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UITGAVE VOOR DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN
www.mĳngazet.nl

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

Voor storingen en lekkages
Vervangen van kranen
Vernieuwen van radiatoren
Vernieuwen van CV ketels

GOEDKOOP & DICHTBIJ

Op zéér korte termijn!

URSULINENSTRAAT 18 ECHT • SALMSTRAAT 66A GELEEN

OPRUIMING
Opruiming

––––––
Opruiming
––––––
Op
alle Polo’s
Op alle polo’s korte mouw
Hemden korte mouw
T-shirts
Zomerjacks

WERELDFESTIVAL
GELEEN 2022

Op alle
Polo’s
korte
mouw

ZA 23 JULI

12.00 - 01.00 UUR

GRATIS

40%
–
MUYAYO
RIF
–
Hemden

totmouw
korte
* gehele collectie
* gehele collectie

Hemden
ROOTSRIDERS
korte
mouw
Premium
dealer
van
Geleen
korte mouw
Premium dealer van Geleen
CONGAZZ ENTOTO
en
omstreken
– –
en omstreken
RASTA FARLEY
Mode
voor
alle
mannen
T-shirts
Mode
voor
alle
mannen
T-shirts
DJ’S GUILLAUME COLSON /ZEFF /REMCO GAITEROS
Lenders
– –
Lenders
Mannenmode
Zomerjacks
Mannenmode
Zomerjacks PLEIN VOL WERELDSE FOODTRUCKS
Premium dealer van Geleen
en omstreken

Mode voor alle mannen

Mode voor alle mannen

MARKT GELEEN
40%
alles 40%
WERELDMARKT

alles

Markt
120A
| 6161
GP Geleen | Tel. 046 - 475 98 83
Markt
120A,
6161 GP
Geleen
Tel. 046-4759883
Markt 120A,
6161 GP Geleen

Tel. 046-4759883

GLANAMUNDO.NL

Start cursus:
Tijdstip:
Duur cursus:
Locatie:
Kosten:
Aanmelden:

Donderdag, 15 september 2022
14.00 uur - 16.00 uur
Eerste les is
12 weken
vrijblijvend
zonder
Sittard
kosten
€ 96,- voor 12 lessen
Nadia Houben NBB bridgedocent
Bridgedocentsittard@gmail.com
06-15910819 (ook voor info)

Training van de hersenen.
Leuke sociale contacten.
Alle leeftijden.
Uitleg op interactieve wijze, daarna oefenspellen.

HAROBO
Wij bekleden uw trap
v.a € 150,- in 20 kleuren.
Interesse?
Bel 046 - 485 60 46
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ESCS terrein. De sfeer zal er niet beter op
worden in de raad nu ‘links’ zich tijdens de
afgelopen onderhandelingen over een nieuw
college zo zwaar geschoffeerd voelt door het
blok GOB/CDA.

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

1400 toeren

WASMACHINE
EWC 81483 W EU N

Eindelijk, vier maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, heeft ook Sittard-Geleen een
nieuw college. Als laatste van Limburgs grootste gemeentes, hoewel hier met grootmachten
als GOB en CDA er lang niet zo’n grote politieke versnippering in de raad is als in Maastricht,
Heerlen en Brunssum, waar je struikelt over de
eenpitters.

CONDENSDROGER
YT CM08 7B EU

tot 30m3 koelen

82 liter koelen

TAFELMODEL
KOELKAST
KS85-V-090EW

239,-

188,-

MOBIELE AIRCO
CM 30953 WE

ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER
Alle vloertypes

TAFELMODEL
VRIEZER
GTV15NWEA

83 liter vriezen

325,4 kookzones
Inhoud oven: 72 liter

STOFZUIGER
MET ZAK
VX4-1-EB

299,-

Regelbaar
zuigvermogen

78,ALL IN ONE
SOUNDBAR
BAR 2.0

GASFORNUIS
FGV160WIT

2.0 kanaals

119,-

DE BESTE DEALS VOOR DE ZOMER!

5

5

14 I
0 NC
C H
M

OLED

795,-

WWW.BOXXER.NL

Donderwolk
Opgelucht keek het kwartet dan ook naar de
krantenfotograaf. Als ze opzij hadden gekeken
in de krant dan hadden ze minder blij uit hun
ogen gestraald. Want daar, op de rechterpagina, doemde een grote sombere donderwolk op.
‘Renovatie van Glanerbrook 26 miljoen duurder’ stond er te lezen; 26 miljoen maar liefst.
Dat is ruimschoots de helft meer dan de 48
miljoen die de raad in 2020 daarvoor had uitgetrokken. En van die 48 miljoen was iedereen
zich al rot geschrokken. Hoe is dat mogelijk?
Allicht werden de fors gestegen kosten voor
bouw, transport en materiaal als reden voor
de stijging van de kosten aangevoerd. Maar
‘onvoorziene kosten’ hebben de verbouwing zo
omhoog gestuwd, zo staat er te lezen. Bovenop
48 miljoen nog zoveel miljoenen extra aan
onvoorziene kosten? Dan heb je niet goed uit
je doppen gekeken en heb je behoorlijk wat
nullen over het hoofd gezien. Dan heb je je bovendien ook nog eens vies rijk gerekend door te
rekenen op rijks en provincie subsidies, die nog
niet eens zijn toegezegd.
Het is niet de enige donkere wolk, die de blije
gezichten van het nieuwe college zal doen
betrekken. Bij GroenLinks/PvdA zullen ze de
messen wel aan het slijpen zijn nu dit linkse
blok vakkundig uit het college is gehouden
doordat GOB en CDA vast willen blijven
houden aan de plannen van de bouw van een
omstreden vakantiepark op het ontmantelde

Waffel
Van de beloofde ‘nieuwe bestuurscultuur’ waar
op ‘basis van argumenten’ en ‘met respect voor
elkaars standpunten’ bestuurd zal worden,
zal dan ook niet snel sprake zijn. Zeker niet
als ‘Houd je waffel’, waarmee PVV-er Darryl
Foster kritische burgers de mond probeerde
te snoeren bij politiek overleg 7 juli over een
vakantiepark bij de Schwienswei, gemeengoed
gaat worden. De macht van het getal zal zich
weer vaker doen gelden. CDA-GOB hebben
dan wel een meerderheid maar er mogen niet
teveel dissidenten rondlopen, anders is die
meerderheid foetsie. Het stemvee kan weer van
stal worden gehaald.
Dit nieuwe college is het laatste politieke
kunststukje, dat GOB voorman Pieter Meekels
heeft verricht voor de gemeente Sittard-Geleen. Meekels was dé founding father van dit
college, waarin zijn partij GOB de sterkste
en grootste partner is. Maar het lijkt alsof de
nieuwe wethouders nu wel genoeg van hem
hebben gehoord en ze doof zijn geworden voor
zijn raad. In een interview met deze krant
geeft Meekels aan dat de belastingdruk in deze
gemeente erg hoog is. De belastingdruk moet
omlaag, vindt de ex-wethouder. Maar wat
gebeurt er? Doodleuk wordt straks de afvalheffing verhoogd met bijna 19 euro (10%). Intussen gaat het vastrecht ook verder omhoog. En
daarbij wil men ook de milieuparken in Born
en Sittard nog eens gaan sluiten. Iedereen
moet straks naar Geleen met zijn afval, dat niet
in een GFT bak of zak voor plastic afval kan.
Dat alles moet geld opleveren voor de gemeente. Maar goedkoop kan wel eens duurkoop zijn.
Minder milieuparken betekent meer illegale
dumpingen. Gaat een flinke mep kosten straks
om mensen in te huren, die met een prikkertje al dat illegaal gestorte vuil uit de bermen
moeten vissen. En wat kosten die wagentjes
wel niet, die overal de gedumpte ijskasten,
keukens, meubels en bedden moeten opduiken
uit de natuur?
Beter is het om de sterk verouderde milieuparken gereed te maken voor de toekomst van
de circulaire economie. En het kan ook geen
kwaad om de burgers beter en nauwkeuriger
voor te lichten hoe ze het zuinigst voor de eigen
beurs en het vriendelijkst voor hun leefmilieu
kunnen omgaan met hun afval. Als die karweien goed geregeld zijn dan zal de lucht wat
opklaren voor het nieuwe college. Anders blijft
het bij deze ene foto, waarop de wethouders
van deze gemeente breed lachend te zien zijn.

