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40 jaar Oude Ambachten

Na twee jaar Corona-uitstel kan zondag 7 augustus tussen 13.00 en 18.00 uur het
40-jarig jubileum van Oude Ambachten in Einighausen worden gevierd. Hiervoor heeft
de organisatie een aantal speciale attracties gecontracteerd. Daarnaast demonstreren
zo’n 300 stand- en medewerkers 150 verschillende ambachten en andere gebruiken.
Ook kunt u er veel oude tractoren en machines bekijken en bewonderen. De kinderen
kunnen rijden op ezels, genieten van een poppenkast en een speurtocht volgen over de
oude ambachten. In de kerk kunnen liefhebbers luisteren naar orgelconcerten, in de
Paerewei naar harmonicaspelers en op het parcours trekken muziek- en volksdansgroepen rond. Lees meer verderop in deze krant in de rubriek ‘De voorzitter vertelt’.
Meer info: www.oudeambachten.nl
Foto Archief Oude Ambachten Einighausen

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

GOEDKOOP & DICHTBIJ
URSULINENSTRAAT 18 ECHT • SALMSTRAAT 66A GELEEN

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

SHOP OOK OP WWW.EPTUMMERS.NL!

OPRUIMING
Opruiming

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

––––––
Op
alle Polo’s

Op alle
Polo’s
korte
mouw

40%
–

totmouw
korte
* gehele collectie
DUMP, CAMPING & OUTDOOR

–
Hemden
Hemden
Premium
van
Geleen
kortekorte
mouwmouw
Premium dealer
dealer van
Geleen
en
omstreken
– –
en omstreken
Mode
voor
alle
mannen
T-shirts
Mode
voor
alle
mannen
T-shirts
Lenders
–
Lenders
–
Mannenmode
Zomerjacks
Mannenmode
Zomerjacks
Mode voor alle mannen
Mode voor alle mannen
Markt 120A | 6161 GP Geleen | Tel. 046 - 475 98 83
alles
Markt 120A, 6161 GP Geleen
Premium dealer van Geleen
en omstreken

Markt 120A, 6161 GP Geleen
Tel. 046-4759883

Tel. 046-4759883

* gehele collectie

40%
alles 40%

Wij gaan stoppen!

Alles gaat weg met grote kortingen
60%
Koepeltentjes, slaapzakken en matjes,
kleding, schoenen en nog véééél meer!!! 40%

50%

70%

Kruisstraat 131 | 6171 GE (Oud) Stein | 046 - 433 20 54
Openingstijden: Zaterdag van 10.00 - 14.00 uur

Voor storingen en lekkages
Vervangen van kranen
Vernieuwen van radiatoren
Vernieuwen van CV ketels
Op zéér korte termijn!
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Schrijf je nu in voor het Gelaens
Vastelaovesleedjes Konkoer
Vrijdag 4 november vindt vanaf 20.11
uur de 42ste editie van het Gelaens
Vastelaovesleedjes Konkoer plaats in
de Hanenhof te Geleen. De winnaar van
deze avond wordt de officiële Gelaense
Vastelaoves Schlager 2023.
5 jaar garantie

7 kilo

225,ANDROID SMART TV
32BXX9000

Feestelijke ingebruikname
gerestaureerd orgel

4K UHD LED TV
50A60G

180 liter vriezen

VRIJSTAANDE
VRIEZER
VV2143WIT

5 jaar garantie

7 kilo

414,-

1400 toeren

299,-

WASMACHINE
WAJ28001NL

ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER
4 kookzones
Panherkenning

KOELVRIESCOMBINATIE
RB372N4AW1

207 liter koelen
85 liter vriezen
No Frost

42
24,-

Inhoud: 17 liter
5 magnetron standen

58,-

De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft
zich, sinds haar oprichting, ingezet voor de
restauratie, herbouw en herplaatsing van het
pijporgel afkomstig uit de voormalige ziekenhuiskapel (Franse Klooster).
Met heel veel dankbaarheid naar eenieder die,
op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan
de restauratie door Nijsse & Zn. Orgelbouw,
kunnen zij u vol trots mededelen, dat het
orgel een nieuwe bestemming heeft gekregen
in de parochiekerk Heilig Hart van Jezus te

Overhoven-Sittard. De stichting nodigt u van
harte uit voor de feestelijke ingebruikname
op zondag 7 augustus a.s. in de parochiekerk
H. Hart van Jezus te Overhoven. Programma:
11.00 uur Eucharistieviering met inzegening
van het orgel. Muzikale medewerking door
een gelegenheidskoor en organist Efrem Verleng. 15.00 uur feestelijk concert met medewerking van organist Tjeu Zeijen, trombonist
Harrie Ries en jong muzikaal talent. Locatie:
Parochiekerk Heilig Hart van Jezus Overhoven, Geldersestraat 37.

Onttrekkingsverbod water
Waterschap Limburg heeft een onttrekkingsverbod voor beken en sloten (oppervlaktewater) in Limburg ingesteld. Het verbod geldt
voor iedereen en voor alle onttrekkingen.
Het geldt dus niet alleen voor de beregening
van landbouwpercelen maar bijvoorbeeld ook

voor het besproeien van tuinen met water
uit beken en sloten. Chrit Wolfhagen (lid
dagelijks bestuur Waterschap Limburg): “De
waterstanden in onze referentiebeken zijn het
kritische punt gepasseerd, daarom is dit onttrekkingsverbod ingesteld.” Het verbod geldt
tot uiterlijk tot 1 oktober 2022.

349,INDUCTIEKOOKPLAAT
IKB64301XB

SINDS

‘Dank aan
St.-Rosa, onze
Stadspatrones
om lief te
hebben!’

1669

St.-Rosa

STADSPAT RO N E S
VA N S I T TA R D

STOFZUIGER
MET ZAK
ST154RZA

8m actieradius
geschikt voor:
alle vloeren

59,-

COMBI MAGNETRON
MW 717-7

DE BESTE DEALS VOOR DE ZOMER!
12 uur afspeeltijd
Tot 30m

MOBIELE AIRCO
CL1630

2

7000 BTU

189,-

79,DRAAGBARE SPEAKER
TUNER 2

WWW.BOXXER.NL

De organisatie is in handen van de Vief van
Gelaen en de muzikale ondersteuning en
begeleiding van de deelnemers is in handen
van de fameuze Bertha Bend. Het is uniek te
noemen binnen de Limburgse Vastelaoves
konkoersen, dat in Geleen en Venlo de uitvoe-

Deze aanbiedingen zijn geldig van 25 juli t/m 7 augustus.
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

di 2-9-16-23 aug

H. Mis in de St.-Rosakapel

Aanvang 19.00u
Livestream via sintrosasittard.nl
m.m.v. René Haustermans & de Philharmoniker

za 27 aug

Begin van het jaarlijks St.-Rosafeest

zo 28

Hoogfeest van St.-Rosa

aug

Pelgrimsmis: 18.00u in de St.-Michielskerk

Pontificale Hoogmis: 9.30u in de St.-Michielskerk
Met onze Bisschop Mgr. H. Smeets/Hulpbisschop
Mgr. E. de Jong ter ere van de H. Rosa.

