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HAROBO
Wij bekleden uw trap 

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

Bel 046 - 485 60 46

Pechstraat 48 - Oud Geleen

Voor storingen en lekkages

Vervangen van kranen

Vernieuwen van radiatoren

Vernieuwen van CV ketels

Op zéér korte termijn!

JOUW LOKALE
ELEKTRONICA- EN

WITGOEDSPECIALIST

WWW.EPTUMMERS.NL • T: 085-1054444

ALTIJD
DE BESTE

SERVICE

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

GOEDKOOP & DICHTBIJ
URSULINENSTRAAT 18 ECHT • SALMSTRAAT 66A GELEEN

Het Sittardse Stadpark onderging een ware metarmorfose. Het resultaat biedt volop 
plekken om lekker te genieten van het zomerse weer. En voor velen is het een plek om 
even tot rust te komen en te genieten van de groene omgeving. Foto Frank Janssen

Stadspark in zomerse sfeer

Kunstroute Europapark toont 
veelzijdigheid van de wijk
Zondag 21 augustus tussen 12.00 en 18.00 
uur zetten een aantal kunstenaars in de wijk 
Europapark in Sittard-Oost de deuren open 
om hun werk te tonen. U kunt een inspireren-
de route lopen langs tal van adressen en ken-
nismaken met het kunstzinnige hart van deze 

wijk. Variërend van schilderijen, glaskunst, 
pyrografie, keramiek, mozaïek tot sieraden. 
Parkeren kan in de wijk of bij de Jumbo (met 
parkeerschijf). Voor meer informatie en de 
route kunt u terecht op https://kunstrou-
te-europapark.weebly.com/
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WASMACHINE
WTV7725XCW1   

WARMTEPOMPDROGER
DF7330PXO  

KOEL-VRIES
COMBINATIE
KCV161RVS 

STOFZUIGER 
MET ZAK
VX4-1-EB

MAGNETRON
MS23F301TAS 

Inhoud: 23 liter

800 Watt vermogen

GOED VOORBEREID HET NIEUWE SCHOOLJAAR IN!

ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER

7 kilo

1400 toeren

336666,,--

9999,-,-
7979,-,-

355355,-

159 liter koelen

71 liter vriezen
VRIEZER
VV2143WIT

339999,,--

15” laptoptas en 
muis bij aankoop 
van een laptop

552299,,--

15
,6

 IN
CH

40
 C

M

8 GB geheugen

256 GB SSD

LENOVO IDEAPAD 3 15ALC6
82KU01LHMH

4K ULTRA HD LED TV
43BXX9000
4K ULTRA HD LED TV4K ULTRA HD LED TV 4K ULTRA HD LED TV

65PUS7906/12 

43
 IN

CH

10
9 

CM
65

 IN
CH

16
5 

CM

3-zijdig ambilight

366366,- 644644,-,-

5 jaar garantie

Regelbare zuigkracht

3-zijdig ambilight3-zijdig ambilight
Android TVAndroid TV

180 liter vriezen

5 jaar garantie VV2143WIT5 jaar garantie5 jaar garantie

299299,-,-

DRAAGBARE SPEAKER
TUNER 2      

7979,-,-
8 GB geheugen8 GB geheugen

AMD Ryzen 5 5500U

1400 toeren1400 toeren

7 kilo

GRATISGRATIS

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

Deze aanbiedingen zijn geldig van 8 augustus t/m 21 augustus 
zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken, druk en 
zetfouten voorbehouden. Meeneemprijzen zijn enkel geldig in de 
fysieke winkels. *Vraag naar onze voorwaarden

WWW.BOXXER.NL
SALMSTRAAT 66A
GELEEN

ECHT          
URSULINENSTRAAT 18
0475 - 850 557

046 - 888 6542

*

Hulp van Holle Bolle 
Gijs tegen rotzooi 

en ratten
Door Ray Simoen

Wanneer je in Middelburg afval in een prul-
lenbak gooit krijg je ineens te horen: ,,Wat 
fi jn, jij houdt de stad schoon”. Het bedankje 
dat opklinkt uit de prullenbak, is van burge-
meester Harald Bergmann. Een speelse manier 
om de Middelburgers ertoe aan te zetten hun 
stad schoon te houden. Doet denken aan de 
Efteling, waar Holle Bolle Gijs ook dankjewel 
zegt als je papier en andere rommel in zijn 
opengesperde mond gooit. 

Hoewel de Zeeuwen eerst wat raar opkeken 
van een pratende prullenbak vonden ze het 
wel een goed idee van de burgemeester om 
iedereen zo zijn steentje bij te laten dragen aan 
een schonere stad. ‘Zuunig en slim’, zien ze het 
daar in Middelburg graag.

Poetin
Mogelijk iets voor onze milieuwethouder Leon 
Geilen. Die kampt ook met een stad, waar 
nogal wat papier en ander afval door de straten 
dwarrelt en her en der wordt gedumpt. Holle 
Bolle Gijs zou heerlijk moddervet worden als 
hij al dat afval zou kunnen opeten. Ook het 
imago van Geilen kan wel een opsteker ge-
bruiken. Een Poetinachtig ‘nyet’ liet hij horen 
op het mooie voorstel van GroenLinks/PvdA 
om in deze snikhete zomermaanden het gft 
afval wekelijks op te laten halen, in plaats van 
twee keer per maand. Stank en maden krijgen 
dan minder kans om zich door de zwetende 
en bbq-ende stad te verspreiden. Van links tot 
rechts werd het GroenLinks/PvdA voorstel ge-
steund, ook omdat ze in Venlo hele goede erva-
ringen met het vaker ophalen van gft afval had-
den: minder stank, minder maden, minder gft 

dat bij de restafval wordt gedaan. Maar Geilen 
wil hier niks van weten. Want het wekelijks op-
halen van het gft afval leidt niet tot veel minder 
restafval. Bovendien, voegt hij er dreigend aan 
toe; ‘Als we de gft containers wekelijks laten 
legen dan moet de afvalstoff enheffi  ng met zeker 
6,50 euro omhoog’. Klinkt minder vriendelijk 
dan die pratende prullenbak burgemeester uit 
Middelburg. Jammer. Bovendien is Geilen ook 
nog doof voor de kritiek van Rekenkamer van 
de gemeente. Die had in februari van dit jaar 
gezegd dat de gemeente meer zijn best moet 
doen met zijn milieubeleid. Afval kan veel beter 
worden gescheiden, veel gft wordt in bakken 
of zakken gedaan, waar het niet thuishoort. De 
gemeente moet meer en beter uitleggen aan 
de burgers hoe ze met hun afvalstromen moet 
omgaan zodat het de gemeente en henzelf 
minder geld kost.

Ratten
Laat Gelener Geilen in zijn eigen stadsdeel 
eens tonen dat hij niet allee ‘nyet’ kan zeggen 
tegen goede milieuvoorstellen. Bijvoorbeeld 
door de gemeente zijn eigen stoepje eens goed 
schoon te laten maken. Want de markt met 
het Geleense horecastraatje, waar zowat alle 
panden in handen van de gemeente zijn, wordt 
al wekenlang geteisterd door een rattenplaag. 
De ratten maken het bezoek aan een van de 
terrassen tot een hachelijk en smakeloos avon-
tuur. Met de aanhoudende leegstand van de 
voormalige horecapanden en het onverkoop-
bare oude gemeentehuis zal de situatie er niet 
snel op vooruit gaan. 

Rattendepots en slimme vallen wil de gemeen-
te op de markt gaan neerzetten. Of dat gaat 
helpen? Aantrekkelijk oogt het allemaal niet. 
En evenmin doortastend klinkt de belofte dat 
de gemeente versneld rioolinspecties zal gaan 
houden en nog eens gaat praten met een vuil-
nis verspreidende ondernemer op de markt. 
Prullenbakken met de stem van wethouder 
Geilen, die afvalongedierte en rotzooigespuis 
maant op te rotten en de rommel op te ruimen. 
Of grote afvalbakken met een foto van de 
milieuwethouder, die in een tekstballon ‘dank 
voor je troep’ roept. Milieuwethouder Geilen, 
de Geleense Holle Bolle afval-Gijs. Geen gek 
plan toch? 