Nieuwe kapelaan voor het
dekenaat Sittard
Ranil Weerawarna wordt tot kapelaan van
de MKBE (Maasbree, Kessel, Baarlo en
Kessel-Eijk) benoemd. Hij is nu nog actief
in die functie in een groot aantal parochies
in Sittard. In zijn plaats wordt José Eduardo
Guerrero Hoyos benoemd tot kapelaan van
de parochies HH. Petrus en Michael (Sittard),
H. Bernadette (Baandert) en H. Gemma
(Sanderbout), H. Paulus (Limbrichterveld),

H. Hart van Jezus (Overhoven), O.-L.-Vrouw
Geboorte (Broeksittard) en Christus’ Hemelvaart en H. Jozef (Vrangendael en Stadbroek).
José Eduardo Guerrero rondt op dit moment
zijn opleiding aan het grootseminarie Rolduc
af en wordt in oktober in de kathedraal in
Roermond tot diaken gewijd. Het is de bedoeling dat hij volgend jaar de priesterwijding
ontvangt.

Ger Rademakers laat zijn
groengele hart spreken

Smart tv
5 jaar garantie

Door Ray Simoen

Breed lachend keken vier wethouders van het
nieuwe college van burgemeester en wethouders in de lens van de fotograaf van de regionale krant. Krantenlezers moesten het zaterdag
9 juli echter nog doen zonder de lach van de
door corona geplaagde Leon Geilen en die van
mr of mrs X, de wethouder, die GOB en CDA
nog zoeken voor ‘hun stabiele meerderheid’ in
de raad.

7 kilo

8 kilo

Lachebekjes of
huilebalkjes?

4K UHD OLED TV
55A80G

*

Deze aanbiedingen zijn geldig in week 28 + 29 zolang de voorraad strekt.
Afbeeldingen kunnen afwijken, druk en zetfouten voorbehouden.
Meeneemprijzen zijn enkel geldig in de fysieke winkels.
*Vraag naar onze voorwaarden

ECHT

URSULINENSTRAAT 18
0475 - 850 557

GELEEN

SALMSTRAAT 66A
046 - 888 6542

Gedreven, betrokken en vakkundig. Drie
woorden die voor Ger Rademakers niet alleen
op zijn bedrijf in Oud-Geleen van toepassing
zijn, maar ook op zijn sociale hart. Ger heeft
de afgelopen 35 jaar niet alleen een gedegen
naam weten op te bouwen als vakman op
parketgebied, maar staat in Sittard-Geleen
ook bekend als een persoon waarop je vrijwel
nooit tevergeefs een beroep doet. Zo ook op
zijn groengele hart dat hij afgelopen week
weer liet spreken door, na een korte afwezigheid, zich weer als sponsor te binden aan
Fortuna Sittard. Of zoals Ger het zelf zegt:
‘Alleen liefde is mooier als de vloeren die we
verkopen, maar meteen daarna komt Fortuna
Sittard.’

De deal werd beklonken op de tribunes van
zijn geliefde club.
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Zeer divers programma tijdens
Laevein de brouwerie
Glanamundo op Markt in Geleen

Daar is ‘ie dan! De nieuwste column in uw
lokale gazet. Met de onmiskenbare, vrolijke
titel ‘Laeve in de Brouwerie’. Waar komt deze
welbekende uitspraak eigenlijk vandaan vroeg
ondergetekende zich af tijdens het schrijven
van haar eerste project. Bij het zoeken op
‘leven in de brouwerij’, kom je veel bronnen
tegen. Woorden als gezellige drukte, beweging
en levendigheid komen steevast bij alle terug.
Opmerkelijk; de naam van schilder Jan Steen
(1625-1679) duikt ook steeds op. De schilder
uit Leiden, die de meesten juist kennen van de
uitspraak ‘het huishouden van Jan Steen’ naar
aanleiding van zijn wereldberoemde schilderij. Het kunstwerk waar van alles in gebeurt
en waar gezellige chaos de boventoon lijkt te
voeren. Het blijkt dat ‘leven in de brouwerij’
een tweede uitspraak is die aan deze man
gekoppeld kan worden.

Rootsriders 
Na twee uitgestelde edities vindt op
zaterdag 23 juli de 4de editie plaats van
het Glanamundo Wereldfestival op de
Markt in Geleen. Als hoofdacts heeft
het festival dit jaar de Spaanse feestband Muyayo Rif en de Rootsriders
vastgelegd.
Naast Muyayo Rif (latin/ska/punk) en de
Rootsriders (Tribute to Bob Marley) treden
ook de bands Entoto (Ethiopische 60’s & 70’s
funk), de Gentse band Congazz (salsa/la-

Foto William Rutten
tin) en de uit Curaçao afkomstige Rasta Farley
(reggae) op. Als DJ’s zijn Remco Gaiteros,
ZEFF en Guillaume Colson gecontracteerd.
Maar er is meer!
Een plein vol food-trucks laat je tijdens het
Glanamundo Wereldfestival kennismaken
met gerechten uit diverse uithoeken van de
NieuwstePhilips,
Philips, Sony
Sony en LG toestellen
Nieuwste
toestellen
hele wereld.
Denk
daarbij
aan
Nieuwste
Philips,
Sony
en traditioneLG toestellen
Nieuwste
Sony enIndonesië,
LG toestellen
le gerechten
uitPhilips,
onder andere
Suriname, het Midden-Oosten, Europa en
Amerika. Speciaal voor de kinderen staan er

enkele springkussens en kinder gerelateerde
foodtrucks.
Kortom, ook foodliefhebbers zijn bij het Glanamundo Wereldfestival aan het juiste adres.
Ook dit jaar vindt er een wereldmarkt plaats.
Tevens zijn er de gehele dag diverse straatartiesten aanwezig. Het evenement duurt van
12.00 tot 01.00 uur en is gratis te bezoeken.
Kijk voor de meest actuele informatie op
www.facebook.com/GlanamundoWereldfestival.

Verhalen en foto’s gezocht voor
jubileumboek Krombroodrapen
Volgend jaar bestaat het Krombroodrapen
comité van Sittard 100 jaar. Wie heeft nog een
leuke herinnering om te delen? Krombroodrapen zelf bestaat al vele jaren langer, dit gaat
zelfs terug tot in 1600. Vera Hendriks van het
comité vertelt: “Om de historie van het Krombroodrapen mooi in beeld te brengen zijn wij
op zoek naar leuke, grappige, aandoenlijke en
stoere verhalen van mensen, jong en oud die
betrekking hebben op het Krombroodrapen.
Hiermee willen wij een mooi naslagwerk maken; van, voor en over mensen in Sittard.”

Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN
Geschikt
en KPN
KPN
Geschiktvoor
voor o.a.
o.a. Ziggo
Ziggo en
Geschikt
voor o.a. Ziggo en KPN
Voor al
Uw apparatuur:
Voor
alalUw
Voor
Uwapparatuur:
apparatuur:
- Wassen,
droger, koelen en vriezen
Voor
al
Uwen
apparatuur:
- -Wassen,
droger,
koelen
vriezen
Wassen,
droger,
koelen
vriezen
Audio
TV,
Wellicht
kom
jij
uit elektromaterialen
een
échten
Krombroodrapen
Wassen,
droger,
koelen en vriezen
Audio
en
TV,
Audio
enóók
TV,elektromaterialen
elektromaterialen
gezin- --en
is
het
voor
jou
en
jouw
familie,
Audio
en TV,enelektromaterialen
Unieke
service
garantie:
al meerdere
generaties
lang,
eenarbeidsloon
jaarlijks
Unieke
service
engarantie:
garantie:
Unieke
service
en
- Géén
voorrijkosten
en géén
terugkomende
traditie!
Die
verhalen
hoort
Unieke
service
en garantie:
Géén
voorrijkosten
en
géén
arbeidsloon
Gratis
thuisbezorgd
engéén
geïnstalleerd*
- -Géén
voorrijkosten
en
arbeidsloon
exclusief
inbouw
Géénthuisbezorgd
voorrijkosten
géén
arbeidsloon
Gratis
thuisbezorgd
en
geïnstalleerd*
Krombroodrapen
comité*en
graag.
Ookapparatuur
foto’s
- -Gratis
en
geïnstalleerd*
exclusief inbouw
inbouw apparatuur
- Gratis thuisbezorgd**exclusief
apparatuur
zijn welkom
om te delen.en geïnstalleerd*
* exclusief inbouw apparatuur
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Burg.v.Boxtelstraat
4,
Limbricht
Tel:
046-4515502
www.vleeshouwers.nl
Burg.v.Boxtelstraat 4, Limbricht
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl

Tel:
www.vleeshouwers.nl
Wil
je 046-4515502
verhaal
en/of
foto delen?
Tel:
046-4515502
www.vleeshouwers.nl
Mail dan naar:
krombroodrapensittard@gmail.com

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

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

Het verhaal gaat dat Steen in het begin van
zijn loopbaan niet financieel kon rondkomen.
Schilder Steen runde daarom ook nog een
brouwerij die van zijn vader was geweest. Een
brouwerij die overigens door verschillende
omstandigheden niet erg succesvol was en wat
voor mevrouw Steen blijkbaar vaak aanleiding
gaf om over te mopperen. En niet alleen over
de brouwerij overigens; haar man zou ook
niet ontkomen aan haar klaagzang. Volgens
mevrouw gebeurde er weinig in de brouwerij,
haar man zou een saaie donder zijn; volgens
de echtgenote was het allemaal één suffe boel
waar niks te beleven viel. Het verhaal gaat
dat haar echtgenoot na de zoveelste klacht
van zijn vrouw een stel eenden zou hebben
gekocht die hij door de verlaten brouwerij liet
vliegen om zo, volgens eigen zeggen, leven
in de brouwerij te brengen. Historici denken
overigens dat dit tafereel niet lang geduurd
heeft, omdat de brouwerij in 1657 haar deuren
moest sluiten. Jan Steen ging zich vanaf toen
met beduidend meer succes met schilderen
bezighouden. Ondanks dat de schilder ruim
300 jaar eerder leefde, is zijn gezegde niet
verloren gegaan. De band Träcksack met
‘onze’ Bart Storcken heeft met de Limburgse
variant zelfs op dit moment een zomerhit te
pakken. En ook hier is het een en al vrolijkheid die de boventoon voert.
Het bevestigt dat de uitspraak van dik 350
jaar geleden nog altijd springlevend is en ook
nog dezelfde lading heeft. Het past zeker ook
helemaal bij het beschrijven van de dagelijkse
reuring door ondergetekende die haar leven
zeker niet snel als saai zal omschrijven. Aan
(gezellige) drukte en levendigheid is in huize
Schenk zelden een gebrek. Dat samen maakt,
dat de redactie van deze krant niet lang hoefde na te denken wat de titel van deze column
zou worden. De link
met de B&B in Geleen
gaf het laatste zetje.
En zo geschiedde.
Een vrolijke naam in
het mooiste dialect
dat er is. ‘Laeve in de
brouwerie’.

Fijne dag,

Maud Schenk
E-Fiber glasvezelspreekuren

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?

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

AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,
AEG van
wasmachine
1400 €549,00
toeren, 7 kg,
€ 629,00 voor
AEG van
wasmachine
1400 €549,00
toeren, 7 kg,
€voor
629,00
voor
Geschikt
o.a.
Ziggo
en KPN
AEG
wasmachine
1400
toeren,
van
€ 629,00 voor €549,00 7 kg,
Voor al Uw
apparatuur:
van € 629,00 voor €549,00
Voor
al
Uw
apparatuur:
- Wassen, droger, koelen en vriezen
Voor
alalUw
apparatuur:
Voor
Uwen
apparatuur:
droger,
koelen en vriezen
- Wassen,
Audio
TV, elektromaterialen
Voor
al
Uw en
apparatuur:
- -Wassen,
droger,
koelen
en vriezen
vriezen
Wassen,
droger,
koelen en
Audio
TV, elektromaterialen
- -Wassen,
droger,
koelen
-Unieke
Audio
en
TV,
elektromaterialen
Audio
en
TV,
elektromaterialen
service en garantie:en vriezen
- -Audio
en
TV,en
elektromaterialen
Unieke
service
garantie:
Géén
voorrijkosten
en géén arbeidsloon
Unieke
service
engarantie:
garantie:
Unieke
service
en
Géén
voorrijkosten
en
arbeidsloon
- Gratis
thuisbezorgd
engéén
geïnstalleerd*
Unieke
service
en garantie:
- Géén
voorrijkosten
géén
arbeidsloon
*en
exclusief
inbouw
apparatuur
- Géén
voorrijkosten
en
géén
arbeidsloon
Gratis
thuisbezorgd
en
geïnstalleerd*
*en
exclusief
inbouw
apparatuur
-Géén
Gratisvoorrijkosten
thuisbezorgden
en
geïnstalleerd*
géén
arbeidsloon
-- Gratis
thuisbezorgd
geïnstalleerd*
*
exclusief
inbouw
apparatuur
exclusief
apparatuur
- Gratis thuisbezorgd*en
geïnstalleerd*
Burg.v.Boxtelstraat
4,inbouw
Limbricht
* exclusief
apparatuur
Burg.v.Boxtelstraat
4,inbouw
Limbricht

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

Sittard
Wekelijks op
dinsdag

Wekelijks op
woensdag

Born

Geleen

Buurtcentrum
Limbrichterveld,
Eisenhowerstraat 724

Gemeenschapshuis Born,
Prins Bisdomstraat 5

Het Volkshoes, Pastoor
Schoenmaeckersstraat 8

Wekelijks op
donderdag

Overal geldt een inloop van 9.30 tot 12.00 uur.

Scan de QR-code
voor meer info.
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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!

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

BETER DAN SOLDEN ! PROFITEER NU VAN EXTRA HOGE KORTINGEN !

TUINMEUBEL OPRUIMING
DE HELE VOORRAAD TUINMEUBELEN MOET WEG ! PROFITEER NU !!

ENKEL GELDIG VANAF:

16 T/M
31 JULI

HOGE KORTINGEN OP ONZE TOCH AL LAGE PRIJZEN!
ALLE KORTINGEN WORDEN PER ARTIKEL AANGEGEVEN. ENKEL GELDIG VANAF 16 T/M 31 JULI

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

PACO: 6000M2 MEGASTORE
EUROPALAAN 39 | 3900 PELT (BELGIË)
Klantenservice:

 algemeen@pacomeubelen.nl
pacomeubelen.com/contact 

www.pacomeubelen.com

Volg ons op
social media!

OOK ALLE TUINMEUBELEN UIT
ONS MAGAZIJN MOETEN WEG!

OPENINGSTIJDEN:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Maandag:

13-18 uur
10-18 uur
10-18 uur
10-18 uur
13-18 uur

Dinsdag & woensdag: gesloten

BEKIJK ONZE TUINMEUBELEN OP: WWW.PACOMEUBELEN.COM
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‘Tinus uit Gulpen’ gul met
bierliefhebbersgenot
werking. Hertog Jan had de smaak te pakken.
Cognac-, rum- jenever-, en portvaten worden
van her en der opgesnord om er Hertog Jan in
te laten rijpen tot BA bieren. Die nadien voor
een stevige prijs worden verkocht uiteraard.