Aansluitend trekt de traditionele
St.-Rosaprocessie naar de St.-Rosakapel.

ma 29, di 30 aug

Zondagmiddagen
in augustus
Openstelling
St.-Rosakapel
door
Kerkewachtgilde

doneer direct:

Eenvoudige bidprocessie

9.30u vanuit de St.-Michielskerk naar de
St.-Rosakapel waar aansluitend om 10.00u
de H. Mis plaatsvindt.

2022

Meer info:
sintrosasittard.nl
of scan hier:
ontwerp: studiomarq.nl
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DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

ringen plaatsvinden met een live band. De entree voor deze muzikale avond is zoals al jaren
gebruikelijk, geheel gratis. De jurering vindt
plaats door een vakjury, maar ook de zaal
doet mee door het inleveren van stembriefjes.
De combinatie van beide bepaalt de uiteindelijke winnaar. Reserveer deze avond van
4 november alvast in de agenda en kom uw
favoriete artiest aanmoedigen in de Hanenhof
te Geleen. Artiesten die willen deelnemen
kunnen zich inschrijven middels het formulier
dat op de diverse websites staat van de Vief.
Hier staat tevens het reglement.
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Bijzondere oldtimers
vullen Geleense Markt

Laevein de brouwerie
Wij zijn een samengesteld gezin. Zeven man
sterk; vijf heren en twee dames. De leeftijd
van de kinderen varieert van 20 tot 12 jaar
en alles wat daar tussen in zit. Tel bij dit
zevenkoppig stel nog een blonde enthousiaste
labradoodle van 2,5 jaar op en ons gezin is
compleet.
Ik heb altijd een groot gezin willen hebben.
En gelukkig was het me gegund om moeder
te mogen worden. Want dat is helemaal niet
zo vanzelfsprekend als sommigen zouden
kunnen denken. Ik prijs me dan ook oprecht
gelukkig. Het werden uiteindelijk vijf kids
waarvan er drie mét en twee zonder weeën
in mijn leven kwamen. Vier knullen en een
meisje.
Over samengestelde gezinnen hoor je regelmatig niet zo’n positieve verhalen en je zou
er bijna niet aan beginnen als je vooraf van
dergelijke informatie op de hoogte bent. Kinderen die elkaar naar het leven zouden staan.
Of partners die vaak niet op één lijn zitten,
waarbij de opvoeding van het gemengde stel
vaak de meeste stress geeft. Twee op de drie
samengestelde gezinnen zou het niet redden,
aldus de statistieken.

Het is de hele dag een komen en gaan van de mooiste voertuigen.
Zondag 7 augustus vindt op de Markt in
Geleen de vierentwintigste editie plaats
van de Geleense Oldtimer Parade. Dit
evenement wordt georganiseerd door
de Stichting Oldtimer Vrienden Limburg (STOVL), samen met het Centrummanagement Geleen.
Ad Hoogenboom: “In de loop der jaren is er
een goede naam opgebouwd en ieder jaar
mogen wij ons verheugen op deelnemers uit
zowel Nederland, België als Duitsland. Vooral
de fraaie routes door het Limburgse land oogsten lof. Ook de deelnemende classic cars en
oldtimers zijn gevarieerd zowel in leeftijd als
in uitvoering. Zo zijn er tientallen vooroorlogse oldtimers aanwezig, maar in de meerderheid zijn de mooie en interessante classic cars,
van heel groot tot zeer klein. Deelname staat
ook open voor andere voertuigen als motoren
en bromfietsen. De Geleense Markt wordt als
het ware omgebouwd in een automuseum. Er
is dit jaar een bijzondere stoomauto aanwezig:
een Stanley Steamer uit 1913. Op dit voertuig
kunnen 8 personen plaatsnemen en uiteraard
zullen er tijdens deze dag ritjes mee gemaakt
worden”.
Er zijn de hele dag oude tractoren, stationaire
motoren, landbouwmachines en motorfietsen
uit diverse verzamelingen te bewonderen.

Verder kunnen de bezoekers en deelnemers
genieten van oude ambachten en muziek. In
totaal worden er meer dan 220 deelnemers
verwacht. “Er worden dit jaar vele duizenden
bezoekers verwacht om deze bijzondere dag
mee te beleven.De dagindeling zal voor de
deelnemers dezelfde zijn als in de succesvolle
voorgaande jaren. De twee rondritten blijven
NieuwstePhilips,
Philips, Sony
Sony en LG toestellen
Nieuwste
toestellen
bestaan
en in dePhilips,
ochtend
(vanaf
uur) is
Nieuwste
Sony
en LG10.00
toestellen
Philips, Sony
en LG toestellen
er eenNieuwste
rit van ongeveer
75 kilometer
door het
prachtige Zuid-Limburgse land. In de namiddag is er een rit van zo’n 45 kilometer. In de
middag zullen de oldtimers en classic cars af

en aan rijden. Rond 13.30 uur begint er een
presentatie van de oldtimers. Tussen de ritten
in zal de voertuig-presentatie plaats vinden
en is er voor de deelnemers voldoende tijd om
alle attracties op het marktplein te bewonderen. Zo zal het de hele dag een komen en gaan
zijn van de mooiste voertuigen. Ook dan heeft
iedereen de gelegenheid om de voertuigen of
de deelnemers aan de show te bekijken, of andere tentoongestelde zaken te bewonderen.”
Voor informatie kan men terecht op
www.stovl.nl of oldtimerparade@ziggo.nl

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 Uwenapparatuur:
- -Wassen,
droger,
koelen
Wassen,
droger,
koelen en vriezen
vriezen
Audio
TV, elektromaterialen
Wassen,
droger,
koelen en vriezen
- - Audio
Audioen
enTV,
TV,elektromaterialen
elektromaterialen
- Audio
en TV,enelektromaterialen
Unieke
service
garantie:
Unieke
service
engarantie:
garantie:
Unieke
service
en
- Géén
voorrijkosten
en géén arbeidsloon
Unieke
service
en garantie:
Géén
voorrijkosten
en
géén
arbeidsloon
Gratis
thuisbezorgd
engéén
geïnstalleerd*
- -Géén
voorrijkosten
en
arbeidsloon
exclusief
inbouw
apparatuur
Géénthuisbezorgd
voorrijkosten
géén
arbeidsloon
Gratis
thuisbezorgd*en
en
geïnstalleerd*
- -Gratis
en
geïnstalleerd*
exclusief
inbouw apparatuur
- Gratis thuisbezorgd**exclusief
en
geïnstalleerd*
inbouw
apparatuur

* 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: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl

