Like ons op

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur. 

Wolfeynde 10  |  Beek  |  046 - 437 50 40  |  www.gecolux.nlWolfeynde 10  |  Beek  |  046 - 437 50 40  |  www.gecolux.nl

Raamdecoratie en vloeren, 
alles onder 1 dak! 

• Gordijnen • Raamdecoraties
• Insectenwering • PVC vloeren

Like ons op

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur. 

Wolfeynde 10  |  Beek  |  046 - 437 50 40  |  www.gecolux.nlWolfeynde 10  |  Beek  |  046 - 437 50 40  |  www.gecolux.nl

Raamdecoratie en vloeren, 
alles onder 1 dak! 

• Gordijnen • Raamdecoraties 
• Insectenwering • PVC vloeren

Zondag 15 mei open 
van 12.00 uur tot 16.00 uur

Kóm Kieke
Henk Tummers was ruim 40 jaar verbonden 
aan de voormalige creatieve centra in Sittard, 
Geleen en Stein. Daarna aan de Volksuni-
versiteit Maasland, die i.v.m. corona in 2020 
heeft moeten sluiten. Sinds medio maart dit 
jaar heeft de Volksuniversiteit getracht een 
doorstart te maken met een flink uitgedund 
aantal docenten. Echter, materialen (zoals een 
keramiek stookoven en ovenbenodigdheden, 
standaards etc.) waren en zijn er niet. In mei 
overleed HenkTummers. De Kleiwerkgroep 
probeert nu meer cursisten te werven, alsook 
docenten. In dat kader houden ze Kóm Kieke. 
Deze avond op 11 juli (van 19.30 tot 21.30 uur) 
aan de Veermanstraat 9 in Geleen wordt ter 
ere van Henk gehouden. Diverse gevestigde 
kunstenaars zijn aangetrokken om het tot iets 
succesvols te leiden. Doel is om weer genoeg 
aanmeldingen voor de Volksuniversiteit te 
verkrijgen. En dat deze weer mag bruisen als 
voorheen. 

Op zondag 3 juli vindt het podiumkunsten-
festival ‘Gluren bij de Buren’ plaats. Ook de 
gemeente Sittard-Geleen neemt met 36 po-
diumacts deel aan dit landelijke evenement. 
Vier van deze optredens vinden plaats in de 
wijk Haagsittard gelegen in het oostelijke deel 
van de gemeente.  
Het festival biedt de mogelijkheid om weer 
eens op avontuur te gaan naar cultuur. 
Jazz-trio’s, musicalsterren, punkbands, 
balletdansers, grappenmakers, kleinkunste-
naars en andere podiumbeesten vertonen 
hun kunsten in een intieme setting. In de 
Sittardse wijk Haagsittard staat de bezoekers 
een gevarieerd programma te wachten aldus 
Joska Muijtjens, bestuurslid van de buurt-
vereniging. ‘Onze groene wijk leent zich door 
haar ligging aan de voet van de Kollenberg 
met haar mooie velden en fruitboomgaarden 
voor bijzonder optreden. We mogen dan ook 
vier heel diverse acts welkom heten in onze 
wijk’, licht Muijtjens toe. Het programma, dat 
start om 13.00 uur en eindigt om 18.00 uur, 
kent een grote variëteit aan muziekstromen. 
Van techno DJ DRSSN naar de koorzang van 
Fusion en van de rockmuziek van ‘Mission of 
Rock’ naar de Limburgse hip-hopblues van 

de Opgeschaoren Troubadours. Elk optreden 
duurt 30 minuten en elke act treedt verspreid 
over de mdidag meerdere keren op. De exacte 
begintijden van elk optreden zijn te vinden in 
het programma-overzicht op www.gluren-
bijdeburen.nlDe optredens vinden verspreid 
in de wijk Haagsittard plaats. ‘In fruitboom-
gaard bij de Johan van Dalendreef, onder 
de bomen op het Stadsvoogdplein en in de 
Johan Kleinendreef met een mooi zicht op de 
achterliggende landerijen kan er ‘muzikaal 
gegluurd’ worden’, aldus Muijtjens. ‘Daar-
naast is het ook bijzonder dat in de bands 
ook verschillende bewoners van onze wijk 
mee doen. Kom aanstaande zondag genie-
ten en laat je verrassen door de diversiteit 
aan muzikale optredens die in Haagsittard 
optreden’, nodigt Muijtjens iedereen uit om 
langs te komen in Haagsittard. De toegang 
is gratis, maar bezoekers worden uitgeno-
digd om middels een QR-code een vrijwillige 
bijdrage te leveren volgens het ‘pay what you 
can-principe’. De helft van de opbrengst van 
deze crowdfunding gaat naar de deelnemende 
acts. Meer informatie over alle optredens in 
de gemeente Sittard-Geleen is terug te vinden 
op www.glurenbijdeburen.nl