Door Ray Simoen
In zijn al wat bedaagde, grijze Mercedes
kwam N. langs gereden, draaide het raampje
naar beneden en riep dat hij graag ,,die bierstukjes” in deze krant las. Maar de grijzende vijftiger met de olijke zwarte kraalogen
voegde eraan toe dat die speciaalbiertjes wel
lekker maar ,,behoorlijk aan de prijs” zijn. Hij
haalde de schouders op en terwijl hij het raam
weer dichtdraaide zei hij: ,,Ach, dan maar wat
rustiger drinken. Dan geniet je extra lang van
je dure bier”. Met een knipoog sjeesde hij weg
in zijn slee, waar nog weinig sleet op zit.
Extravaganza
N. heeft geen ongelijk. Van sommige speciaalbieren vraag je vaak af waarom zo stevig
geprijsd zijn terwijl ze het nogal eens meer
van zijn gekke naam en opvallende etiket
moeten hebben dan van hun smaakrijkdom.
Wat ze in de fles tekort komen compenseren
ze nogal eens met kleuren en design extravaganza buiten de fles.
Die lawaaierige druktemakerij komt zeer
waarschijnlijk door de moordende concurrentie in de bierwereld. Nu iedereen thuis met
een paar pannetjes op het vuur, een keukenmixer en enkele experimenteerhandjes een
home made recept in elkaar kan knutselen en
daar vervolgens door een beroepsbrouwer in
zijn huurbrouwerij honderden flesjes mee kan
laten vullen, lijkt het hek van de dam. Loop
maar eens slijter binnen en kijk wat voor bieren en biertjes er allemaal staan te wachten op
dorstige monden met een avontuurlijke keel.
Je raakt snel het spoor bijster in het woud van
IPA’s, NEIPA’s, Porters, Gooses, Tripels, Quadrupels en schuimende Blondes. Twee kanten
schiet het op: richting ‘light’ met limo-achtige
vluchtigheid en richting heavy met knapen,

die de concurrentie met wijnen van 12 procent
alcohol en meer willen aangaan.
Houten vaten
Tot die laatste club behoren de ’barrel aged
bieren’. Bieren die na het brouwen op wijnvaten hebben kunnen rijpen, net als hun chique
neven uit de alcoholica familie, die van druivensap zijn gemaakt. Overgewaaid uit Amerika. De hoofdbrouwer van Goose Island, een
brouwerij uit Chicago, kreeg in 1992 na een
avond sigaren roken en bier en bourbon whisky drinken het idee om bier te laten rijpen op
vaten, waarin eerst bourbon whisky had gezeten. De Bourbon County (Brand) Stout werd
het eerste bier dat op gebruikte whiskyvaten
werd gerijpt. In Nederland raakte Gerard
van den Broek van Hertog Jan Brouwerij in
Arcen in de ban van de BA bieren uit Amerika
en ging vanaf 2016 samenwerken met de boys
van Goose Island. De Grand Prestige Vatgerijpt was het eerste resultaat van deze samen-

Goedgeefs
Ook in het zuiden werd het BA bier ontdekt.
Jan Paul Rutten van Gulpener Bierbrouwerij
beschikt over bier, dat je kan laten rijpen. In
vinoloog Stan Beurskens van Wijngoed Sint
Martinus vond Rutten een geestverwant, net
als hij in voor een smaakexperiment. In 2017
werden de eerste Barrel Aged bieren gevuld
uit de Sint Martinus vaten. Gulle Tinus werd
het Gulpener BA bier genoemd, naar Sint
Martinus, die altijd gulle en goedgeefse heilige. Gul met geuren is de donkerbruine Tinus.
Chocola, kers, vanille, zoethout en vleugjes
jeneverbes worden we gewaar onder de stevige lichtbruine, karamel kleurige schuimkraag,
die redelijk goed en lang blijft staan. Ook met
een flinke mep alcohol, afgetopt met room,
prikkelt Tinus de neus. Fris fruit ( keren) met
romige snippers chocola en cacao vult gretig
je mond. Aangename zuren, die in toom worden gehouden door de vanille en het zoethout,
afkomstig van de houten wijnvaten, waar
eerder twee cabernetdruiven soorten lekker
hebben kunnen rusten. ,,Doet me denken aan
een rijke Schwarzwälder Kirschtorte,”zegt
de meedrinkster , aangelokt door de fruitige
en chocogeur van de Tinus uit Gulpen.De
nadronk is prettig en lang zonder vlekkerig of
plakkerig te worden. Ondanks dat het ‘hout’ in
de smaak op den duur hinderlijk kan worden,
blijft Tinus zijn frisheid behouden en zorgt in
de maag voor een lichtwarme tinteling. Hij
kost wel een slok (circa 5,50 euro) maar daar
krijg je een hoop plezier voor terug. N. kan
zijn Mercedes met een gerust gevoel richting
de slijter sturen voor een gul glas Tinus.

Tentoonstelling Jacob
Kritzraedt in Petruskerk
Op zondag 17 juli opent aansluitend aan de
Mis van 11:00 uur in de St.-Petruskerk in
Sittard een expositie over leven en werken
van Jacob Kritzraedt (1602-1672), bekend van
het ‘Kritzraedthuis’ (1620) nabij de Markt.
Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Kritzraedt
is gestorven. Samensteller is historicus drs.
Guus Janssen in samenwerking met Sittardse
historische verenigingen en het Erfgoedcentrum. De tentoonstelling, die begeleid wordt
door een video van cineast Leo Baeten, is te
bezoeken tijdens de openstellingsuren van
de Petruskerk aan het Kerkplein, dagelijks
van 14.00 tot 16.00u. In het Kritzraedthuis
vestigden zich in 1637 enkele jezuïeten onder
leiding van Jacob Kritzraedt. Na enkele jaren
op het nabijgelegen kasteel Millen vertoefd te
hebben, hadden ze dit pand, waarin ooit de
protestanten vergeefs gepoogd hadden hun
eredienst te vieren, gekocht van een protestantse weduwe. Terwijl de paters ijverden om
de bevolking te behouden en te winnen voor
het katholicisme, schreef Kritzraedt in dit
gebouw zijn werken, waarin voor het eerst de
geschiedenis van onze regio werd vastgelegd.

Phil Boonen nieuwe
fractievoorzitter gob
Verjonging en vernieuwing: de ambitie waar
gob al de vorige verkiezingscampagne op
heeft ingezet, wordt verder voortgezet. Ook nu
heeft de gob-fractie gekozen voor een jonge
kandidaat als fractievoorzitter. Phil Boonen is
unaniem gekozen tot fractievoorzitter van de
uit twaalf raadsleden bestaande gob-fractie
in Sittard-Geleen. Marcel Claessens die met
grote inzet zeker inhoudelijk, maar ook qua
procesmatig functioneren van de raad de
gob-fractie uitstekend heeft vertegenwoordigd, blijft, eveneens met unanieme steun van
de gob-fractie, zijn rol als plaatsvervangend
fractievoorzitter vervullen.
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Prins Mauritslaan 171, Beek
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag
09.00 - 19.00 uur
Zondag
10.00 - 17.00 uur
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Carwash Beek
is ook uw adres voor:
Busjeswash tot 3,10 meter
Doe-het-zelf washboxen

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

*vraag in de showroom naar de voorwaarden

Koopzondag geopend? Kijk voor alle vestigingen en openingstijden op sanidump.nl

SITTARD - NUSTERWEG 88D
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Harmonie St. Cecilia bereidt
zich voor op WMC

Kunststukjes

Tiny House versus
ijscowagen
Tekst en foto: Wim Kallen

St. Cecilia nodigt jullie van harte uit om te komen luisteren in Obbicht óf Kerkrade.
Foto Stan Cramer
St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven doet dit
jaar weer mee aan de concertwedstrijden voor
harmonieorkesten van het Wereld Muziek
Concours (WMC) in Kerkrade. Op zondag
17 juli om 20.30 uur nemen de muzikanten,
onder leiding van dirigent Jos Simons, plaats
op het podium in de Rodahal. Het orkest is
daarmee de afsluiter van de dag.
St. Cecilia neemt deze WMC-editie als enige
Limburgse harmonieorkest deel aan de eerste
divisie, naast orkesten uit o.a. Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Litouwen,
Spanje en Portugal. Op zaterdag 16 juli

om 19.30 uur speelt het orkest haar finale
voorbereidingsconcert, als onderdeel van
het Grensmaasvallei Cultuur Festival in de
St. Willibrorduskerk in Obbicht. Het concert
heeft de titel “Imagination” en wordt uitgevoerd samen met het State Wind Orchestra
Trimitas uit Vilnius-Litouwen. Beide orkesten
spelen het verplicht WMC-werk “Nitescense crépusculaire” van de Franse componist
Alexandre Kosmicki. Harmonie St. Cecilia
speelt daarnaast “El Jardín de Hera” van José
Súñer-Oriola. Kaartjes voor dit concert kosten
10 euro per stuk en zijn o.a. verkrijgbaar via
www.cecilia-online.nl/shop.