Kazerne Sittard-Oost zoekt 
vrijwilligers

Wil jij onderdeel worden van een team dat 
elkaar helpt in wat voor een situatie dan ook? 
Ben jij een professional die naast zijn baan 
ook op zoek is naar avontuur? Ben jij bereid 
om te investeren in jezelf? En wil jij iets bete-
kenen voor de veiligheid in je eigen omge-
ving? Er zijn vacatures bij diverse vrijwillige 
kazernes in de regio. Om in aanmerking te 
komen als vrijwilliger moet je in de directe 
omgeving wonen of werken (4 minuten rij-af-
stand) van een van deze kazernes. Laat van je 
horen en kom langs op een oefenavond. Voor 
meer informatie kun je ook bellen met Roger 
Jennen: 06-50 28 19 15.

Als brandweervrijwilliger heb je doorzettings-
vermogen, ben je dienstbaar en wil je iets 
betekenen voor anderen. Je maakt onderdeel 
uit van een team van collega’s met passie voor 
het vak en dezelfde deskundigheid, behulp-
zaamheid en loyaliteit als jij. En verder:
•ben je minimaal 18 jaar

•heb je een goede lichamelijke conditie
•heb je een opleiding gevolgd op tenminste 
VMBO-niveau
•ben je bereid om een intensief opleidings-
traject tot manschap te volgen (duur 2,5 jaar 
avondopleiding)
•woon en/of werk je in de directe omgeving 
van de kazerne.

Dit is wat je krijgt:
•werk waar je trots op kunt zijn
•doorgroeimogelijkheden binnen de vrijwilli-
ge brandweer
•doorgroeimogelijkheden naar functies waar-
bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg jouw 
hoofdwerkgever is
•een meer dan goede vergoeding voor jouw 
inzet
•een opleiding waarbij je jezelf kunt ontplooi-
en.
•Daarnaast staat werken bij de brandweer 
goed op je CV.
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Scan de QR-code 
voor meer info. 

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

Wanneer & waar?

E-Fiber glasvezelspreekuren

Sittard
Wekelijks op  

dinsdag  

Buurtcentrum 
Limbrichterveld, 

Eisenhowerstraat 724

Born 
Wekelijks op  
woensdag 

Gemeenschapshuis Born,  
Prins Bisdomstraat 5

Geleen
Wekelijks op  
donderdag 

Het Volkshoes, Pastoor  
Schoenmaeckersstraat 8

Overal geldt een inloop van 9.30 tot 12.00 uur.

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN

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

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

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

Miele en AEG wasmachines

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

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

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

Burg.v.Boxtelstraat 4, Limbricht 
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl
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aanmeten • vervaardigen
repareren • opvullen

OOk aan huis en 
reparatie in de avOnd

75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.

Bel voor welke vergoeding u in 
aanmerking komt 046-4745050

Ook voor uw klikgebit

Jacob Kritzraedt als assistent van 
de hagiograaf Joannes Bollandus

Een afbeelding toont Kritzraedt, zoals men in 1926 in Gangelt meende dat hij uitgezien zou 
moeten hebben. 

Dit jaar is er een bijzonder jubileum-
jaar voor de geschiedschrijver Jacob 
Kritzraedt en de naar hem genoemde 
stichting. Kritzraedt werd in Gangelt 
geboren in 1602 en overleed in Keulen 
in 1672. De stichting werd in 1952 op-
gericht voor de redding van de stads-
wallen en bestaat dit jaar 70 jaar. Aan 
Kritzraedt is een expositie in de Sittard-
se St.-Petruskerk gewijd (torenkapel en 
schatkamer), die tot eind augustus van 
dinsdag tot en met zondag van 14 tot 16 
uur te bezichtigen is (op zondag zelfs 
van 12 tot 16 uur).

Tekst Guus Janssen

Kritzraedt staat vooral bekend als de eerste 
echte geschiedschrijver van onze regio. Zijn 
historische werken schreef hij vooral tussen 
1636 en 1646 in het naar hem genoemde 
Kritzraedthuis aan de Plakstraat. Van zijn 
hand verscheen de eerste gedrukte geschie-
denis van onze regio. Het originele boekje 
(Millen und Born), dat in 1654 in Keulen is 
gedrukt, is te zien in de schatkamer van de 
Petruskerk.

Kritzraedt was op het jezuïetencollege in 
Roermond leerling van Joannes Bollandus, 
die later de stichter van de Bollandisten zou 
worden. Aan het begin van de zeventiende 
eeuw besloot de Utrechtenaar Rosweyde, 
die aan het jezuïetencollege van Antwerpen 
verbonden was, om de originele bronnen van 
heiligenlevens te gaan onderzoeken. Hij werd 
ertoe aangezet door kritiek van protestantse 
zijde, omdat de traditionele verhalen van de 
heiligen door veel ongeloofwaardige fanta-
sieën gekenmerkt werden. Zijn werk werd 
overgenomen door Bollandus, die zich met 
enkele medewerkers wijdde aan het onder-
zoek van de bronnen. Daarmee stichtte hij een 
traditie, die tot op de dag van vandaag wordt 
voortgezet. Momenteel zijn de Bollandisten 
gevestigd in Brussel. Bollandus heeft zijn 
oud-leerling Kritzraedt intensief betrokken 
in zijn onderzoekingen. Kritzraedt ging voor 
zijn leermeester op pad in het gebied tussen 
Maas en Rijn. Zeventig brieven van Bollan-

dus aan Kritzraedt zijn bewaard gebleven in 
het Stadsarchief van Keulen en recentelijk 
is in Brussel ook een veertigtal brieven van 

Op het moment van dit schrijven is de familie 
Schenk op vakantie. En om precies te zijn in 
de buurt van de fantastische stad Montpellier. 
Zodra we de Franse grens passeren, voelt het 
voor ondergetekende alsof ze thuiskomt en 
dat manlief deze voorliefde deelt, maakt hem 
voor mij extra aantrekkelijk.

Sinds heugenis kom ik al in Frankrijk. Ik 
weet niet beter dan dat we elk jaar met het 
gezin voor dik vier weken vertrokken naar de 
camping. Echt honkvast waren we niet; mijn 
vader, die overigens leraar Frans was op het 
Groenewald, koos elk jaar ruim voordat de 
zomermaanden zich überhaupt aandienden 
een regio uit die hij graag wilde bezoeken. De 
Drôme en de Provence hadden zijn voorkeur, 
maar ook andere departementen hebben we 
bezocht. Het compromis voor het bepalen 
van de plek door paps, was de keuze voor de 
camping door ons.  Vaders koos vooraf met 
zorg meerdere campings uit, waarbij veel voor 
de jeugd werd georganiseerd. Dat wij drieën 
ons zouden amuseren, was voor hem zeker 
zo belangrijk als de plek waar we vier weken 
gingen vertoeven. 

De reis ernaar toe was altijd een evenement 
op zich. Niet voor mijn vader trouwens; die 
lag er dagen van te voren letterlijk wakker 
van. Elk jaar zag hij als een berg op tegen de 
heen- en terugreis. Als kind begreep ik dat 
niet echt, maar later gaf hij uitleg. Een lange 
rit, een caravan achter de auto, de enige chauf-
feur zijn en dan ook nog de verantwoordelijk-
heid hebben over vijf personen tijdens de rit; 
dat alles maakte dat hij stress had van de reis. 
Tel daar een dochter bij op die vaak “ik moet 
plassen” roept; dan kan ik me voorstellen dat 
je blij bent als je de camping bereikt hebt. 

Wij hebben zelf nu dan geen caravan, maar 
andere omstandigheden zijn wel vergelijk-
baar. Al scheelt het absoluut dat bij ons de 
chauff eur om de twee uur wisselt. En daar waar 
mijn vader opzag tegen de reis, geeft het mij 
eerder een gevoel van opwinding. Wat overi-
gens maakt dat ik er minder goed van slaap. 
En dat is wel weer een overeenkomst tussen 
vader en dochter.

Een ding had ik mijn pa destijds gegund; een 
app als Google maps. Hoe meer rust had hij 
dan gehad. Want heel eerlijk; dergelijke apps 
of navigatiesystemen zoals TomTom hebben 
het reizen ontzettend versimpeld. En ook 
menige relatie gered is echt mijn overtuiging. 
Kaartlezen was en is namelijk niet ieders 
hobby zal ik maar zeggen. Ik ben in ieder 
geval een groot fan van navigatieapps en durf 
eerlijk toe te geven dat dergelijke tools het 
autorijden voor mij 
een stuk makkelijker 
maken. Zeker ook hier 
in Frankrijk!