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

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

Ik zou liegen als ik zei dat alles altijd pais en
vree is in huize Schenk. Ook hier knettert het
af en toe wel eens en wat ik zelf verrassend
vind, is dat het bij ons meestal binnen de “eigen tak” gebeurt en er zelden een cross-over
plaatsvindt. Alsof ruziemaken of onenigheid
hebben in de eigen kring plaats hoort te
vinden; althans zo is het bij ons. Gelukkig
komt onenigheid ook hier niet zo vaak voor en
als het al gebeurt, is het euvel meestal na een
minuut of vijf weer opgelost en vergeten. Vast
herkenbaar voor veel gezinnen; samengesteld
of niet.
Het moge duidelijk zijn; een samengesteld gezin vraagt toch wel wat vaardigheden die soms
in een mediationtraject niet zouden misstaan.
Empathie, respect en vooral veel geduld zijn
echt dé kernwoorden als je het ons vraagt. De
uitdaging voor een samengestelde familie is
toch vooral dat twee gezinnen met hun eigen
regels samen worden gevoegd tot één. En
neem van mij aan; dat gaat niet altijd even
gemakkelijk. Waarbij het soms echt meer aanpassing vraagt van de volwassenen dan van de
kinderen is onze ervaring. Voor u mocht gaan
denken dat ik een samengesteld gezin afraadt;
niets is minder waar. Naast dat het uitdagingen geeft en aanpassingen vraagt van een
ieder, levert het ook zo ontzettend veel mooie
dingen op. Alleen al het signaal naar kinderen dat er na een verdrietige scheiding of
overlijden toch weer
plek mogelijk kan zijn
voor een nieuwe liefde
in het leven van hun
vader en/of moeder.
Een mooie levensles
voor onze jeugd lijkt
mij.

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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Samenwerking Watersley en
gemeente Sittard-Geleen

Geslaagde asperge-actie
Lionsclub Ambt Born
De asperge-actie van de Lionsclub Ambt Born
is een groot succes geworden. Naast de verkoop door Lionsleden individueel onder familie, vrienden en kennissen werd er op zaterdag
7 mei onder het motto “Alles veur de Mam” op
drie locaties, AH Echt, AH Sittard en centrum
Sittard, in het gebied van de Lionsclub Ambt
Born asperges verkocht.
Door de verkoop van 500 kg asperges met
daarbij passende witte wijn en een paar
prachtige donaties heeft de Lionsclub de
vorige week een bedrag van € 5.500,00
overhandigd aan Stichting Het Vergeten Kind.
Passend bij de doelstellingen van de Lions zal
de stichting het geld inzetten om kinderen in
de provincie Limburg, die een moeilijke thuissituatie hebben, te laten genieten van één- of
meerdaagse activiteiten. Gelet op het succes
zal de asperge-actie ook het volgend jaar op
de agenda van de Lionsclub Ambt Born staan.

Andries Houtakkers, Pieter Meekels en Joop Petit (v.l.n.r.)) ondertekenen op de nieuwe pump-track de overeenkomst tussen Watersley en de
gemeente Sittard-Geleen. 
Foto Ermindo Armino
Watersley Sports en talentpark en de
gemeente Sittard-Geleen hebben een
partnerovereenkomst getekend.
Daarmee onderstrepen de twee instanties de
al bestaande samenwerking en geven aan dat
deze in de toekomst kan worden uitgebreid.
De ondertekening van de overeenkomst vond
plaats op de nieuwe pump-track van Watersley, die komend weekeinde voor het eerst
officieel gebruikt wordt tijdens het Open NK
pumptrack. Voor de gemeente Sittard-Geleen

zijn de ontwikkelingen op Watersley van grote
toegevoegde waarde, zo vindt het college van
B&W dat bij de ondertekening vertegenwoordigd was door de wethouders Pieter Meekels
(stedelijke ontwikkeling) en Andries Houtakkers (sport). De gemeente ziet die toegevoegde waarde enerzijds op het gebied van sport
en sportstimulering en anderzijds door de
kwalitatieve impuls die aan het gebied en de
omgeving gegeven wordt.
Joop Petit van Watersley Sports & talentpark

memoreerde bij de ondertekening dat de
ontwikkelingen in het Watersley-gebied van
belang zijn voor de aantrekkelijkheid van de
wooncampus, waardoor zowel topsporters als
jonge talenten zich vestigen bij het voormalige
klooster aan de rand van Munstergeleen.
De samenwerking tussen Watersley en
Sittard-Geleen werd bezegeld midden op de
nieuwe pumptrack. Die deed in het weekeinde
van 16 en 17 juli dienst als baan voor het open
Nederlands kampioenschap.

De cheque wordt overhandigd aan een vertegenwoordiger van Het Vergeten Kind.

Een Greep van de aanbiedingen:
Kom naar de winkel voor meer, maar
vooral voor advies en service!
BOSCH wasmachine

DENON HIFI DIGITAAL

LOEWE OLED

audio met wifi, Heos multiroom app en internetradio.
Ceol N10 zwart

7 kg, 1400 toeren
(excl. bezorgen)

Maar ook gewoon simpele
bediening met
afstandsbediening.
Kom luisteren in
de winkel of naar
andere
mogelijkheden.

€ 449,-

EIGEN
TECHNISCHE
DIENST /
WERKPLAATS

LG led 55-inch 138cm 4K UHD
SNART LED TV 2022 model

55UQ91006

2022 model!
(meeneemprijs)

€ 589,Het repareren van
witgoed doen wij ook met
eigen technisch dienst en
monteurs.

TV’S, Soundbar, Hifi, Streaming
Laptop, Pc, Tablet
Wasmachines, Koelkasten, Ovens etc.
Keukenapparatuur met inbouw service
Kleine huishoudelijke apparaten

met LOEWE
KLANG BAR 5

Superieur geluid en
design gecombineerd.
Dolby Atmos,
wireless subwoofer,
wifi, Bluetooth,
enz. enz.

€ 649,-

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

Alle prijzen
excl. bezorgen en
installatie.

PHILIPS OLED936

OLED+ met bowers en
wilkins soundbar
super geluid en design.
Kom naar de winkel
voor de speciale
prijzen!!! (uit voorraad
leverbaar!)

Ook OLED van LG / SONY / LOEWE in de winkel
staan en QLED of NEO QLED van SAMSUNG
Kom het beeld en geluid zelf ervaren.

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

BALTER
| VIDEO | WITGOED

Al ruim 60 jaar uw buurman voor alles in huis!

Paardestraat 57 | 6131 HB Sittard | T: 046-4513301 | www.baltersittard.nl | info@baltersittard.nl
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Vijf wethouders nieuwe
college B&W Sittard-Geleen
Het nieuwe college van B&W van Sittard-Geleen telt vijf wethouders. Leon
Geilen (gob), Judith Bühler (CDA),
Yvonne Salvino-Meijer (gob), Andries
Houtakkers (CDA) en Ivo Tillie (gob)
vormen samen met burgemeester Hans
Verheijen het college. De vijf wethouders stellen zich de komende weken
aan u voor.