ER!
GRATIS PARNIM
2 BLIKKEN

BIJ AANKOOP V

SIKKENS RUBBOL XD
I-GLOSS IN 1 EN 2,5 L
GELDIG OP HIGH GLOSS EN SEM

Een van de mogelijke oplossingen voor de woningnood is het Tiny House. Alom geroemd,
maar slechts weinigen bezitten er daadwerkelijk een. Ook in Limburg komen langzaam
Tiny House-woningcomplexen tot stand.
Sittard heeft sinds kort drie Tiny Houses
binnen de gemeentegrenzen. Op een bijzondere plek. Zorgboerderij Ophovenerhof vond
in deze compacte huizen het antwoord op het
gebrek aan woonruimte binnen de muren
van de eeuwenoude boerderij. Daar zijn alle
voormalige melkstallen, voorraadruimtes,
koe- en paardenstallen en familieslaapkamers
al verbouwd tot gezellige appartementen voor
mensen met een beperking. Zij wonen er
dolgraag. De Herenkamer boven de poort was
een van de laatste ruimtes die veranderde in
een 21e-eeuws appartement, na een ingrijpende renovatie. Ruim driehonderd jaar geleden
werd deze kamer slechts sporadisch bezocht
door de Heer die de boerderij verpachtte
en slechts 1 of 2 maal per jaar zijn ‘tiende’
kwam halen bij de ploeterende boer. Dan
overnachtte hij er ook enkele dagen. Nu is de
Herenkamer elke dag het prachtige woondomein van een van de bewoners. Dat is beter
geregeld. Het is een lot uit de loterij als je er
kunt wonen en dat na zoveel jaren leegstand.
Terug naar de Tiny Houses die anno 2022 in
de vroegere huisweide van deze Ophovenerhof staan, naast de fruitbomen en de schapenwei. Drie kleine woningen op een prima plek,
geschakeld aan elkaar. Vergeleken met oude
boerderijfoto’s is niets meer hetzelfde. En
dat is simpelweg de vooruitgang. Het laatste
boerenechtpaar dat er woonde en werkte,
waren Hubert en Mia Kallen. Met z’n tweeën
bestierden ze de boerderij, elk had zijn eigen
taak binnen de boerderijmuren of buiten op
het veld. Boer en boerin stierven kinderloos

WERELDFESTIVAL
GELEEN 2022

en na enkele jaren kwam er weer ‘leven’ in de
boerderij door het Zorgboerderijproject dat
heden ten dage tientallen mensen werk en
een vrijetijdsbesteding bezorgt. De inwoners
van Sittard en daarbuiten vind je vaak op het
terras op de binnenplaats, of in de winkel
waar wafels worden gebakken en verkocht.
Je kunt er kakelverse eieren krijgen en een
gezonde ‘groentemand’ samenstellen. Binnen
dat geheel zijn de Tiny Houses een uitkomst
en nauwelijks storende elementen in het
boerderijlandschap. De bedrijvigheid rond de
boerderij en in de moestuin voelt naturel. Je
mist er de ronkende tractor een beetje, maar
de stinkende mesthoop geenszins. Anders is
dat aan de overkant, waar een vrolijke ijswagen het straatbeeld verstoort. Voor mij is deze
dominante wagen iets te veel van het ‘goede’.
De ijswagen, geparkeerd tussen oeroude
Ophovenermolen en even historische Ophovenerhof, trekt veel aandacht. Voor mij heeft
deze ijskar-attractie een hoog pretparkgehalte
met zijn beschildering en is daardoor op deze
historische plek dominant aanwezig. Het zijn
ook hier de kleine dingen die het hem doen.
Een watermolen van ruim 500 jaar oud heeft
nou eenmaal een lage weerstand wat horizonvervuiling betreft. Je zou kunnen zeggen: Het
is muggenzifterij. Er is oorlog in Oekraïne. We
hebben een ongekende inﬂatie en de asielzoekerscentra en voedselbanken verwerken een
constante aanloop. En daarbij: het stadspark
is zó mooi geworden. Spijkers op laag water
zoeken, is een andere uitdrukking. Maar ik
heb het over historisch besef en dat je trots
moet zijn op het erfgoed in je omgeving. Dat
historisch besef moet je koesteren, ja zelfs
aanwakkeren.
Ondertussen heb ik zin gekregen in een ijsje!

ZA 23 JULI

12.00 - 01.00 UUR

GRATIS ENTREE

MUYAYO RIF

ROOTSRIDERS

CONGAZZ ENTOTO
RASTA FARLEY
DJ’S GUILLAUME COLSON / ZEFF / REMCO GAITEROS

PLEIN VOL WERELDSE FOODTRUCKS

Actie loopt van maandag 18 juli t/m zondag 28 augustus 2022
De Voordeelmarkt Sittard
Tunnelstraat 91
046 485 6091

Openingstijden winkel
Ma. t/m vr. 09.00 - 18.00
Zaterdag 09.00 - 17.00

WERELDMARKT

GLANAMUNDO.NL

MARKT GELEEN
@Glanamundo_Wereldfestival

@GlanamundoWereldfestival
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Op zondag 31 juli is het Kènjerfest

Zondag 31 juli

en wordt de binnenstad van Sittard omgetoverd tot één
groot kinderfestijn!
Er is van alles te doen en te beleven.

Kènjer
Fest

Zo kunnen de Paw Patrol Fans hun hart ophalen bij Lynn’s
Store op de Steenweg. Hier komen namelijk Chase en Skye
langs! Ga er mee op de foto en knuﬀel deze zachte vriendjes. Ook worden er plaktattoo’s gezet en donuts uitgedeeld.

12:00-17:00

Bij Local’s kan je terecht voor je lekkere trek! Versier hier je
pannenkoek met van alles en nog wat. Smullen maar!
Fortuna Sittard mag natuurlijk ook niet ontbreken op deze
gezellige dag. Daarom kan je bij de Fortuna Fanshop op de
Paradijsstraat op de foto met niemand minder dan Forza.
Ben je goed in een balletje hoog houden? Fortuna daagt je
uit! Wie weet win je wel hele mooie Fortunaprijzen…

d
Hét kinderfestival van Sittar
dans
spring, snoep, knutsel, speel,

Op de Markt staat een heus trampolinepark, waar je lekker
hoog kan springen. Ook staat er een hele oude brandweerwagen en kan je proberen om een ‘brandje’ te blussen.
Brandweermannen en -vrouwen in spé opgelet dus!
Luna Events staat op de kruising van de Brandstraat en de
Voorstad. Hier kan je je eigen stoepkrijt maken. Dus kies je
lievelingskleur en ga er mee aan de slag!
Bij Speels kan je allerlei spelletjes doen. Wat dacht je van
blikgooien? Of steltlopen? Er is nog veel meer te doen dus
kom gezellig langs in de Putstraat!

Historische binnenstad Sittard
sittardgenietenvoorop.nl

Voor alle activiteiten deze dag, kijk je op

www.sittardgenietenvoorop.nl/nieuws

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

www.v
akantie

wereld

.com

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

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 geeft je carrière in de procesindustrie 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 bonusregeling t.w.v. € 1500 netto voor je. Met ProfCore kom je er wel!