Fijne dag,

Laeve in de brouwerie

Maud Schenk

Kritzraedt aan Bollandus ontdekt. Een uitgave 
van deze Latijnse brieven met vertaling is in 
voorbereiding.

Op de expositie is in de schatkamer ook een 
boek van Heribert Rosweyde te bewonde-
ren. Het is de vierde druk uit 1649 van een 
boek, dat voor het eerst in 1619 in Antwerpen 
verschenen is. Het boek met de titel Generale 
legende der Heylighen bevat een overzicht 
van de belangrijkste heiligen in die tijd, chro-
nologisch geordend van 1 januari tot en met 
31 december. Iedere maand begint met een 
pagina met kleine afbeeldingen van al deze 
heiligen. Op zondag 14 augustus van 12 tot 16 
uur zullen de toezichthouders van de expositie 
op verzoek van de bezoekers de gevraagde 
pagina’s uit het boek tonen en kan iedereen 
het plaatje en de tekst van zijn of haar eigen 
heilige bekijken. Uiteraard betreft het heiligen 
van vóór 1650. De Heilige Rosa zal men dus 
vergeefs zoeken, want zij werd pas twintig jaar 
later heilig verklaard. 

Een pagina uit het boek over de heiligen van Rosweyde, waarvan de inhoud op zondag 14 
augustus te zien zal zijn.
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BELANGRIJKE MEDEDELING

DEFINITIEVE SLUITING

ALLES VOOR
DE HELFT
V/D HELFT

Verkoop start vrijdag 12 augustus
Elke dag geopend van 10.00 - 17.00 uur

Verkoop gaat door tot alles weg is!

ALLES MOET WEG!!!

BOXSPRINGS, STOELEN, TAFELS,
BANKEN, MATRASSEN, RELAXFAUTEUILS,

MEUBELSETS, LAMPEN, DECORATIE.
Tegen absolute bodemprijzen!!!

Joop Roukens meubelen Geleen 
Salmstraat 15 Geleen

GROTE HOEVEELHEDEN VAN TOPKWALITEIT:
I.V.M. DEFINITIEVE SLUITING
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Blue IV

Monari

Qui

Maidenlaine

Eva Kayan

Mila Jeans

Olivier Phillips

Sophia Perla

Geopend dinsdag t/m zaterdag | Ons adres: Agnes Printhagenstraat 36 | 6161 EK Geleen

Maison Ad al meer dan 40 jaar top in Damesmode 

nú samen met al 30 jaar Coiffure DorDo!

T. 046 474 92 58 T. 043 321 72 82

NIEUW 
IN GELEEN

schuin tegenover Albert Heijn

Film over laaggeletterdheid 
bij de Domijnen
Op 8 september, om 15:30 uur, is in Film-
huis de Domijnen de spannende Limburgse 
film ‘Sjeemte’ te zien. In Nederland zijn zo’n 
2,5 miljoen mensen die moeite hebben met 
lezen, schrijven of rekenen. Ook omgaan met 
computer of mobiele telefoon is vaak lastig 
voor hen. Ongeveer 10.000 inwoners van de 
Westelijke Mijnstreek hebben moeite met 
basisvaardigheden.

Over Sjeemte
Een afspraak voor een uitkering loopt uit 
de hand wanneer Candide, 23, de baby van 
haar zus leent en vreemd genoeg doet alsof 
het haar eigen kind is. Caseworker Martijn 
probeert haar leugens te ontrafelen. Maar 
achter haar poppenkast gaat een onverwacht 
geheim schuil.De korte film Sjeemte laat 
goed zien wat de gevolgen zijn voor mensen 
met lage basisvaardigheden. Na afloop van 
de film zal Ivette Sprooten met de bezoekers 
praten over het thema laaggeletterdheid. Als 
afsluiting kunnen de bezoekers het Taalhuis 
in de bibliotheek bezoeken. Maak kennis met 
verschillende organisaties uit de regio die 
hulp kunnen bieden op dit gebied. 

Reserveer je ticket via https://getaticket.nl/
domijnen/bestellen/s15657. Lukt dit niet, 
bel dan met 088-5995600 of loop binnen, de 
baliemedewerkers helpen je graag verder.

Still uit de film.

Welke energiecoach past bij mij?

Bij de gemeente Sittard-Geleen en 
woningcorporatie Zowonen kunt u een 
afspraak maken met een energiecoach. 
Sinds kort kunt u ook bij de provincie 
een afspraak maken met een energie-
coach. De coaches van de provincie zijn 
tijdelijk beschikbaar, tot 30 september. 
Er zijn meer verschillen.

Wat doet een energiecoach? 
Een energiecoach is een ervaren adviseur die 
u op weg kan helpen bij het verduurzamen 
van de woning. Tijdens een bezoek bij u thuis 
geeft de energiecoach advies over hoe de 
woning met kleine maatregelen energiezui-
niger kan worden gemaakt. De energiecoach 
neemt ook een tas mee met kleine producten 

die energie besparen, zoals ledlampen en 
tochtstrips. 

Is er verschil tussen de energiecoaches? 
Ja. De energiecoaches van de gemeente en 
Zowonen zijn er voor huurders en woningei-
genaren. De coaches van de provincie richten 
zich alleen op woningeigenaren. Daarom 
bieden zij ook hulp bij het aanvragen en 
vergelijken van offertes van, bijvoorbeeld, isola-
tiebedrijven. Als u dat wilt, helpen zij ook bij 
het aanvragen van een lening of het regelen 
van subsidie. 

Energiecoach gemeente
• Voor huurders en woningeigenaren
• Geeft advies en helpt met kleine maatregelen

Energiecoach provincie
• Voor woningeigenaren
• Geeft advies, helpt met kleine maatregelen 
én met vergelijken van offertes en aanvragen 
financiering voor grote maatregelen

Hoe maak ik een afspraak? 
Tot 30 september kunt u dus kiezen tussen 
de energiecoaches van de gemeente en de 
provincie. Kies vooral de coach die u het beste 
kan helpen in uw situatie. 
• Een afspraak maken met de energiecoaches 
van de gemeente en Zowonen kan via de web-
site van ZOwonen.
• Een afspraak maken met de energiecoa-
ches van de provincie kan via de website van 
dewattmeesters.nl. 

Laat uw geld niet zomaar verdampen... een energiecoach kan helpen.  Foto Pixabay
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Uitgeroepen tot beste
tuinmeubelketen 2022!

Shop je tuinmeubelen 
nu met hoge kortingen!

50% korting op alle kussens - 10 tot 50% korting op showmodellen - 10% korting op nieuwe producten online

@timmermanstuinmeubelen
Kijk voor de openingstijden op onze site

T. 077 - 373 0672 | www.timmermanstuinmeubelen.nl

   
Sittard · Venlo · Horst · Roermond

Heerlen · Utrecht · Zwaanshoek

Shop je tuinmeubelen Shop je tuinmeubelen Shop je tuinmeubelen 

Korting tot 

50%!
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Tekst en foto: Peter van Deursen

Toen ik vrijwel dagelijks naar de tunnel van 
Limbrichterveld fietste was de flat en het 
huidige parkje bij de flats saai en onopvallend 
lelijk. Sinds kort werd ik en jij misschien ook, 
als bezoeker van Limbrichterveld, verrast 
door het enorme schilderij, een muurschil-
dering op de zijgevel van de eerst flat vanuit 
de tunnel onder het spoor. Het werkstuk is 
ondertekend met @JAMESJETLAG.
De onopvallende handtekening helemaal on-
deraan staat voor een artiest uit Heerlen.
Op zijn website schrijft hij dat hij 27 jaar 
ervaring heeft in muurschilderingen en graffiti. 
Heerlen heeft veel grote gebouwen met muur-
schilderingen van hem en van anderen. 