Muzikaal gluren in Haagsittard

 Foto Dj DRSSN

Ook gluren in Grevenbicht, 
Papenhoven en Schipperskerk
Zondagmiddag 3 juli vanaf een uurtje of 13.00 
kan er gegluurd worden op diverse locaties in 
Grevenbicht en omgeving. Het programma 
staat online, https://glurenbijdeburen.nl/nl/
informatie/programma zoom in en klik op de 
speldjes op het kaartje om te zien wat waar 
te beleven is. Of maak gewoon een mooie 
wandeling door het dorp en ga op zoek naar 
de borden in de voortuinen waarop nog meer 
informatie staat van de optredende artiesten. 
Het programma is zeer divers en gaat van rau-
we Limburgse punk naar het senioren orkest. 
In Grevenbicht dit jaar 6 locaties en in heel 
de gemeente zijn het er bijna 40. De moeite 
waard dus om op deze dag de fiets te pakken 
en, in ieder geval, in Grevenbicht overal langs 
te gaan. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om 
te doneren met een QR code. Voor Sittard-Ge-
leen komt al het gedoneerde geld bij elkaar 
waarna 50 % van de opbrengst verdeeld wordt 
onder de artiesten die in onze gemeente heb-
ben opgetreden. Zij zijn uiteindelijk degene 
die het festival kleuren. 

Programma 
Staai 9 bij Irene en Martijn. Violet’s Tale; Up 
tempo country met diverse uitstapjes naar an-
dere genres. Speeltijden; 13.00/14.30/16.00
Raadhuisstraat 10 bij Café Aurora. The 
Tune Diggers; Rockabilly, hillbilly en 
honkytonk muziek op hoog nivo. Speeltijden; 
13.00/14.30/16.00
Oude veerstraat bij het monument van Chel 
Savelkoul. A La Bonne Heurre; 50 en 60-er ja-
ren. petticoat stijl maar zeker ook hedendaag-
se muziek. Speeltijden; 14.30/16.00/17.30
Heilig kruisstraat 30 bij het protestants po-
dium kerkje.Senioren orkesten De Kingbeek 
en Beekdaelen; Onder leiding van Jo Savel-
koul zullen beide orkesten elkaar afwisse-
len en het publiek betoveren. Speeltijden; 
13.45/15.15/16.45
Steenweg naast de tennisclub op de parkeer-
plaats. Zjwieg; Echte pure en rauwe punk op 
z’n Limburgs, fasten your seatbells. Speeltij-

Sef Wolfs speelt aan het Sterre der Zeeplein.

den; 13.45/15.15/16.45
Sterre der Zeeplein 12 bij het kerkje van 
Marieke en Pierre. Sef Wolfs; 17 jaar jong 
aanstormend Multi talent klaar om de 
rock academie te veroveren.  speeltijden; 
14.30/16.00/17.30
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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

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

DELTA Netwerk, dé glasvezelspecialist van 
Nederland, komt nu ook naar Munstergeleen 
om de inwoners te voorzien van gigasnel en 
stabiel internet en haarscherpe TV. Online 
vergaderen, gamen, series streamen, zorg 

DELTA Netwerk komt met glasvezel naar Munstergeleen
op afstand, het kan straks allemaal zonder 
haperen en ook nog eens tegelijkertijd! 
DELTA Netwerk startte 15 juni met de 
schouwwerkzaamheden en zal zoveel mogelijk 
woningen voorzien van een aansluiting op het 

glasvezelnetwerk.  DELTA Netwerk heeft het 
voornemen op korte termijn te starten met de 
aanleg van glasvezel en is hiervoor in overleg 
met de gemeente. Ter voorbereiding van de 
aanleg komen medewerkers bij de woningen 
langs om met de bewoners te bepalen waar de 
glasvezelaansluiting komt. Vaak is dit in de 
meterkast, maar het kan ook op een andere 
locatie in de woning. Vooraf worden de bewo-
ners door een brief op de hoogte gesteld van 
de komst van de aannemer.  

Wie is DELTA Netwerk?
DELTA Netwerk zorgt voor de aanleg en het 
onderhoud van glasvezel in Nederland en 
heeft al één miljoen huishoudens en bedrijven 
in Nederland van glasvezel voorzien. Aanne-
mer SPIE zal de mensen van een kastje in huis 
voorzien. Deze plaatsing is gratis en verplicht 
bewoners tot niets. Wel is het zo dat er pas 
gebruik gemaakt kan worden van gigasnel 
en stabiel internet als er een abonnement 
wordt afgesloten. Maar dat kan altijd later nog 
beslist worden.   

Glasvezel Informatiepunt  
Gedurende het traject worden inwoners van 
Munstergeleen persoonlijk geïnformeerd. 
DELTA Netwerk heeft hiervoor een Glas-
vezel Informatiepunt geopend. Dit is een 
speciaal ingerichte ‘winkel’ in het centrum 
van Munstergeleen aan de Overstraat 14 en 

is geopend van woensdag tot en met vrijdag 
van 11.00 tot 18.00 en zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Adviseurs staan daar bezoekers te 
woord om alle vragen te beantwoorden.  

Kijk voor meer informatie over glasvezel en 
de glasvezelcampagne in Munstergeleen op 
deltanetwerk.nl/munstergeleen
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