2 vestigingen op Industrieterrein - 6 dagen per week geopend !

Aan de Fremme 20a

6269 BE Margraten

+31-43-4589120

Ga naar
werkenbijprofcore.nl/droombaan

We accelerate you
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Arno Duwel van IVN Land van Swentibold
Arno Duwel (77 jaar) woont in Grevenbicht en is sinds 2018 voorzitter van
IVN Born – Land van Swentibold. IVN
Natuureducatie wil jong en oud laten
beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is en doet dat in alle 12
provincies van ons land en met zo’n 35
Limburgse afdelingen, waaronder IVN
Born - Land van Swentibold dat samen
met IVN Munstergeleen in de gemeente
Sittard-Geleen actief is.
Hoe lang ben je al betrokken bij deze
IVN-afdeling. Waarom is dat zo leuk?
Begin jaren 80 van de vorige eeuw ben ik
samen met onze kinderen gaan helpen met
het knotten van wilgen in de omgeving van
Born. Het snoeihout mocht toen nog verbrand
worden, vuurtje stoken en lekker sjouwen
vonden we allemaal erg leuk. De erwtensoep smaakte zeker ’s winters heerlijk. Nog
steeds ga ik ‘s winters met veel plezier wilgen
knotten. Via de IVN-jeugdcursus ben ik meer
betrokken geraakt bij deze vereniging. Een
kadercursus als IVN Natuurgids stimuleerde
me om met andere IVN-ers natuurexcursies
te gaan geven. Mensen belangstelling en
zorg voor de kwetsbare natuur bijbrengen,
vind ik nog steeds heel belangrijk. Door mijn
bijzondere interesse voor bomen werd de vaak
zeer onnadenkende manier waarop daarmee
wordt omgegaan voor mij steeds zorgelijker.
Via besturen van het IVN-lokaal, provinciaal en landelijk wil je er dan persoonlijk toe
bijdragen om de natuur en milieueducatie
een zo breed mogelijk draagvlak te geven. Als
dat lukt geeft dat voldoening maar ook soms
frustraties. (Denk bijvoorbeeld aan de kap van
het Sterrebos).
Jullie IVN heeft 2 gebouwen ter beschikking. Wat doen jullie hier?
Het IVN Born had in het Limbrichterbos een
zogenaamde ‘wachthut’, het Goudhaantje,
van waaruit alle activiteiten werden georganiseerd. In 1987 brandde dit houten gebouwtje
door vandalisme tot de grond toe af. Gelukkig
mochten we toen 10 jaar in de kelder van de
woningvereniging Born ‘schuilen’. Het begon
bij verschillende IVN-ers te kriebelen toen een
DSM-drinkwaterpompstation overbodig werd
en wij dat konden kopen en verbouwen. Daar
was en is helaas geen stroom, verwarming,
sanitair en drinkwater. Nu is ‘Bron 6’ (dit was
ook de oude DSM-naam) weer ons ‘buitenverblijf in de natuur’ voor allerlei IVN-activiteiten. Voor het geven van cursussen,
vergaderingen, bewaren van (les) materialen
konden we met stevige financiële hulp van de
toenmalige gemeente Born op het terrein van
het Kasteelpark en met grote inzet van onze
vrijwilligers het comfortabeler IVN-home ‘de
Gaard’ realiseren. We hebben daar ook een
bijzondere ‘memorietafel’ voor onze overleden
IVN-leden. Elke dinsdag van 9.30 tot 12.00
uur kan iedereen in de Gaard vrijblijvend binnenlopen, kennismaken met onze activiteiten
en een kopje koffie komen drinken.

Er bestaan nogal wat werkgroepen en
die zijn behoorlijk gevuld met vrijwilligers, neem ik aan? Ben je tevreden met
dit aantal of mag er nog wat bij?
Onze vereniging telt ongeveer 250 leden en
donateurs, Vanwege de grote verscheidenheid aan activiteiten hebben we die verdeeld
over 10 zelfstandige werkgroepen onder
verantwoordelijkheid van een coördinator.
De werkgroepen bestrijken de disciplines:
(Wandelingen en excursies, Cursussen,
Onderhoud Knotbomen, Jeugdactiviteiten,
Behoud Kingbeek, Public Relations/websitebeheer, Steenuilen, Struinen, Den Haof en
Beheer en onderhoud Gebouwen, Redactie
ledenblad Bron 6). Dit alles onder supervisie
van het bestuur, dat zorgt voor de financiën,
het secretariaat en de ledenadministratie.
Ook bij onze vereniging slaat de vergrijzing
toe, waardoor we vijf actieve werkgroepen
helaas in de ruststand hebben moeten zetten.
(Zoogdieren, Jeugdcursus, Paddenoverzet,
Schoolgidsen, Vogels). We zoeken versterking
en proberen o.a. via cursussen om mensen
te enthousiasmeren. Gezamenlijk met alle 6
IVN’s in de Westelijke Mijnstreek hebben we
recent een Natuurgidsencursus afgesloten die
in de regio 11 gemotiveerde en gediplomeerde
IVN-kartrekkers heeft opgeleverd. We starten
in oktober in Born samen met de Vogelwacht
Limburg een cursus ‘Vogels herkennen voor
beginners’. Ook een cursus ‘Bomen herkennen’ staat al in de steigers. Via onze website
en het kwartaalblad Bron 6 werken we aan
naamsbekendheid.
Ik heb gezien dat jullie een bijzonder
mooi kwartaalblad uitgeven, dat deze
zomer aan nummer 149 toe is? Gaat
nummer 150 bijzonder worden?
Uiteraard gaat dat een bijzondere uitgave
worden. We hebben een oproep aan onze
leden geplaatst om met mooie verhalen
of herinneringen aan IVN Born Land van
Swentibold te komen. Ook duikt de redactie
in de archieven en oude nummers van ons
verenigingsblad om er een bijzonder nummer van te maken. Ons blad heette eerst ‘het
Goudhaantje’ naar de voormalige wachthut

in het Limbrichterbos. Het was in het begin
een gestencild A4-tje. Daarna werden kopieën
gesponsord en geprint bij de Reproafdeling
van DAF/Volvo. Een enorm verschil met
de fraaie kleurenuitgave van nu. Toen ons
nieuwe home in het Limbrichterbos bijna
klaar was hebben we onze leden gevraagd om
een passende naam te bedenken. Het werd
‘Bron 6’, de naam die het voormalig DSM-gebouwtje van oorsprong ook had. De relatie
van een bron met water voor de natuur en een
honingraat in het logo dat verwijst naar de
nijvere IVN-ers werd heel passend gevonden.
Het bestuur zoekt mensen die willen
meehelpen om jullie mooie vereniging
te laten voortbestaan. Niet?
We zoeken mensen die zich in willen zetten
voor een van de vele facetten van onze vereniging. Dat kan bestaan uit ondersteuning bij de
verschillende werkgroepen. Bijvoorbeeld voor
het coördineren van excursies en lezingen
(wie doet wat wanneer). We werken voor een
aantal Landelijke IVN activiteiten samen met
het Kasteelpark en ook dat moet door iemand
gecoördineerd worden. Per volgend voorjaar
treedt onze secretaris terug, een opvolger/ster
zou vanaf nu al goed ingewerkt kunnen worden om haar taak straks over te nemen. Het
bestuur bestaat volgend jaar dan nog maar uit
drie mensen, uiteraard is ook daarvoor uitbreiding van harte welkom en zelfs noodzakelijk. Er moeten nu te veel taken door te weinig
mensen gedaan worden. Een paar jaar geleden werd de IVN-afdeling van Sittard-Geleen
opgeheven door gebrek aan kartrekkers, een
doemscenario voor elke voorzitter en zijn bestuur. Onder het motto dat vele handen licht
werk maken zijn we daarom intensief op zoek
naar mensen die niet persé IVN-er hoeven te
zijn maar wel het motto van onze vereniging:
‘Beleef de Natuur’ ondersteunen. Dus kijk
eens op onze website welke mogelijkheden we
hebben. De diversiteit aan activiteiten binnen
het IVN is groot, de financiële vergoeding is
nihil, maar de voldoening is enorm!
Samenwerking is een bekend fenomeen op jullie werkterrein. Vertel kort