De totstandkoming van deze mural, zoals 
de schildering wordt genoemd, heb ik niet 
gezien. Er moet een enorme steiger gestaan 
hebben of er is gewerkt met een hangbak of 
hoogwerker. Met een team creatieve vrije vo-
gels is de kale muur tot een fantasiestuk van 
jewelste omgetoverd. 
Het verkeer raast er onachtzaam langs en 
heeft nauwelijks weet van het verrassende 
beeld.
Graag leid ik jou, lezer, mee over de afbeel-
ding op de muur aan de Tunnelstraat in 
Sittard. 

De drie kraaien bovenaan draaien rondjes 
om een lantarenpaal. Ze duikelen en vliegen 
boven de vogelhuisjes die kriskras gestapeld 
aan de geschilderde lantaarn zijn bevestigd. 
Daar zitten een paar koolmezen te kijken naar 
het verkeer op straat. Vanuit hun vogelhuisjes 
loopt een soort zebrapad. Dat moet misschien 
wel de weg wijzen naar de veilige overkant. 

Kunststukjes
Lieve mensen….

Voor vogels is dat geen probleem, ze vlegel 
vrij de lucht in.
Het meest opvallend is een klaproos, fel 
rood zoals die hoort te zijn. Klaprozen 
staan symbool voor troost en met name in 
Noord-Frankrijk waar de slagvelden rood 
kleurden na de Eerste Wereldoorlog. De 
vogelhuisjes lijken te verwijzen naar de wo-
ningen in de buurt. Daar zijn al sinds de bouw 
van de hoogbouw rond 1970 veel nieuwe 
bewoners neergestreken en er zijn ook heel 
veel weer vertrokken. 
We kijken verder onder de klaproos. Er 
fladderen losse vellen papier, die doen 
denken aan die van de wandelgangen in de 
oude Tweede Kamer. Bij uitzendingen van 
Nieuwsuur kwamen die bewegende papie-
ren, op de muur geprojecteerd, vaak in zicht. 
Tenslotte komen we helemaal onderaan in de 
linkerhoek bij een lichtgroen papier met een 
deel van een gedicht van Toon Hermans.
Die tekst zit verscholen achter een boom. 
Vanuit de verte denk je: is die boom nu echt of 
geschilderd.
Zo’n buitenschilderij roept bij mij nog wel wat 
vragen op. Het is een openbaar werk. Wie is 
de eigenaar? De bedenker ofwel de ontwerper, 
de maker dus de echte schilder, van de eige-
naar van de flat (dat is ZoWonen) óf van ons 
allemaal, de burgers van Sittard-Geleen.
Of is het van Toon Hermans die met de tekst 
van het gedicht de inspiratie was voor dit 
prachtige stuk buitenkunst.
Mij maakt het niks uit. Ik kan ervan genieten 
en u ook. Al moet ik ervoor omrijden en er 
even voor stoppen. Ga zelf maar kijken en lees 
mee met de tekst van Toon:

LIEF

een vogel zat
op het zebrapad
in elkaar gedoken
al vliegend door de grote stad
had hij een poot gebroken
de mensen dromden eromheen
daar op het drukke plein
’t verkeer stond stil nou zie je maar
hoe lief de mensen zijn

Toon

* gehele collectie

Mode voor alle mannen
Premium dealer van Geleen 

en omstreken

Lenders 
Mannenmode

Mode voor alle mannen

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

Opruiming 
––––––

Op alle Polo’s 
korte mouw 

–
Hemden
korte mouw –
T-shirts 

–
Zomerjacks 

 
alles 40%

* gehele collectie

Mode voor alle mannen
Premium dealer van Geleen 

en omstreken

Lenders 
Mannenmode

Mode voor alle mannen

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

Opruiming 
––––––

Op alle Polo’s 
korte mouw 

–
Hemden
korte mouw –
T-shirts 

–
Zomerjacks 

 
alles 40%

Premium dealer van Geleen
en omstreken

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

OPRUIMING  
  Op alle polo’s  
  korte mouw  
  Hemden  
   korte mouw

  T-shirts
  Zomerjacks

tot 40%         
  

Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100

03taartsnelomsoR,drattiS
001tkraM,neeleG

Persoonlijk Adviseur  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 fl exibele 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
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

Koopzondag geopend? Kijk voor alle vestigingen en openingstijden op sanidump.nl
*vraag in de showroom naar de voorwaarden

SITTARD - NUSTERWEG 88D

 
 
 

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

EXTRA VOORDEEL!
BIJ AANKOOP VAN

FITEX CREATIVE PLUS BUITENLAK PU

Ontvang bij aankoop van 750 ml Fitex Creative Plus Buitenlak PU 375 ml GRATIS!
Ontvang bij aankoop van 2,5 liter Fitex Creative Plus Buitenlak PU 750 ml GRATIS!
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Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl

ACTIE:
Bij uw eerste 

bestelling 

3 maaltijden
voor 

€ 18,95

OOK 
LEKKERE 
SOEPEN
vanaf

€ 1,95

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

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

Bezorgdag

Marie Petit en Wim Brabants 
concerteren in Salviuskerkje

Marie Petit en Wim Brabants verzorgen 
zondag 21 augustus vanaf 15.00 uur 
een concert in het Salviuskerkje aan 
de Platz 2 in Limbricht. Entree:  12.50 
euro bij reserveren, 15.00 euro aan de 
zaal. Reserveren: concerten@salvius-
kerkje.nl; T 046 4588423.  
Info: www.salviuskerkje.nl 

Marie Petit
Marie Petit begon met piano, notenleer en 
koorzang op 7-jarige leeftijd op de Academie 
van Florennes. In het zesde middelbaar kreeg 
ze de mogelijkheid om het koor van haar 
parochie af en toe te begeleiden, maar ze werd 
een beetje gefrustreerd omdat ze het orgelpe-
daal niet kon bedienen. Ze begon daarom met 
orgellessen bij F.X. Grandjean via de Acade-
mie. Na de middelbare school studeerde ze 
voor handelsingenieur aan de Universiteit van 
Namen, waar ze haar orgellessen voortzette. 
Daarna besloot ze om aan de KU Leuven ver-
der te studeren om daar haar masteropleiding 
te volgen. Tegelijkertijd kreeg ze de moge-
lijkheid om met een Bachelor in orgel aan de 

LUCA School of Arts - campus Lemmens te 
starten, met Luc Ponet als orgeldocent. Zij zet 
deze opleiding met veel plezier voort, tegelijk 
met haar doctoraat in de onderzoeksgroep 
Productie en Logistiek waarmee zij in septem-
ber 2021 aan de KU Leuven is gestart. Sinds 
februari 2019 is ze organist titularis in haar 
parochie in Philippeville en sinds februari 
2022 begeleidt ze bovendien het koor van de 
parochie in Lonzée. Ze musiceert ook heel 
graag samen met haar twee broers, Antoine 
(trompet en cello) en François (gitaar en 
zang). Marie heeft masterclasses gevolgd bij 
verschillende docenten,  o.a. bij B. Mernier, 
bij Hans Leenders, A. van de Cauter, Marcel 
Verheggen, P. van Dijk en Tineke Steenbrink 
en heeft een paar concerten in België en Ne-
derland gespeeld, o.a. in het Salviuskerkje te 
Limbricht in 2021.

Wim Brabants
Wim Brabants genoot zijn opleiding aan de 
Conservatoria te Antwerpen, Gent, Brussel en 
Den Haag bij onder meer Frans Vester en Bar-
thold Kuijken. Van 1977 tot 2015 doceerde hij 

dwarsfluit en kamermuziek aan LUCA, cam-
pus Lemmens. Onder zijn impuls ontstonden 
diverse barok- en kamermuziekensembles die 
zich specialiseren in de uitvoering van 18de en 
19de-eeuwse muziek, vertolkt op authentieke 
instrumenten, zoals ‘Le Plaisir des Dames’, 
‘La Fonte Barocca’ en ‘Quadro Viegas’. Van 
1995 tot 2012 was hij dirigent van The Belle 
Epoque Orchestra, later omgedoopt tot Bra-
belio. Zijn speurtochten naar vergeten muziek 
uit de 18de eeuw leidden o.m. in 1992 tot 
de ontdekking van drie blokfluitsonates van 
Graaf Unico Wilhelm Van Wassenaer. In 2015 
ontdekte hij een onbekend fluitconcert van 
Pierre Gabriel Buffardin, in 2019 acht fluit-so-
nates en in 2021 zes triosonates van diezelfde 
componist. Website: www.flandriarte.be 

Programma
Werken van: J.S. Bach (1685-1750); G.Ph. Te-
lemann (1681-1767); S. van Soldt Ms. (1599); 
C. Erbach (ca. 1568-1635); J.P. Sweelinck 
(1562-1621); A. van den Kerckhoven (1619-
1702) ; J.G. Walther (1684-1748). 