Nicolle Bisschoff nieuwe
griffier Sittard-Geleen
De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft
Nicolle Bisschoff benoemd tot griffier van Sittard-Geleen. Ze volgt Jouke Vis op, die begin
dit jaar met pensioen is gegaan.
Nicolle Bisschoff (53) is nu plaatsvervangend
griffier en adviseur van de gemeenteraad in
Sittard-Geleen. Sinds het vertrek van Jouke
Vis was ze al de interim-griffier.
Na haar studie Nederlands recht aan de universiteit in Maastricht startte haar ambtelijke
loopbaan bij de voormalige gemeente Geleen
(senior medewerker). Via de gemeente Nederweert (hoofd algemene- en burgerzaken), de
gemeente Beek (kabinetschef) en de toenmalige gemeente Maasbracht (hoofd juridische
zaken) kwam ze in 2004 bij de gemeente
Sittard-Geleen in dienst. Als plaatsvervangend griffier was ze onder meer betrokken bij
de referendumcommissie, de raadsagendacommissie en de vertrouwenscommissie. Ook
was ze jarenlang secretaris van de rekenkamercommissie.

De coalitiepartijen gob en CDA kiezen er nu
voor om 5 fte aan wethouders in te vullen,
maar vinden dat in principe gewerkt zou
moeten worden met 6 fte. Partijen die de
uitvoeringsafspraken willen steunen én aan
de basisvoorwaarden van het (in)formatieproces kunnen voldoen, wordt de mogelijkheid
geboden om volwaardig aan te sluiten.
Na 100 dagen maken gob en CDA de balans
op. Als zich dan geen partijen hebben gemeld
om aansluiting te zoeken bij de coalitie, wordt
bekeken of het nodig is het aantal wethouders uit te breiden. De werkdruk en de mate
waarin de wethouders de ruimte hebben om
Sittard-Geleen te vertegenwoordigen in regionale en landelijke samenwerkingsverbanden
en netwerken zullen hierin bepalend zijn.
Portefeuilleverdeling
Burgemeester Hans Verheijen
Openbare Orde en Veiligheid, samenwerking
in de (Eu-)regio en externe betrekkingen
Leon Geilen
Stedelijke ontwikkeling, Omgevingsbeleid,
Mobiliteit en Leefomgeving
Judith Bühler
Middelen, Participatie en Bestaanszekerheid

Het nieuwe college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen met zittend v.l.n.r. wethouder
Judith Bühler, burgemeester Hans Verheijen, wethouder Ivo Tillie en wethouder Leon Geilen.
Staand v.l.n.r. wethouder Andries Houtakkers en wethouder Yvonne Salvino-Meijer.

Foto Marc Schols

Yvonne Salvino-Meijer
Economie, Onderwijs, Communicatie en
Dienstverlening

Andries Houtakkers
Stadsmarketing, Sport, Cultuur en Evenementen

Ivo Tillie
Duurzaamheid, Klimaat, Landschapsontwikkeling, Jongeren en Gezondheid

Persoonlijk Adviseur

Nicolle Bisschoff.

SNS Winkels Sittard en Geleen

Voor SNS staat persoonlijk contact op één. Als Persoonlijk Adviseur ben jij hét gezicht van
één van onze winkels en heet jij onze klanten van harte welkom, help je hen waar jij dat kan
en zorg je dat ze de deur zorgeloos achter zich dichttrekken wanneer ze weer gaan. Je
neemt de telefoon aan, handelt klachten af en chat met klanten. Heb je ambitie? Dan is er
de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot budgetcoach of besparingsexpert.
Jouw kwaliteiten
· MBO werk- en denkniveau
· Wft basis en schade bereid op korte termijn te behalen
· Je hebt gevoel voor hospitality
· Je hebt bij voorkeur ervaring met direct klantcontact, zowel ‘live’ als via de telefoon
· Je hebt een flexibele instelling; je vind het niet erg om ook op zaterdagen te werken
· Je kent de lokale omgeving. Je woont bij voorkeur in de (directe) omgeving
Meer weten? Neem dan telefonisch contact met ons op via 06-53715630 óf stuur
direct jouw CV met motivatiebrief naar: leon.pluijmen@sns.nl

SSittard,
ittard, Rosmolenstraat
Rosmolenstraat30
30
Geleen,
G
eleen, Markt
Markt 100
100
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Geleense prullenbakkenkunst voor
een schonere én mooiere stad
Zwerfafval tegengaan, een mooier
straatbeeld en inwonerparticipatie: de
ingrediënten van een bijzonder initiatief – het kunstbakkenproject – die met
de eerste twee kunstafvalbakken ingeluid werd in het centrum van Geleen
door wethouder Leon Geilen.

en live - aangebracht op de afvalbakken
tijdens de eerste editie van BRIGHT Festival. Bovendien zijn leerlingen van basisschool
Reuzepas en basisschool Munstergeleen deze
week ook bezig met de ontwerpen voor de
afvalbakken rondom hun eigen school. Een
selectie van deze ontwerpen zal ook tijdens
BRIGHT Festival worden gerealiseerd. Zo creeren we een grotere bewustwording rondom
het uiterlijk van onze stad en stimuleren we
inwoners om de bakken nog beter te gebruiken en hun afval in weg te gooien.

Tijdens een rondgang door Geleen kwamen
gemeente Sittard-Geleen, Stadslabs Sittard
Geleen en ondernemers tot een gezamenlijke
conclusie: de afvalbakken staan er vol met
stickers en graﬃti beroerd bij. Dit zorgt niet
alleen voor een lelijk straatbeeld, ook vallen
de afvalbakken vaak niet op waardoor er meer
vuil rondzwerft dan wenselijk is. Daarmee
is met het kunstbakkenproject het initiatief
geboren om van de grijze en saaie afvalbakken echte kunstbakken te maken. Steden als
Arnhem, Heerlen en Nijmegen gingen ons
hier al in voor.
Een schonere stad maak je samen
Een belangrijk onderdeel van dit initiatief is
voor Stadslabs Sittard Geleen de samenwerking tussen verschillende partijen: gemeente,
inwoners, instellingen en ondernemers. Zo
levert Sikkens Zuid Oost een bijdrage voor de
materialen voor de afvalbakken en is er door
HutsSpot een ontwerpchallenge uitgedeeld
om een ontwerp in te zenden.
Deze ontwerpen worden getoetst door de
gemeente alvorens ze daadwerkelijk uitgevoerd mogen worden in de stad. Medewerkers
van Wijkbeheer hebben ons geholpen om de
eerste afvalbakken te plaatsen in het centrum
van Geleen.
In het kader van participatie zijn de eerste ontwerpen gemaakt door jongeren van
dagbesteding Samen Bijzonder: een Fortuna
afvalbak (gemaakt door Wesly en Maikel)

Fortuna kunstafvalbak gemaakt door Wesly
en Maikel.

Bloemen en hartjes kunstafvalbak gemaakt door Morgan en Lucyna.
en een bak met allemaal bloemen en hartjes
(gemaakt door Morgan en Lucyna) om de stad
meer kleur en liefde te geven. Zo betrekken we
mensen uit de stad om hun omgeving schoner
en mooier te maken.
Feestelijke onthulling
Het resultaat werd op maandag 18 juli feestelijk gevierd met de jongeren en wethouder
Leon Geilen van Stedelijke ontwikkeling, Omgevingsbeleid, Mobiliteit en Leefomgeving die
de eerste twee kunstafvalbakken in gebruik
nam door er als eerste afval in de deponeren.