iets meer over de manier waarop er
wordt samengewerkt?
Onze vereniging is opgericht uit bezorgdheid
over de bedreigingen natuur en landschap
door de industrialisatie in onze regio na de
sluiting van de mijnen. We hebben deelgenomen aan het Federatief Verband tegen Ontgrinding. Geregeld is er nog overleg met het
Consortium Grensmaas, Natuurmonumenten
en het Waterschap Limburg over de herinrichting van de Elba, Koeweide en Trierveld.
De ernstige bedreigingen van de Kingbeek
komen daar ook aan de orde. Met Rijkswaterstaat praten we in de Buurtenwerkgroep
A2VK over de gevolgen voor het landschap en
het kappen/verplaatsen van een monumentale knot-eik vanwege de geplande verbreding
van de A2. Ook over de effecten de verbreding
van het Julianakanaal op de watertoevoer
naar de Kingbeek zijn we met Rijkswaterstaat
in overleg. We hadden contacten met de
Bomenstichting over de Settela-eik in Born en
de verkiezing van de boom van het Jaar 2020.
We hebben ‘groenoverleg’ met de Gemeente
Sittard-Geleen. Bij de uitbreidingsplannen
van VDL/Nedcar was het IVN samen met andere groen- en buurtorganisaties sinds 2017
ook betrokken. Bij gebrek aan specialistische
kennis zoeken we dan steun bij de Natuuren Milieufederatie Limburg. Dit is maar een
bloemlezing uit de veelheid van contacten en
overlegmomenten. Mijns inziens een boeiend
palet van onderwerpen waarvoor we heel
graag nieuwkomers verwelkomen om dit alles
te kunnen continueren en zo onze leefomgeving natuurrijk en mens en diervriendelijk te
houden.
Jullie maken gebruik van social media
en het genoemde kwartaalblad? Wat is
het effect daarvan?
We hebben al geruime tijd een mooie eigen
website die vanuit het Landelijk IVN ondersteund wordt. Sinds kort zijn we overgestapt
naar een ander facebook programma dat aanzienlijk meer bezoekers trekt. Vanouds maken
we ook met succes gebruik van de lokale dag
en weekbladen. Ook die media werken nog
steeds, net als de mond tot mondreclame.
We peilen geregeld door ons niet bekende
‘gezichten’ te vragen hoe ze ons gevonden
hebben. Daarvan horen we heel verschillende
reacties. We hebben ook wel geflyerd op basisscholen voor een jeugdactiviteit. Resultaat:
een overweldigende opkomst, maar wel tekort
aan beschikbare materialen! Publiciteit is
voor alle verenigingen onmisbaar. Hierbij nodig ik de lezer die ons nog niet kent van harte
uit om eens op de social media naar IVN Born
te googelen en geheel vrijblijvend met ons
contact op te nemen. Alle gegevens vindt u op:
www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold of www.facebook.com/IVNborn/
Wil je nog gebruik maken van een slotwoord? Is er een vraag niet gesteld,
die je graag had willen beantwoorden?
Ja: Wat zou je nog wensen?
De natuur is zo krachtig, zo sterk. Ze is in
grote mate bepalend voor het leven van ons
allemaal. Ik wens en hoop dat alle mensen
respectvol met haar omgaan.

OK
KERE
PEN
naf

,95

ACTIE:

Bij uw eerste
bestelling
3 maaltijden
voor

€ 18,95

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

Bezorgdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

WIJ ZIJN
BEREIKBAAR

va
9.00 tot 16.3 n
0
U kunt bij on
s
bestellen en
laten bezorg
en.

Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl
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MAAK NU JE PITSTOP

“HOUD JE HOOFD
KOEL DEZE ZOMER!”
Je merkt het vaak pas als het te laat is: je airco begint een muffe lucht te
verspreiden. Of hij koelt helemaal niet meer. En dan rijd je al in de brandende zon
richting Zuid-Frankrijk. Heel vervelend. Plan daarom voor je vakantie nog even
een gratis aircocheck bij KwikFit. Zo voorkom je aircoproblemen onderweg.

AIRCOCHECK

GRATIS
maak eenvoudig je
afspraak op kwikfit.nl/airco

DÁÁROM KIEZEN
KLANTEN VOOR
APK BIJ KWIKFIT
1

Met 165 filialen de grootste merk-onafhankelijke
RDW-erkende keuringsinstantie

2

Je kunt snel terecht, meestal de volgende dag

3

4

5

Onze APK prijs is all-in, dus geen afmeldkosten of andere
toeslagen achteraf
Wij wijzen je op afkeurpunten en reparaties die eraan komen.
Je bepaalt zelf wat je laat repareren

15%

OP ALLE BANDEN

KORTING

Je maakt eenvoudig een afspraak op kwikfit.nl/apk

NU BIJ ELKE GROTE BEURT

GRATIS

APK
t.w.v. €39,95

Loopt je APK binnenkort af?

Bespaar tijd en geld en combineer je APK
met een grote onderhoudsbeurt. Kijk snel
op kwikfit.nl/apk-en-grote-beurt

60.581 klanten geven
ons gemiddeld een
kwikfit.nl/klantenservice/reviews

8.8

15%

OP ALLE ZOMERBANDEN

KORTING

Aanbiedingen geldig t/m 14 augustus 2022. Kijk voor alle
voorwaarden op onze site. Open: maandag t/m vrijdag

08:00 - 17:30 uur, zaterdag 08:00 - 12:30 uur.

Maak eenvoudig je
afspraak op kwikfit.nl
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‘Ik sta graag vooraan als er knopen
moeten worden doorgehakt’
Hij werd politicus om mensen, die in
de verdrukking zitten, te helpen. Ook
de gemeentes, waarvoor Pieter Meekels
werkte, konden jarenlang op zijn inzet
rekenen. Niet altijd werden zijn daadkracht en visie in dank afgenomen.
,,Hoge bomen vangen altijd veel wind,
en ik sta nu eenmaal graag vooraan
als er knopen moeten worden doorgehakt”. Portret van Pieter Meekels, die
na 40 jaar ,, in dienst van de gemeenschap” afscheid neemt.

2006 gevraagd wordt weer wethouder te worden van Sittard-Geleen, verlaat hij zijn fraaie
job in Maastricht. ,,Het is veel boeiender om
te werken voor je eigen gemeente. Bovendien
was het ook een soort persoonlijke rehabilitatie na mijn gedwongen vertrek in 2003.”
Boeiend is het meteen al. Omdat de Raad
van Toezicht van Zuyderland bij de nieuwbouw van het ziekenhuis op de grens van
Sittard-Geleen niet goed heeft opgelet, stevent
‘Zuyderland’ in 2008 op een faillissement af
nog voordat het nieuwe ziekenhuis een patiënt had kunnen verplegen. Banken dreigen
geen kredieten meer te verschaffen. ,,Onaangenaam verrast was ik in 2008 door de grote
financiële problemen bij de nieuwbouw. Hoewel een gemeente niks met de interne problemen van een ziekenhuis te maken heeft, ben
ik toch meteen in actie gekomen. Ben met de
bank in Amsterdam gaan praten om de zaak
vlot te trekken. Mede dankzij een gemeentelijke bankgarantie van 5 miljoen euro én de
inzet van specialisten en zorgverzekeraar zijn
we erin geslaagd om een reddingsplan te maken zodat de nieuwbouw voltooid kon worden
en de bewoners van deze regio een ‘gezond’
ziekenhuis kregen. Ja, ik wil graag aan de
voorkant erbij zijn als er problemen opgelost
moeten worden.”