Marie Petit  Foto eigen archief

Op vakantie of een dagje 
weg? Laat uw woning 
veilig achter!
De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. 
Het is vaak makkelijk te zien waar bewoners 
voor langere tijd weg zijn. Denk maar aan een 
stapel post op de mat, gordijnen die gesloten 
blijven en nergens een lampje dat brandt. Het 
advies: geef uw woning een bewoonde indruk.
Hieronder vindt u een lijst met tips. Zo zorgt 
u er zelf voor dat het risico op woninginbraak 
kleiner wordt. Ook als u maar even van huis 
bent. 

Tips tegen inbraak in huis
•Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.  
•Doe als u weggaat altijd alle ramen dicht en 
alle deuren op slot, ook al is het maar voor 
heel even. 
•Gaat u op vakantie? Vertel het uw buren en 
vraag of zij hun auto af en toe op uw oprit 
parkeren.
•Gebruik goedgekeurde sloten. Die herkent u 
aan het SKG®-logo met sterren.
•Laat ’s avonds licht branden als u weg bent. 
Gebruik bijvoorbeeld een tijd- of schemer-
schakelaar.
•Verstop uw sleutels niet buiten. Een verstop-
plek onder de mat of in de bloempot wordt 
makkelijk geraden.
•Vertel niet op sociale media dat u weggaat.
•Zet géén waardevolle spullen in het zicht. In-
braken in garages en schuren 

Vaak zijn de huizen goed beveiligd en worden 
de garages en schuren vergeten. Toch staan 
daar vaak waardevolle spullen zoals e-bikes 
of gereedschap. Zorg ervoor dat deze plekken 
ook goed beveiligd zijn. 

Ook hiervoor een paar tips 
•Bevestig anti-klimstrips op uw poort en 
schutting(en). 
•Doe de schuur of garage op slot en haal de 
sleutel altijd uit het slot, ook als u wel thuis 
bent. 
•Inbrekers gebruiken van alles om uw 
tuin binnen te komen en weer te verlaten. 
Afvalbakken, tuintafels en ladders kunnen bij-
voorbeeld makkelijk als op- of afstap worden 
gebruikt. Ruim ze daarom zo veel mogelijk op 
en bewaar ze achter slot en grendel. Of haal ze 
weg bij de schutting.  
•Sluit ‘achterom’ altijd af. Ook als u de (klein)
kinderen even ophaalt bij de opvang of een 
snelle boodschap gaat doen. Een inbreker 
heeft vaak maar een paar minuten nodig.
•Zorg voor goed hang- en sluitwerk (slot) voor 
uw poort, schuur- of garagedeur. 
•Zorg voor verlichting met een bewegings-
sensor. Inbrekers staan niet graag in de 
belangstelling tijdens het klaren van hun klus. 
Met een lamp met bewegingssensor kunt u 
de inbreker(s) afschrikken. Hang de lamp 
het liefst hoog op en kies voor een slagvast 
exemplaar. Dan kan de inbreker de lamp ook 
niet kapot slaan.

Meer tips?
Wilt u meer tips lezen om de kans op een wo-
ninginbraak zelf te verkleinen? Ga dan naar 
Preventietips - Politiekeurmerk.
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839,-
TUINTAFEL 220CM 
NU SLECHTS:

499,-
U BESPAART: 340,- (41%)

OPENINGSTIJDEN:
Donderdag: 13-18 uur 
Vrijdag, zaterdag & zondag: 10-18 uur
Maandag: 13-18 uur  (Dinsdag & woensdag: gesloten)

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

IEDERE ZONDAG 
OPEN!

VOOR DEZE LAGE PRIJZEN OOK ONLINE TE BESTELLEN: WWW.PACOMEUBELEN.COM*Bij aankoop van een tuinset naar keuze v.a. € 450,- 
(niet i.c.m. de actieartikelen uit deze advertentie)

GRATIS PARASOL*

115,-
VERSTELBARE RELAXSTOEL
PER STUK SLECHTS:

59,-
U BESPAART: 56,- (49%)

189,-
HANGPARASOL
NU SLECHTS:

99,-
U BESPAART: 90,- (48%)

59,95

KINDERSTOEL
PER STUK SLECHTS:

29,-
U BESPAART: 30,95 (52%)

99,-
LOUNGECHAIR
PER STUK SLECHTS:

49,-
U BESPAART: 50,- (51%)

159,-
LOVESEAT
PER STUK SLECHTS:

99,-
U BESPAART: 60,- (38%)

MEER DAN 200 SETOPSTELLINGEN

DE GROOTSTE UIT DE REGIO

LUXE ZWEEFPARASOL
VIERKANT XXL
• Polyester doek
• 250x250 cm 
• Inclusief kruisvoet
• Makkelijk te openen en te sluiten
• Keuze uit 3 kleuren

Keuze uit 
3 kleuren

Keuze uit 5 kleuren

Keuze uit 3 kleuren

 Keuze uit 3 kleuren: 
zwa rt, wit en bruin

Zomer
SOLDEN

1786,-
ALUMINIUM LOUNGESET
COMPLEET SLECHTS:

899,-
U BESPAART: 887,- (50%)

Tegen een meerprijs uit te breiden met fauteuil en tussenelement
Keuze uit wit of antraciet

Alle rugleuningen zijn verstelbaar, inclusief extra dikke kussens Inclusief luxe geweven zitkussen

Tegen een meerprijs ook leverbaar in 240 cm

765,-
3-DELIGE RELAX SET
COMPLEET SLECHTS:

399,-
U BESPAART: 366,- (48%)

2699,-
LOUNGESET XXL
COMPLEET SLECHTS:

1299,-
U BESPAART: 1400,- (52%)

1799,-
LOUNGESET XL
COMPLEET SLECHTS:

799,-
U BESPAART: 1000,- (56%)

689,-
TUINTAFEL 200 CM
NU SLECHTS:

399,-
U BESPAART: 290,- (42%)

1249,-
ALUMINIUM LOUNGESET
COMPLEET SLECHTS:

799,-
U BESPAART: 450,- (36%)

199,-
TUINSTOEL
PER STUK SLECHTS:

119,-
U BESPAART: 80,- (40%)

XXL loungeset: inclusief fauteuil en voetenbank 
(Exclusief decoratie en sierkussens)

Inclusief luxe geweven zit- en rugkussens en de salontafel 
(Exclusief decoratie en sierkussen)

Keuze uit 3 kleuren

349,-
HANGSTOEL INCL. KUSSEN
NU SLECHTS:

179,-
U BESPAART: 170,- (49%)

OP =
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P
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Ook leverbaar 
in grijs

839,-839,-
TUINTAFEL 220CM 
NU SLECHTS:

499,-

OPENINGSTIJDEN:
Donderdag: 13-18 uur 
Vrijdag, zaterdag & zondag: 10-18 uur
Maandag: 13-18 uur  (Dinsdag & woensdag: gesloten)

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

Dinsdag & woensdag: gesloten)

EUROPALAAN 39 | 3900 PELT (BELGIË)
IEDERE ZONDAG 

OPEN!