Samen tegen zwerfafval
De komende maanden zullen er nog meer
opgeﬂeurde afvalbakken te bewonderen zijn
met kunstwerken van kinderen en jongeren
uit Sittard-Geleen. Een prachtige manier om
de stad een mooier straatbeeld te geven en
zwerfafval tegen te gaan. Er liggen nog meer
ontwerpen op de plank van leerlingen van
Graaf Huyn College. Eerder dit jaar werkten
zij aan een ontwerpopdracht waarbij ze rekening hielden met de locatie, de omringende
ondernemers en de gebruikers. De winnende
ontwerpen worden in september - op locatie

Maikel, Wesly en Sanne Janssen (initiatiefnemer HutsSpot en het kunstbakkenproject).

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 wint op
het Wereld Muziek Concours

Kunststukjes

Vooral doorgaan
Tekst en foto: Niek Bremen

De winnaars.

Foto Harmonie St. Cecilia.

Op zondag 17 juli 2022 deed het harmonieorkest van Harmonie St. Cecilia
Grevenbicht-Papenhoven mee aan de
concertwedstrijden in de eerste divisie
van het Wereld Muziek Concours
(WMC) in Kerkrade. De jury beloonde
het optreden van het orkest met 94
punten en een wereldtitel.
Onder leiding van dirigent Jos Simons
speelden de muzikanten van St. Cecilia als
allerlaatste orkest van het weekend. Op het
programma stond het plichtstuk ‘Nitescence Crépusculaire’ van de Franse componist

Alexandre Kosmicki, speciaal geschreven voor
deze editie van het WMC. Daarnaast lag het
keuzewerk ‘El Jardín de Hera’ van de Spaanse
componist José Suñer Oriola op de pupiters.
Als enige Limburgse orkest deelde St. Cecilia
het podium in de Rodahal met elf orkesten uit
onder meer Zweden, Spanje, Portugal, Duitsland, Zwitserland, Litouwen en Oostenrijk.
Meer weten over de WMC-deelname van St.
Cecilia? Neem dan eens een kijkje op
www.cecilia-online.nl

Enige tijd geleden vroeg de redactie of ik mijn
gedachten eens over de dood kon laten gaan.
Nu had ik me voorgenomen om het kerkhof
zoveel als mogelijk te mijden, maar de laatste
tijd gaan veel mensen dood die ik goed heb
gekend. In hun leven hebben we nog over de
vergankelijkheid gesproken. Sommigen dachten dat ze naar de hemel gingen. De hemel is
toch de aarde?
Toegegeven, het kerkhof is geen plek om
naar te verlangen, behalve voor dichters. Met
grondige kennis van de zelfkant van het leven
worden de gedichten beter, wordt die zwarte
extase serieus genomen. Wat weet je immers
van het leven, als je de afgronden van het
bestaan niet kent?
Terug naar het kerkhof.
Ik loop nu vaker dan voorheen over het knisperende pad van de Sittardse begraafplaats,
waar dromen en jaren onder stenen liggen
verborgen.
Meestal vertrek ik in alle vroegte, en vooral als
er op die dag een ﬁjne motregen in de straten
hangt. Dan is het stil en hoef ik niet met lichte
schaamte uit te leggen waarom ik hier ben.
Ik weet immers dat Victor op me wacht. Geen
mens van vlees en bloed. Een onzichtbare
vriend.
Met hem kan ik over de dood praten, uitleggen dat de wereld vergaat. Maar toen we in
gesprek met elkaar waren, maakte hij niet de
indruk dat hij eronder leed. Integendeel, hij
wilde het simpel houden, zoals vroeger.
Ik: ‘Jij ging toch met het mooiste meisje van
de klas? Weet je dat nog?’
Hij: ‘Natuurlijk weet ik dat. Ze was de liefde
van mijn leven. Wat zit je haar leuk, zei ik,
en ze antwoordde: ik ben net naar de kapper
geweest. Zo naïef als ik toen was, ben ik
nooit meer geweest. Dat zou ik nu niet meer
durven.’

Ik: ‘dat hoeft ook niet meer.’
Hij: ‘en hoe vond jij haar?’
Ik: ‘ze heeft ook van mij gehouden.’
Hij: ‘dat wist ik niet.’
Ik: ’waarom huil je nou?’
Hij: ‘toen ik naar Nijmegen vertrok om te
gaan studeren, hield de liefde op. Ze is een
tijdje met een kunstenaar door Europa
getrokken, daarna stief ze aan een overdosis.
Dat is lang geleden. Maar voor mij alsof het
gisteren was.’
Thuisgekomen ging ik op de rand van mijn
bed zitten en na een uur zat ik er nog. Op
straat klonk het geluid van kinderstemmen.
Dat stuitte bij mij op dovemans oren.
Waar kwam mijn ongewone gemoedstoestand
vandaan?
Zou het aan deze column liggen?
‘Ik geef mijn opdracht terug,’ zei ik tegen
Emma. ‘Over de dood kan ik niet nadenken.’
Ze gaf me een kus. ‘Ga vooral door. Met de
kleine dingen die het leven aan elkaar rijgen.’

NIEUWE COLLEGA’S GEZOCHT

Op korte termijn zijn wij op zoek
naar kandidaten voor bovenstaande
functies. Ben jij een ervaren
parketteur of wil je als leerling
parketteur aan de slag, solliciteer
dan naar een van bovenstaande
functies bij Rademakers Parket uit
Geleen. Je kunt solliciteren via
onderstaand emailadres.

TISET
GRRA
VERFS

MUU

N MUURVERF
BIJ BESTEDING VANAF € 75,- AA

INFO@RADEMAKERSPARKET.NL
046-4757286 • 06-22684112
Rademakers Parket

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
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Advertentie

Wat glasvezel
voor jou kan betekenen
Een goede internetverbinding
maakt het verschil

Gigasnel glasvezelinternet van DELTA
in Munstergeleen

Onbezorgd internetten zonder haperingen, dat willen we
allemaal en vinden we tegenwoordig normaal. We staan er
niet altijd bij stil, want het is zo vanzelfsprekend. In ons
leven is een snelle, stabiele internetverbinding
superbelangrijk. Voor werk of plezier verbruiken we steeds
meer data. DELTA is de eerste provider in Nederland die
internet tot 8 Gig (8.000 Mbps) mogelijk maakt!

Ook inwoners van Munstergeleen kunnen straks
gebruik maken van gigasnel glasvezelinternet.
Wil jij dit ook? Kijk op delta.nl/munstergeleen,
doe de postcodecheck op onze website en bekijk
ons aanbod op jouw woonadres.

Geen gedoe: iedereen tegelijk online
Gigasnel internetten zonder gezeur of gedoe. Met glasvezelinternet van
DELTA kan dat. Met glasvezel heb je niet alleen een stabiele
internetverbinding, maar je hebt ook een gegarandeerde snelheid. Dat wil
zeggen: de snelheid die je afneemt krijg je ook daadwerkelijk geleverd tot aan
het modem. Dat is toch normaal? Dat vinden wij namelijk wel! Maar dat is niet
altijd het geval als je internet via de coaxkabel of DSL gebruikt.