Door Ray Simoen
Ruim een maand later dan hij zelf had voorspeld. Maar toch, deze maand, wanneer het
nieuwe college van burgemeester en wethouders is geïnstalleerd, gaat Pieter Meekels
voorgoed met pensioen. Hij was als politiek
voorman van GOB, de grootste partij in de
nieuwe gemeenteraad, een van de ‘founding
fathers’ van het nieuwe college. Wanneer
straks de nieuwe wethouders op hun pluche
zitten, kan hij in alle rust zijn hengel afstoffen en uitgooien in een van de viswaters van
zijn geboortestreek, de Maaskant. En tevens
terugdenken aan de colleges van b en w, waarvan hij mede-wegbereider was. Niet vreemd
als je net als Pieter Meekels zo’n 40 jaar nauw
betrokken bent geweest bij de politiek van
Zuid-Limburg, als bestuurder van de voormalige gemeente Born, de fusiestad Sittard-Geleen, gemeentesecretaris van Maastricht en
als ‘kartrekker’ van Tripool Zuid-Limburg,
het samenwerkingsverband van Maastricht,
Heerlen en Sittard-Geleen.
Fusie
Hoogte- en dieptepunten kwamen op zijn
weg, evenals lof en kritiek. Hij weet het en
heeft er nooit problemen mee gehad. Wie
in de frontlinie staat loopt deuken op, dat
weet de Grevenbichtenaar, die in zijn jonge
jaren aanvalsleider van VV Born was, al te
goed. ,,Maar ik kan niet tegen personen, die
je bewust in een kwaad daglicht proberen
te stellen. Ik ben de politiek ingegaan om
mensen en bedrijven, die in nood kwamen,
te helpen, in het belang van henzelf maar
ook in dat van de gemeenschap, waarvoor zij
vaak een belangrijke functie als zorgverlener,
onderwijsinstantie of werkgever vervullen.”
Niet snel geeft hij openlijk blijk van zijn
ergernis. Maar weinig goede woorden heeft hij
voor de manier, waarop in 2001 de fusie van
Sittard, Geleen en Born tot stand kwam. ,,Dit
was de slechtst voorbereide gemeentelijke
fusie van Nederland ooit”, zegt hij, nog steeds
met verontwaardiging in zijn stem. ,,Jarenlang hebben we de funeste gevolgen van deze
erbarmelijk voorbereide fusie moeten dragen
en wegwerken.” Politieke verblinding, ambtelijke onwil en algehele weerzin aan weerszijden van de Middenweg waren de voornaamste
oorzaken van de bestuurlijke chaos, die
voorafging aan de fusie en die nog lang zou
voortwoekeren. Hij zegt het niet woordelijk

Pieter Meekels geniet van de natuur in de buurt van zijn woonplaats.

Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken
maar dat is de conclusie die je uit zijn relaas
kunt trekken. ,,Al in 1997 was het duidelijk
dat het Rijk aanstuurde op een fusie van Geleen en Sittard. Want na het afscheid van burgemeester Tonnaer stuurde ‘Den Haag’ Jan de
Geus, oud gedeputeerde van Noord-Brabant,
naar Sittard. Geen nieuwe burgemeester maar
een vervanger, die op de winkel moest passen.
Maar de politici in Sittard en Geleen wilden
niet inzien dat voor ‘Den Haag de fusie er
moest komen. Of ze waren bezig met andere scenario’s zoals toenmalig burgemeester
Lurvink van Geleen. Die wilde een fusie van
alle gemeentes van de westelijke mijnstreek.
Hij vreesde dat Geleen aan het kortste eind
zou trekken bij een fusie met alleen Sittard.”
Toen het Rijk op het allerlaatste moment
besloot om ook Born in de fusie te betrekken,
namen chaos en weerstand toe. ,,Iedereen zat
negatief in het fusieproces.” Dat werd er niet
beter op toen het Rijk aan de fusiegemeente
ook nog minder geld overmaakte dan voorheen aan de drie afzonderlijke gemeentes.
,,Alle beleidsplannen van de drie afzonderlijk
gemeentes werden over de schutting gegooid
bij de nieuwe fusiegemeente: het masterplan
Sittard en Born, de centrumplannen van Born
en Geleen. En dat maakte het bijna onmogelijk om nieuwe plannen in het belang van de
hele gemeente te maken en financieel rond
te krijgen. Daarbij kwam dat de gemeente-

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

ZELISSEN

autodemontage v.o.f.
Milieuparkweg 14
Sittard

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

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

Wij zijn Auto Meis

www.automeis.nl
In- en verkoop gebruikte
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Wij van autobedrijf Meis-Jacqx vof vragen per direct
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raad verdeeld was in Sittardse, Gelener en
Bornse facties: scheidslijnen, die ook door
het ambtelijk apparaat liepen.” Ook de relatie
met de nieuwe burgemeester Wim Dijkstra
was allesbehalve goed. Tot ontsteltenis van de
kersverse wethouder van de fusiegemeente,
Pieter Meekels. ,,Ik wist niet wat ik hoorde
toen in 2002 bij een evaluatie van de eerste
100 dagen van Dijkstra als burgemeester,
Dijkstra door een collega-wethouder verteld
werd dat hij er alleen maar was om linten
door te knippen. Ik dacht: ‘Waar ben ik
terecht gekomen?’ Niemand luisterde naar
elkaar. En steeds dat gesteggel over de nieuwe
naam voor de fusiegemeente.”
Vrijheid
Wanneer Richard Wagemans van coalitiepartner Nieuw Sittard geen vat op hem krijgt en
kiest voor andere coalitiepartners, moet hij
in 2003 het college verlaten en keert hij terug
als ambtenaar naar de gemeente Maastricht.
,,Mooie taken kreeg ik. De sanering van woonwagenkamp De Vinkenslag en de aanpak van
de vier ingestorte balkons van het appartementencomplex Patio Sevilla.” Zijn optreden
bij deze ‘zware dossiers’ is zo goed dat hij
in 2005 gemeentesecretaris van Limburgs
hoofdstad werd. ,,Met voldoende vrijheid en
afstand ten opzichte burgemeester Leers,”,
zegt hij met een glimlach. Maar als hij in

Tevreden
Vier jaar later is het weer prijs als Mitsubishi aankondigt de productie van auto’s bij
NedCar in Born te gaan staken. Hoewel de gemeente ook hier eigenlijk niks mee te maken
heeft, ziet hij als wethouder van Economische
Zaken het grote belang van NedCar voor de
werkgelegenheid van de regio. ,,We hebben
er met gerichte acties voor gezorgd dat de
arbeiders hun kennis en vaardigheden op peil
konden blijven houden totdat BMW zover was
dat het bedrijf in Born wilde en kon starten
met de productie van zijn auto’s.” Het zijn dé
hoogtepunten, waar hij met tevredenheid op
terugkijkt, zoals ook op de nieuwbouw van
DaCapo. ,,Dit zijn in het oog springende zaken
maar net zo goed kijk ik met veel tevredenheid terug op de vele manieren, waarop ik
burgers en verenigingen heb kunnen helpen
als ze bij me aanklopten. Want dat is de
taak van een volksvertegenwoordiger: oog
hebben voor de noden van de burgers en hen
oplossingen bieden. ” Dat sommige hem
,,dominant en lastig” noemen, neemt hij voor
lief. ,,Lastig? Misschien ben ik wat ongeduldig
geweest bij de aanpak van problemen en had
ik nogal hoge verwachtingen van medewerkers. En als ik dominant was, dan was dat op
basis van de inhoud. Vergeet niet dat politieke
tegenstanders me graag en vaak als dominant
afschilderen. Qua karakter ben ik dat niet.”
Geheel zorgeloos gooit hij straks zijn hengel
niet uit, geeft hij aan. ,,De gemeente heeft een
gezonde financiële basis, dankzij het hoge belastingenniveau. De druk van de gemeentelijke belastingen moet omlaag worden gebracht.
Als dat gebeurt, dan maakt dat het leven in
onze gemeente nog aantrekkelijker.”
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Wij brengen
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