VOOR DEZE LAGE PRIJZEN OOK ONLINE TE BESTELLEN: WWW.PACOMEUBELEN.COM*Bij aankoop van een tuinset naar keuze v.a. € 450,- 
(niet i.c.m. de actieartikelen uit deze advertentie)

GRATIS GRATIS PARASOLPARASOL*

115,-115,-
VERSTELBARE RELAXSTOEL
PER STUK SLECHTS:

59,-
U BESPAART: 56,- (49%)

59,59,9595

KINDERSTOEL
PER STUK SLECHTS:

29,-
U BESPAART: 30,95 (52%)

99,99,--
LOUNGECHAIR
PER STUK SLECHTS:

49,-
U BESPAART: 50,- (51%)

159,159,-
LOVESEAT
PER STUK SLECHTS:

99,-
U BESPAART: 60,- (38%)

MEER DAN 200 SETOPSTELLINGEN

DE GROOTSTE UIT DE REGIO

49,-
U BESPAART: 50,- (51%)

99,99,99,
LOUNGECHAIR

99,

VERSTELBARE RELAXSTOEL

499,-
U BESPAART: 340,- (41%)

 MEGASTORE
189,-189,-
HANGPARASOL
NU SLECHTS:

99,-
U BESPAART: 90,- (48%)

U BESPAART: 60,- (38%)

LUXE ZWEEFPARASOL
VIERKANT XXL
• Polyester doek
• 250x250 cm 
• Inclusief kruisvoet
• Makkelijk te openen en te sluiten• Makkelijk te openen en te sluiten• Makkelijk te openen en te sluiten• Makkelijk te openen en te sluiten
• Keuze uit 3 kleuren• Keuze uit 3 kleuren

Keuze uit 
3 kleuren

Keuze uit 5 kleuren

Keuze uit 3 kleurenKeuze uit 3 kleuren

 Keuze uit 3 kleuren: 
zwa rt, wit en bruin

Zomer
SOLDENSOLDEN

1786,-1786,-
ALUMINIUM LOUNGESET
COMPLEET SLECHTS:

899,-899,-899
U BESPAART: 887,- (50%)

Tegen een meerprijs uit te breiden met fauteuil en tussenelement
Keuze uit wit of antraciet

Alle rugleuningen zijn verstelbaar, inclusief extra dikke kussens Inclusief luxe geweven zitkussen

Tegen een meerprijs ook leverbaar in 240 cm

765,-765,-
3-DELIGE RELAX SET
COMPLEET SLECHTS:

399,-
U BESPAART: 366,- (48%)

2699,-2699,-
LOUNGESET XXL
COMPLEET SLECHTS:

1299,-
U BESPAART: 1400,- (52%)

1799,-1799,-
LOUNGESET XL
COMPLEET SLECHTS:

799,-
U BESPAART: 1000,- (56%)

689,-689,-
TUINTAFEL 200 CM
NU SLECHTS:

399,-
U BESPAART: 290,- (42%)

1249,-1249,-
ALUMINIUM LOUNGESET
COMPLEET SLECHTS:

799,-
U BESPAART: 450,- (36%)

199,-199,-
TUINSTOEL
PER STUK SLECHTS:

119,-
U BESPAART: 80,- (40%)

XXL loungeset: inclusief fauteuil en voetenbank 
(Exclusief decoratie en sierkussens)

Inclusief luxe geweven zit- en rugkussens en de salontafel 
(Exclusief decoratie en sierkussen)

Keuze uit 3 kleurenKeuze uit 3 kleurenKeuze uit 3 kleurenKeuze uit 3 kleuren

349,-349,-
HANGSTOEL INCL. KUSSEN
NU SLECHTS:

179,-
U BESPAART: 170,- (49%)
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Ook leverbaar 
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HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

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

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

ZELISSEN
autodemontage v.o.f.

Milieuparkweg 14
Sittard

In- en verkoop gebruikte 
top-occasions

AutoMeis Vestiging Heerlen
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Susterse Schone, blonde 
verleidster van dorstige kelen

Door Ray Simoen

Het was niet zijn eigen liedje maar, Bobbejaan 
Schoepen verdiende er goud geld ermee. In 
1958 hoorde de zingende Belgische ‘cowboy’ 
in Engeland een countrylied en besloot er 
meteen maar vier versies van te maken: een 
Duitse- Ich steh’an der Bar, een Franse- Café 
sans export-een Engelse -A bar without beer- , 
en een Nederlandse, die iedereen meteen mee 
zong, Een café zonder bier.

,,Een strand zonder water of land zonder 
grond. Dat is al even erg als een staart zon-
der hond. Maar je geld dat verdwijnt met je 
trouwe kassier. Dat is nog niet zo erg als een 
café zonder bier”. 

Zo begint het tragikomische lied, en het was 
meteen een grote hit. Want zo kort na de 
tweede wereldoorlog kon iedereen zich dat 
leed van een café zonder bier goed voorstel-
len. Er was toen veel schaarste.

Huisbier
Tijden zijn veranderd. Een café zonder bier 
wordt door velen een stuk minder erg gevon-
den als ‘een staart zonder hond’. Het leger 
alcoholmijders en de 0.0 % drinkers groeit 
elke dag. En bierdrinkers gaan niet meer naar 
het café voor gewoon een biertje.  Nee, de 
bierdrinker van nu wil speciaal biertjes. Pils is 
uit de gratie, de IPA’s, Gooses, Saisons en de 
Porters hebben nu het grootste woord aan de 
tap.  Maar deze popi biersoorten worden met 
de nek aangekeken door de zwaardere gasten 
uit de Tripel en Quadrupel klasse. De drinkers 
met een diepe beurs halen op hun beurt de 
neus op voor deze bieren en gaan voor wat zij 
als de Champions League van de biercompeti-
tie zien: bieren, die eerst als exquise wijnen op 
een houten fust hebben kunnen rijpen. 
Er komen ook steeds meer cafés met een 
moderne versie van Bobbejaan Schoepens hit. 
‘’Niet is zo erg als een café zonder zijn eigen 
bier’, is het nu. Een bier, dat enkel in een be-
paald café wordt geserveerd. Een huisbier, dat 

op verzoek van een cafébaas gebrouwen wordt 
door een brouwer en nergens anders wordt 
geschonken. De goedkoopste variant is dat 
een brouwer op een standaard bier gewoon 
een ander etiket plakt en het zo slijt aan een 
café als een uniek bier.  Maar er zijn ook café-
bazen, die een eigen smaak aan hun huisbier 
willen geven en die wens door een brouwer 
op fles laten zetten. En er zijn zelfs cafébazen, 
die zelf hun eigen bier brouwen en dat alleen 
serveren in hun eigen établissement.
Aan de rand van Susteren ligt Koffiehuis & 
Brasserie Het Ijzerenbos. Een populaire hal-
teplaats voor wandelaars, fietsers en terrastij-
gers. Naast de kaart met vele aantrekkelijke 

hapjes en gerechten heeft deze brasserie 
ook nog een eigen bier. Opvallend aan dit 
bier met zijn allitererende naam, Susterse 
Schone,  is dat het is gebrouwen door de 
chef- kok zelf. Dat is mooi, een kok die niet 
alleen in de soeppan weet te roeren maar ook 
nog in de brouwketel. Heeft hij goed geroerd 
in de brouwketels zodat zijn bier niet alleen 
een Susterse Schone maar ook een Susterse 
Lekkere is?

Schoonheid
 Fris en vrolijk oogt het flesje met zijn zacht-
groene en oranje etiket wel. De Susterse Scho-
ne is een  ‘Belgische Blonde’, vermeldt het 
etiket. Maar verder word je niet veel wijzer 
van het etiket. Enkel dat de Schone houdbaar 
is tot 23 januari 2023 en gebouwen is in de 
‘artisanale brasserie Het Ijzerenbos’.  Aan de 
teek van de brasserie  weet men ook weinig te 
vertellen over het bier. Zou de brouwer-kok zo 
op zijn keukengeheimen zitten dat je niks te 
weten mag komen over hem en zijn artisanale 
brouwerij?

Een doorsnee beauty is de Susterse Schone 
met zijn frisse, donkerblonde kleur en het ste-
vige schuim. Geen oogverblindende schoon-
heid maar een frisse, mooie meid met een 
leuke uitstraling. Fris is ook de eerste slok, 
die je mond aangenaam vult met (sinaasap-
pelachtig) zoetje, beetje kardemon, gevolg 
door een ferme portie gist, die het bier zijn 8 
% alcohol geeft. Hop en gist maken het bier in 
de afdronk wat droog en stroef. Gelukkig laat 
het zoetje zich niet eronder krijgen en geeft 
het de Susterse Schone een happy end. Een 
aantrekkelijk bier is deze blonde uit Susteren, 
maar je moet hem wel goed gekoeld drinken. 
Overbodige raad in deze snikhete dagen, die  
op de kalender het staartstuk van de hondsda-
gen zijn, maar zich daar niets van aantrekken. 
De zon jaagt de temperaturen naar ongekende 
hoogtes en de dorst naar goed gekoeld bier 
gaat hierin lekker mee. De Susterse Schone 
laaft graag deze onlesbare dorst. Er gaat wei-
nig boven sappig blond.