“Geen hangend beeld meer met videobellen”

Videobellen gaat vaak beter
over glasvezel
Een hoge uploadsnelheid is handig als
je zelf vaak grote bestanden, zoals
foto’s en video’s, op internet zet. Je
merkt het ook tijdens videobellen: je
eigen videobeeld wordt snel en met
hoge kwaliteit verstuurd. Bij een kabelen DSLverbinding zijn de
uploadsnelheden vaak een stuk lager
dan wanneer je iets downloadt.

Online gamen met een snelle en hoge ping
Ping meet de tijd die het kost om vanaf jouw locatie een server te bereiken, dus
hoe snel data tussen jou en de server wordt uitgewisseld. Zeker als je gamet een
belangrijk punt, want als je ping-snelheid laag is, kan het gebeuren dat jouw spel
achterloopt op dat van de andere gamers met wie je samen speelt. Dat wil je
natuurlijk niet hebben. Glasvezelinternet staat erom bekend dat het de snelste
ping heeft.

“Game on! Met glasvezel win je elk potje”

delta.nl/munstergeleen | 0118 - 22 55 71
Kom voor persoonlijk advies langs bij ons
Glasvezel Informatiepunt aan de Overstraat 14 in Munstergeleen.
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Jan Jessen van Stichting Oude Ambachten
Jan Jessen (55 jaar) woont in Einighausen en is sinds 2009 voorzitter van
de Stichting Oude Ambachten Einighausen (OAE). Op zondag 7 augustus
2022 vindt voor de 40e keer de Oude
Ambachten plaats. Die middag kunt u
het boerenleven bekijken zoals zich dat
vroeger in Einighausen afspeelde.
Hoe lang ben je al betrokken bij de
Oude Ambachten. Waarom is dat zo
leuk?
We vieren dit jaar ons 40 jarig jubileum en
zo lang ben ik ook al bij de Oude Ambachten
betrokken. Eerst als zoon en hulpje van mijn
vader Harie Jessen die meehielp om de eerste
Oude Ambachten te organiseren. Later ben ik
gevraagd om bestuurslid te worden en enige
jaren daarna om het voorzitterschap op me te
nemen. Het evenement is zo leuk omdat het
door veel mensen gewaardeerd wordt. Door
duizenden bezoekers waarvan er velen regelmatig (soms jaarlijks) terugkomen. Maar ook
door onze eigen inwoners en standwerkers die
echt naar deze dag uitkijken.
Is dit een evenement dat aantoont
‘waarin een klein dorp groot kan
zijn!’?
Op de dag van de Oude Ambachten laat Einighausen zien dat het ‘groot’ is in samenwerken
en organiseren. Ruim 400 eigen inwoners en
leden van verenigingen zorgen er ieder jaar
samen voor zorgen dat ze deze organisatie
rond krijgen. Zo ontstaat er een prachtig
feest dat inmiddels ook nationale bekendheid
geniet.
Kun je wat vertellen achter het idee
van de Oude Ambachten? Hoe is het

ontstaan en met welk doel?
OAE is ontstaan bij de viering van het 75
jarig bestaan van onze parochiekerk. Toen
is een klankbeeld gemaakt over de oude
ambachten gebruiken in Einighausen. Om de
vertoning van het klankbeeld heen zijn toen
in de Brandstraat een 20-tal oude ambachten
gedemonstreerd. Al na een paar jaar kwamen
duizenden bezoekers en moest het parcours
uitgebreid worden.Het doel van de eerste
Oude Ambachten was financiële ondersteuning voor de 75-jarige parochiekerk. Daarna
zijn we verenigingen (die meehelpen in de
organisatie) gaan ondersteunen en diverse
goede doelen binnen de gemeenschap Einighausen.
Is het lastig om voldoende vrijwilligers
te werven voor een evenement dat in
principe één keer per jaar georgani-

seerd wordt? Hoe doen jullie dat?
We hebben veel vaste vrijwilligers en er
worden veel vrijwilligers geleverd door vereniging. Zij ontvangen hiervoor een deel van de
opbrengst van OAE. Daarnaast is de betrokkenheid van de inwoners erg groot voor ons
evenement

Het is best een uitgebreid parcours
waarlangs de bezoekers geleid worden. Zijn er ook voldoende plekken om
even op adem te komen?
Ja, op terrassen, in de Paerewei, maar je kunt
ook even tot rust komen in de kerk bij een
orgelconcert.

Hoe verklaren jullie het succes van
dit evenement dat toch jaarlijks volgens dezelfde formule georganiseerd
wordt? Of zit ik fout met die vooronderstelling?
Nee die vooronderstelling klopt; we werken
nog steeds volgens dezelfde (niet commerciële) formule. Mensen komen niet naar
Einighausen om te kopen maar te kijken en
te luisteren. Ze horen hoe het vroeger was,
ze kunnen hierover te praten en soms nog
zelf mee te doen. Ze krijgen hier een middag
vullend programma aangeboden voor maar
zes euro.

Wat gebeurt er in de Paerewei?
De Paerewei is een pronkstuk op ons parcours. Hier staan oude perenbomen en
vele andere oude boomsoorten die hier in
samenwerking met het IKL geplant zijn. In de
schaduw van deze fruitbomen kunt u luisteren
naar live muziek tijdens het harmonicatreffen
dat hier ieder jaar plaatsvindt.

Jullie hebben een lange lijst van standwerkers die oude ambachten en handvaardigheden demonstreren? Is er iets
of iemand bij die de bezoekers dit jaar
zeker niet mogen overslaan?
Moeilijk te bepalen want ieders interesse
ligt anders. We hebben eigenlijk voor ieder
wat wils. De graanbewerking is belangrijk
en wordt van zichten tot het bakken van de
vla gedemonstreerd. Voor de techneuten zijn
er oude machines en tractoren en zelfs de
kinderen komen goed aan hun trekken bij
een poppenkast, speurtocht enz. Zoals gezegd
organiseren we dit jaar voor de 40e keer onze
Oude Ambachten. Daarom zijn er een aantal
speciale attracties ingehuurd. Zo komt er uit
Gorinchem een originele brandweerspuit
getrokken door paarden. We laten kinderen
kennis maken met een nostalgische kermis en
door de straten lopen zo n 60 steltenlopers uit
Merchtem.

De huisversieringen in het dorp zijn
eveneens het aanschouwen waard. Is
er nog steeds voldoende animo voor dit
stukje huisvlijt?
Hier is nog steeds animo voor en dit zorgt ervoor dat ons dorp tijdens de Oude Ambachten
heel mooi aangekleed en dat er ook buiten het
parcours nog veel te zien is. Het is ongelooflijk hoeveel tijd mensen erin steken om aan
de hand van een oude spreuk een prachtige
huisversiering te maken.
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?
Ook na 40 jaar is het nog steeds een uniek
evenement en ik hoop dat dit nog lang zo mag
blijven. Daarnaast hoop ik dat we, na 2 jaar
vertraging, nu een mooi jubileum kunnen vieren. We starten al op 31 juli met een Brunch
en aansluitend feest voor alle inwoners van
Einighausen en stand- en medewerkers. En
het is ook te hopen dat op 7 augustus weer
veel bezoekers de weg naar Einighausen
weten te vinden.

Patrick Brouwers blijft
fractievoorzitter CDA

Planning aanleg glasvezel in
de gemeente Sittard-Geleen

De raadsfractie van het CDA Sittard-Geleen
heeft Patrick Brouwers (27) opnieuw unaniem gekozen tot fractievoorzitter. Met een
jong talent als Patrick zet het CDA écht in op
vernieuwing en verjonging.

E-Fiber is begonnen met de aanleg van
glasvezel. In zeven dorpen en wijken worden
de glasvezelkabels al in de grond gelegd. De
andere volgen later dit jaar. Naar verwachting
is begin 2024 de hele gemeente aangesloten
op het nieuwe glasvezelnetwerk.

Patrick heeft de afgelopen jaren veel politieke
ervaring opgebouwd in Sittard-Geleen als
commissielid, raadslid en fractievoorzitter
en behaalde bij de verkiezingen in maart de
meeste voorkeurstemmen (764), op de lijsttrekker na, voor het CDA.
Met zijn 27 jaar krijgt het CDA wederom een
jong politiek leider. De uit Obbicht afkomstige
Patrick Brouwers woont in Sittard en is in het
dagelijks leven actief als coördinator leerlingenzorg en docent op het Graaf Huyn College
in Geleen. Bovendien is hij zeer actief in het
verenigingsleven.

Aanleg in etappes
De gemeente Sittard-Geleen wordt dorp voor
dorp en wijk voor wijk aangesloten op het
glasvezelnetwerk. Van Grevenbicht tot Sittard
en van Holtum tot Munstergeleen. We slaan
geen straat over. Aannemers Zener en Circet
voeren in opdracht van E-Fiber de graafwerkzaamheden uit.

Patrick Brouwers.

Graven in jouw straat
Voor inwoners kan de aanleg vragen oproepen. Er gaan straten open voor de graafwerkzaamheden. Daarbij wordt de overlast
voor bewoners maximaal beperkt; bijna elke

straat die opengaat, is binnen een dag weer
dicht. Om erachter te komen wanneer we in
jouw wijk starten kijk je op e-fiber.nl/sittard-geleen. Daar vind je de planning met de
verdeling van de gebieden. Door jouw adres
op te zoeken in de kaart zie je in welk gebied
jouw woning ligt. In de tabel zie je vervolgens
wanneer we in jouw buurt aan de slag gaan.

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO
Vrĳwilligers gezocht
voor een onderzoek naar voedingsvezels
Voedingsvezels, die we via onze dagelijkse voedselinname binnenkrijgen, zijn onderdeel van een
gezond eetpatroon. Door middel van een wetenschappelijk onderzoek willen we nagaan of het
eten van voedingsvezels leidt tot een verandering in de suikerstofwisseling en zo een gunstig
effect heeft op het voorkomen van suikerziekte.
Hiervoor zĳn wĳ op zoek naar:
Gezonde mannen en vrouwen;
Leeftĳd: 45-70 jaar;
Overgewicht (BMI hoger dan 28 kg/m2);
(BMI = gewicht (in kilogrammen)/(lengte x lengte) (in meters))
Na een geschiktheidstest (ongeveer 3 uur) zult u twee keer nuchter naar de universiteit
moeten komen aan het begin en einde van het onderzoek. Gedurende 12 weken
neemt u dagelijks of de vezels of een ander koolhydraat.
Na afronding van de studie ontvangt u een vergoeding van 500 euro + reiskosten. Daarnaast
ontvangt u een gratis kookboek en dieetadvies om u te helpen een goede leefstijl te volgen.
Voor meer informatie neem contact op met:
Lina Omary • Maastricht University
+316 55 90 70 22 / 043 388 16 41
l.omary@maastrichtuniversity.nl

ZELISSEN

autodemontage v.o.f.
Milieuparkweg 14
Sittard

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

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

Wij zijn Auto Meis

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

AutoMeis Vestiging Heerlen

Ganzeweide 181 | 6413 GE Heerlen
T +31 46 44 28 203
info@automeis.nl | www.automeis.nl
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GEEF LAMBERT
ZIJN VRIJHEID TERUG!
Draagt u ook bij voor een rolstoelbus?

Alvast dank namens

Lambert

Beginnerscursus
Bridge
Bridgeclub De Baandert
organiseert in september 2022
weer een beginnerscursus.
Onze ervaren en gediplomeerde
bridgedocent leert u alle
facetten van het bridgen.
Er is geen voorkennis of
ervaring vereist.
Start: 15 september 2022 t/m 15 juni 2023 op de
donderdagavond van 19:30 tot 22:00 uur.
3 blokken van 10 lessen + 1 extra oefenavond per maand
Locatie: Buurtcentrum Limbrichterveld in Sittard
Kosten: 3 x 125 € per persoon,
inclusief cursusboeken en lesmateriaal
Aanmelden kan individueel of met zijn tweeën.
Voor meer informatie en aanmelden:
Mail: bridgeclubdebaandert01@gmail.com
Of bel: Jan Stoffels - 06-29234978

Scan voor zijn verhaal

of lees mee via
http://steunactie.nl/actie/geeflambert-zijn-vrijheid/-10859

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

Goedkoop
verwarmen
dankzij
Geniet dit
jaar nog van
de uw airco

www.v
akantie

wereld

.com

Betaalbare
split beslisser
airco’s. Sinds
rechtstreeks
van de
Voor de snelle
eentwintig
mooiejaar
korting
op getoonde
invoerder,
dus
zonder
tussenschakels.
Standaard
met
wifi
. Alle
prijzen in de maanden januari en februari 2022
prĳzen inclusief btw.
Betaalbare
split units
airco’s. Sinds
jaar rechtstreeks
van de invoerder,
Wĳ
leveren
van twintig
ons huismerk
en tevens
ook LG,dus zonder
tussenschakels.
Standaard
wifi.
prijzen inclusief btw.
Daikin,
Tossot,
Maximet
cool
enAlle
Inventor.
Betaalbare split airco’s. Sinds twintig jaar rechtstreeks van de
standaardplaatsing
invoerder, dus zonder tussenschakels.
Standaard met wifi. Alle
prijzen inclusief btw.

oude prijzen en goedkoop
verwarmen met deze airco’s
standaardplaatsing

2.5 kW/9000 Btu

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

|standaardplaatsing
standaardplaatsing

3.5 kW/12.000 Btu |standaardplaatsing
standaardplaatsing
Airco
zonder buitenunit?
5 kW/18.000
Btu | standaardplaatsing
Heeft u liever geen buitenunit aan de muur of
op het dak? Dan hebben we voor u een airco
7 kW/24.000
Btu | standaardplaatsing
zonder
buitenunit (Coolbuddy
Monoblock).
Twee gaten in de muur afgewerkt met een
rooster volstaat. Geleverd als doe-het-zelfpakket
of door ons gemonteerd.

€ 1.150,€ 1.250,€ 1.450,€ 1.600,-

GeraHeating & GeraCooling | Showroom en warehouse:
We+32
komen
geven
een- 23 80 61 & +31 - 6 - 2111 7848 | E:
T:
- 89u -graag
56 18adviseren
37 | M:en
+32
- 477
vrijblijvende offerte af.