Spreekuur koffie met taal 
en Taalcafé
Elke donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 
uur kun je in het Taalhuis op de 2e verdieping 
van Bibliotheek Ligne tijdens het spreekuur 
Koffie met Taal terecht met je vragen op het ge-
bied van lezen, schrijven, rekenen en digitale 
vaardigheden. Wij verstrekken informatie 
over ons aanbod en het aanbod van onze 
partners in de Taalcoalitie. Het Taalcafé is een 
ontmoetingsmoment om in gesprek te gaan 
met anderen, zo werk je op een leuke manier 
aan je ontwikkeling. Het spreekuur Koffie met 
Taal is speciaal voor alle vragen op het gebied 
van lezen, schrijven, rekenen en digitale 
vaardigheden. Het Taalcafé is een ontmoe-
tingsmoment om in gesprek te gaan met an-
deren. Zo werk je op een leuke, ontspannen en 
informele manier aan je ontwikkeling onder 
begeleiding van getrainde taalvrijwilligers en/
of medewerkers. Ontdek de spellencollectie en 
speel mee.

Noord-Portugal: het 
Douro Portwijngebied
De Douro-regio is het oudste afgebakende 
wijngebied van de wereld. De grote rivier 
Douro vormt de grens met de rest van Por-
tugal en is onderdeel van het Werelderfgoed 
van de UNESCO. Op de oevers groeien de 
druiven waar de wereldberoemde Port van 
wordt gemaakt op terrasvormige wijngaarden. 
Het waren de Romeinen die hier de wijnbouw 
introduceerden, maar met name in de tweede 
helft van de 17de eeuw werd de Port wereld-
wijd bekend door toedoen van de Engelse 
handelaren. De klimaatomstandigheden in dit 
gebied en de grond waarop de druiven groeien 
zijn van groot belang, hierdoor krijgt de Port 
een karakteristieke en unieke smaak. De dor-
pen aan de rivier ademen een eigen, unieke 
sfeer, alléén de werkers op het land, de dieren 
in de wei, de vrouwen bij de openbare was-
plaats en de ouderen die op straat een praatje 
met elkaar maken. In de bergen achter de 
rivier liggen nog veel meer verborgen schatten 
die het verdienen om ontdekt te worden! Van 
april tot en met oktober is het mogelijk een 
8-daagse kleinschalige groepsreis in dit unie-
ke gebied te maken, met een afwisselend pro-
gramma waarin cultuur, natuur, historie en 
authenticiteit centraal staan. Uiteraard belicht 
deze reis veel over de Port en ziet de reiziger 
wat een sterke invloed de wijnbouw heeft op 
het landschap en het leven in deze streek. Kijk 
voor meer informatie op www.realtours.nl.

Het Sittard-Geleense landschap nodigt met 
zijn groene velden, bossen en uitgestrek-
te heuvellandschappen uit tot een mooie 
wandeling. Mensen met een hond nemen hun 
trouwe viervoeter dan ook graag mee. Voor de 
hond is het natuurlijk het mooist als hij vrij 
rond kan rennen, maar helaas kan dat niet 
overal. Honden spelen namelijk een belang-
rijke rol bij het overbrengen van Neospora-in-
fecties bij koeien. Daarom doet de Limburgse 
Land- en Tuinbouwbond (LLTB) een oproep 
aan alle hondenbezitters.

Wat is een Neospora-infectie?
De parasiet Neospora caninum wordt wereld-

Oproep aan hondenbezitters
wijd gezien als een belangrijke veroorzaker 
van abortus bij koeien. Het zorgt ervoor dat 
de vrucht in de baarmoeder wordt afgestoten. 
De hond dienst als een gastheer voor deze 
parasiet. Honden worden er zelf niet ziek van 
maar brengen het via hun ontlasting over op 
de koeien. 

Als een koe gras of voer eet dat vervuild is met 
de ontlasting van honden, nestelt de parasiet 
zich in de koe. Vervolgens veroorzaakt de pa-
rasiet het verwerpen van het ongeboren kalfje.

Wat kunt u doen om te helpen?
• Honden in een buitengebied aanlijnen

• Uitwerpselen opruimen in weilanden waar 
koeien lopen
• Uitwerpselen ook opruimen in weilanden 
waar geen dieren lopen omdat het gras uit die 
weilanden wordt gemaaid en als voer wordt 
gebruikt in de winter

Heeft u vragen?
De Zuid-Limburgse rundveehouders bedan-
ken u alvast voor uw hulp. Heeft u toch nog 
vragen? Dan kunt u contact opnemen met de 
LLTB per telefoon of e-mail.

Telefoon: 0475-381777 of email: info@lltb.nl Wandelen door de fraaie omgeving in 
Noord-Portugal.
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ZONDAG 4 SEPTEMBER
Historische Reliekenstoet
met meer dan 1000 deelnemers

10 Voorstellingen openluchtspel
‘Weerlicht der Eeuwen’
Uitgevoerd doormeer dan 150 acteurs

26 AUGUSTUS TOT EN MET 11 SEPTEMBER 2022

VOOR INFORMATIE EN TICKETS:
WWW.HEILIGDOMSVAART.NL 

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

Voor een onbezorgde kampeervakantie !

> Tenten & Voortenten

> Caravan en Camper 

accessoires

> Wandelsport en Outdoor

> Zwembaden  

2 vestigingen op Industrieterrein - 6 dagen per week geopend !

  www.vakantiewereld.com

Grootste van de Euregio

Modern caravan en camper service center

Grote keuze in topmerken kampeeraccessoires
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Sander Hoen (43 jaar) woont in 
Munstergeleen en is sinds dit jaar 
voorzitter van de coöperatieve tuinderij 
Harteveldt. Dit is een coöperatie die 
duurzaam voedsel verbouwt voor haar 
leden.

Tekst: Bert Wassenberg

Een coöperatieve tuinderij is nieuw in 
deze contreien of ben ik abuis?
Projecten waarin groepen mensen samen, 
op een duurzame manier voedsel verbouwen 
worden steeds populairder, maar in de directe 
omgeving van Sittard-Geleen zijn er bij mijn 
weten inderdaad geen vergelijkbare initiatie-
ven. Dat is ook een van de redenen geweest 
om met het project te starten.

Hoe en door wie is het initiatief ont-
staan om op deze manier voedsel te 
verbouwen voor leden, die tevens me-
de-eigenaar zijn van het bedrijf? 
Op uitnodiging van voormalig wethouder 
Meekels hebben twee mannen van Creabitat, 
beide ook nauw betrokken bij Herenboer-
derij Wilhelminapark in Boxtel, in 2020 een 
bijeenkomst georganiseerd voor geïnteres-
seerden in Sittard. Tijdens deze bijeenkomst 
werd uitgelegd wat er allemaal mogelijk is als 
je met een aantal mensen op een coöperatieve 
manier zelf je voedsel wil gaan verbouwen. 
Er kwamen toen al veel enthousiaste reacties 
naar voren, maar tot een kartrekkersgroep 
heeft dit destijds niet geleid. In 2021 was er 
een nieuwe bijeenkomst, met gedeeltelijk 
dezelfde mensen, maar ook weer een hoop 
nieuwe gezichten. Na die bijeenkomst heeft 
zich wel een kartrekkersgroep gevormd die 
er samen energie in is gaan steken. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot de formele oprichting 
van coöperatieve tuinderij Harteveldt op 25 
oktober 2021.

Er is een vierkoppig bestuur en hoe is 
dat tot stand gekomen?
Toen de coöperatie formeel opgericht ging 
worden bij de notaris moesten er een aantal 
formele rollen vastgelegd worden. Een aantal 
mensen uit de kartrekkersgroep was wel 
bereid deze bestuursfuncties in te vullen, in 
ieder geval tot de eerste algemene ledenver-
gadering. Sinds de eerste algemene ledenver-
gadering heb ik de rol van voorzitter gekre-
gen en is Harold (waarnemend) secretaris. 
Daarnaast is Casper Bruens onze zeer kundige 
penningmeester. Jeu Bressers is al sinds het 
begin vicevoorzitter en sinds afgelopen maand 
zijn er gelukkig een aantal aspirant bestuurs-
leden het bestuur komen versterken, want er 
moet, zeker in deze beginfase, toch een hoop 
werk verzet worden. Deze aspirant bestuurs-
leden zullen bij de volgende ledenvergadering 
formeel aan het bestuur worden toegevoegd.