2 vestigingen op Industrieterrein - 6 dagen per week geopend !

Aan de Fremme 20a

6269 BE Margraten

+31-43-4589120

GeraHeating & GeraCooling
Showroom en warehouse: Schoorstraat 10, 3680 Maaseik (B) | T: +32 - 89 - 56 18 37
M: +32 - 477 - 23 80 61 & +31 - 6 - 2111 7848 | E: sales@geraheating.com

geraheating.com

OK
KERE
PEN
naf

,95
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Colofon
Advertenties
advertenties@mijngazet.nl
Maurice de Wit
06 - 3971 7715
maurice@mijngazet.nl
Redactie
redactie@mijngazet.nl
Bas van Heel
06 - 2786 0582
bas@mijngazet.nl
Opmaak
Bee in Media
Website
BasSta-Web
Druk
Janssenpers Gennep
Bezorging
Spotta
Bezorgklachten
weekbladen@spotta.nl
Ophalen
Bij de VVV in Sittard of de Bruna aan de
Markt 108 in Geleen.

Limburg ontvangt vier sterren voor provinciale fietsaanbod
Al jaren zetten gemeenten en talloze vrijwilligers zich in voor kwalitatief hoogstaande
fietsroutes in de provincie Limburg. Dat dit
gewaardeerd wordt, blijkt uit de vier sterren
die de provincie behaald heeft in de Kwaliteitsmonitor van het Landelijk Fietsplatform.

de routebeheerders en die samen met provincie en gemeenten opgepakt moeten worden.
Nieuwe opzet
In 2022 is de Kwaliteitsmonitor vernieuwd en
heeft het een bredere scope gekregen. Fiets-

platform directeur Eric Nijland: “De monitor
richt zich niet meer alleen op de fietsroutenetwerken. We kijken ook naar de recreatieve
fietsmogelijkheden in het algemeen. Het
onderzoek zoomt nadrukkelijker in op de
infrastructuur en ontsluiting van het route-

De Kwaliteitsmonitor is een benchmark die
regio’s moet prikkelen om het recreatieve
fietsen in Nederland op een hoog niveau te
houden en/of naar een hoger kwaliteitsniveau
te tillen. Dit onderzoek laat zien hoe het gesteld is met het beheer en onderhoud van de
fietsknooppuntenroutes en de fietsinfrastructuur in de verschillende provincies. Hoe meer
sterren een provincie behaald, hoe beter.
Resultaat Limburg
Met een score van vier sterren zijn de beheerders van de fietsknooppuntennetwerken, Routepunt Visit Zuid-Limburg en Routebureau
Noord- en Midden-Limburg, zeer tevreden.
De kwaliteit van de routenetwerken is op
orde, het beheer en onderhoud is geborgd en
de consument is zeer tevreden over de aantrekkelijkheid van de routes. Desondanks zijn
er ook aandachtspunten. Limburg behaalde
geen maximale score op het gebied van veiligheid, het comfort van de ondergrond van de
paden, het aandeel vrij-liggend fietspad en de
ervaren drukte op de fietspaden. Onderwerpen die al langere tijd aandachtspunt zijn bij

aanbod. En naar keuzes die zijn gemaakt om
veilig en aantrekkelijk te kunnen fietsen. Ook
het waardeoordeel van de fietser weegt zwaarder mee. Recente resultaten van het ANWB
publieksonderzoek recreatief fietsen vormen
hiervoor belangrijke input. Dit is aangevuld
met publieksonderzoek naar de waardering
van de routenetwerken.
De data van de Fietsersbond geven input over
de kwaliteit van de infrastructuur.” De gewijzigde opzet maakt dat het sterrenlandschap
opnieuw is ingericht en dat het groeien naar 5
sterren weer een nieuwe uitdaging vormt. Dat
is ook wat de monitor wil bereiken: de instanties inzicht geven in wat goed gaat én waar
mogelijkheden tot verbetering liggen.

Op de foto zijn van links naar rechts te zien: Herman Wehkamp (Coördinator Routepunt Visit
Zuid-Limburg), Nicolien van Isterdael (Manager Routepunt Noord- en Midden-Limburg), Giel
Polman (directeur Routepunt Noord en Midden Limburg) en Eric Nijland (directeur Stichting
Landelijk Fietsplatform).

Investeringen
Het Fietsplatform heeft de afgelopen twee
jaar weer ervaren hoe belangrijk het is om te
kunnen ontspannen en bewegen in de buitenlucht. Investeringen verdienen zich eenvoudig
terug. Nederlanders geven jaarlijks in totaal
circa 3 miljard euro uit aan recreatief fietsen
en fietsvakanties in eigen land. Ongeveer
de helft ervan wordt onderweg in de regio
gespendeerd.”
Meer informatie over de fietsmonitor is
te verkrijgen via www.fietsplatform.nl.

ACTIE:

Bij uw eerste
bestelling
3 maaltijden
voor

€ 18,95

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

Bezorgdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

WIJ ZIJN
BEREIKBAAR

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

Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl
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ZEER ZUINIG

€25

INR

UILK

D

ORT

GBP62DSSGR

INR

549,-

E
HISENSE AMERIKAANSE KOELKAST
RS650N4AC1

€38

0,-

UILK

ORT

ING

Adviesprijs 799,-

LG KOEL-VRIESCOMBINATIE

€35

0,-

INR

Adviesprijs 1049,-

699,-

0,-

UILK

ORT

ING

E

ING

Adviesprijs 1279,-

SAMSUNG KOEL-VRIESCOMBINATIE
RB38A7B6BB1/EF

899,-

• Inhoud koelgedeelte: 277l • Inhoud vriesgedeelte: 107l

• Inhoud koelgedeelte: 334l • Inhoud vriesgedeelte: 165l

• Inhoud koelgedeelte: 273l • Inhoud vriesgedeelte: 114l

• No Frost • LinearCooling • DoorCooling+ • FRESHConverter

• No Frost • Incl. 5 jaar garantie via Hisense • IJs en

• No Frost • SpaceMax • Cool Select+ • Metal Cooling

waterdispenser met waterreservoir

XXL

€38

INR

UILK

D
BOSCH VRIEZER
GSN58EWCV

ORT

€60

0,-

INR

UILK

ING

Adviesprijs 1219,-

799,€100,- CASHBACK!

F
AEG INBOUW KOELKAST
SKE812F1AF

ORT

€14

0,-

INR

UILK

ING

Adviesprijs 1199,-

599,-

F

ORT

0,-

ING

Adviesprijs 819,-

MIELE VRIEZER
FN 26062

• Inhoud 366l • VarioZone • BigBox-diepvrieslade

• Inhoud: 203l • Afmetingen (HxBxD): 122,4 x 55,6 x

• Inhoud 230l • EasyOpen-handgreep

• No Frost • Ledverlichting *Prijs na €100,- cashback,

54,9 cm • Led verlichting • Deur op deur montage

• No Frost • VarioRoom

679,-

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