Inmiddels hebben jullie een ledenstop 
en een wachtlijst? Heeft dit succes niet 
ook een keerzijde?
We hebben inderdaad ons vooraf vastgestelde 
maximum van 150 huishoudens (= 300 mon-
den) al binnen 3 maanden bereikt en hebben 
daarna een wachtlijst moeten aanmaken. 
Meer mensen kunnen we nu eenmaal niet 
voeden van het huidige oppervlak van een 
kleine 2 hectare dat we tot onze beschikking 
hebben. De enige keerzijde is dat we mensen 
die graag lid willen worden nu (voorlopig) 
moeten teleurstellen. Verder bewijst de snel-
heid waarmee de coöperatie gevuld is geraakt 
alleen maar het grote draagvlak en enthousi-
asme dat er leeft voor dit soort initiatieven.

Kun je uitleggen waar jullie perceel 
ligt en wat dat betekent voor de omge-
ving? 
Het perceel (of eigenlijk zijn het er twee) ligt 
achter de wijk Janskamperpark in Geleen. Het 
is zichtbaar vanaf de Rijksweg-Noord, recht 

Sander Hoen van coöperatieve 
tuinderij Harteveldt

tegenover de hoofdingang van het Zuyderland 
Ziekenhuis. Binnenkort wordt er gestart met 
de bouw van een nieuwe woonwijk (Nieuw 
Absbroek). Tussen de nieuwe wijk en de 
bestaande wijk Janskamperpark ligt een 
brede strook waar niet gebouwd mag worden 
vanwege leidingen die daar in de grond liggen. 
Hier wordt het Landschapspark Middenge-
bied-Oost ontwikkeld en de bedoeling is dat 
Harteveldt hierin geïntegreerd gaat worden 
met een totale oppervlakte van ongeveer 5,5 
hectare. Vooruitlopend hierop hebben we van 
de gemeente toestemming gekregen om de 
komende twee jaar alvast te starten op deze 
twee proefpercelen van bijna 2 hectare.

Er is verzet geweest van de bewoners 
van de aanpalende Geleense woonwijk 
Janskamperpark? Hoe is momenteel 
de stand van zaken? 
We krijgen veel enthousiaste reacties van 
direct omwonenden en er zijn ook meteen 
een aantal direct aanwonenden lid geworden 
van Harteveldt. Een aantal aanwonenden 
heeft inderdaad ook hun zorgen geuit over 
met name mogelijke verkeersoverlast op de 
Hovenweide en het verloren gaan van het 
open en openbare karakter van het gebied. 
Met hen zijn we in gesprek gegaan en hebben 
we afspraken gemaakt om eventuele overlast 
tot een minimum te beperken. 

Onze leden komen bijvoorbeeld zoveel mo-
gelijk met de fiets als ze op het land komen 
helpen en de wekelijkse uitleveringen op za-
terdagochtend vinden voorlopig in Munster-
geleen op de Markt plaats, totdat de nieuwe 
verkeersaansluiting op de Rijksweg-Noord 
is gerealiseerd. We proberen ook zo snel 
mogelijk te reageren op eventuele klachten 
en wensen. Zo kwam er vorige week bijvoor-
beeld een klacht binnen over geluidsoverlast 
door ons aggregaat dat we nodig hadden om 
te beregenen. We hebben het aggregaat toen 
uitgeschakeld en de volgende dag meteen 
maatregelen genomen om de geluidoverlast 
tot een minimum te beperken, tot tevreden-
heid van de omwonenden.

Hoe komen jullie aan de naam Har-
teveldt? Aanvankelijk is dit initiatief 
gepresenteerd onder naam Kollen-
bergboeren; vanwaar de naam wissel?
De naam Kollenbergboeren is in een vroeg 
stadium door de Brabantse mannen van 
Creabitat gekozen. Toen duidelijk werd 
waar onze tuinderij zou gaan landen hebben 
we gezamenlijk een nieuwe naam gekozen. 
Gezien de ligging van ons veld in het hart van 
de gemeente Sittard-Geleen en het feit dat 
we voedsel willen produceren met hart voor 
biodiversiteit, de bodem en de boer was de 
nieuwe naam snel gekozen!

Jullie hebben een échte boer in de ge-
lederen, die als enige betaalde kracht 
werkt voor jullie coöperatie? Wat is 
zijn taak en drijfveer?
Inderdaad, onze boer/tuinder Glenn Coenen 
is de enige die betaald krijgt voor zijn werk-
zaamheden bij Harteveldt. Alle bijdragen die 
de leden leveren aan de coöperatie zijn volle-
dig op vrijwillige basis. Glenn heeft dan ook 
een behoorlijk verantwoordelijke functie; Hij 
maakt ieder jaar het teeltplan en zorgt voor 
de inkoop van plant- en zaaimateriaal. Samen 
met de leden zorgt hij vervolgens dat alles 
op de juiste manier en op het juiste moment 
de grond in gaat en geoogst wordt, zodat de 
leden het hele jaar voorzien worden van een 
mooie variatie aan groenten. Het organiseren 
van voldoende vrijwilligers op het juiste mo-
ment en de aansturing van deze vrijwilligers 
behoort ook tot zijn takenpakket. Daarnaast 
houdt hij zich bezig met de onkruidbestrij-
ding. Dit gebeurt overigens grotendeels me-
chanisch en handmatig en volledig biologisch. 
Een behoorlijk uitgebreid en divers takenpak-
ket dus voor een jonge kerel van 22.

Hoe hebben jullie de distributie van de 
groenten geregeld? Ik neem aan dat 
niet iedereen zomaar op het perceel 
kan uitzoeken wat van zijn gading is 
en dat dan meenemen?
Het is inderdaad niet de bedoeling dat 
mensen zelf gaan oogsten. Dit gebeurt iedere 
zaterdagochtend vroeg door een groep vrij-
willigers onder leiding van Glenn. Hij bepaalt 
welke groenten er klaar zijn om te oogsten en 
samen met de werkgroep distributie wordt 
iedere week een plan gemaakt met soorten en 
aantallen die aan de leden uitgeleverd wor-
den. De uitlevering vindt later op de (zater-
dag)ochtend plaats op de Markt in Munster-
geleen. Hier kunnen alle leden hun wekelijkse 
groenten komen afhalen bij de marktkraam 
die bemenst wordt door vrijwilligers van de 
werkgroep distributie. Zij zorgen ervoor dat 
de groenten netjes verdeeld worden over het 
aantal leden.

Op welke manier regelen jullie de 
communicatie met de redelijk grote 
achterban van 150 gezinnen en 300 
monden?  
Om iedereen op de hoogte te houden verstu-
ren wij een wekelijkse nieuwsbrief naar al 
onze leden. Hierin staat informatie over de 
gang van zaken en welke groenten er deze 
week uitgeleverd worden. De werkgroep 
recepten (inmiddels hernoemd naar De Veldt-
keuken) stelt iedere week een aantal recepten 
samen met ingrediënten die deze week van 
het land komen en die worden ook met de 
leden gedeeld, ter inspiratie. De verschillende 
werkgroepen en commissies communiceren 

vooral in Whatsapp-groepen met elkaar. Dat 
gaat toch het gemakkelijkst en het snelst. 
Daarnaast is er onze website (www.harte-
veldt.nl) voor alle informatie, facebookpagina 
(www.facebook.com/BoerderijHarteveldt) 
voor de laatste nieuwtjes en Instagram-ac-
count (www.instagram.com/BoerderijHarte-
veldt) voor mooie foto’s van Harteveldt.

Wil je nog gebruik maken van een slot-
woord? Is er een vraag niet gesteld, die 
je graag had willen beantwoorden?  
Ons doel is om al het voedsel dat we produce-
ren te verdelen onder onze leden. We zijn nog 
een beetje zoekende naar de juiste hoeveel-
heden en natuurlijk ook afhankelijk van de 
natuur (weersomstandigheden, ongedierte). 
Daardoor hadden we de afgelopen weken 
bijvoorbeeld veel te veel sla. We vinden het 
natuurlijk zonde om goede producten weg 
te gooien en hebben daarom een behoorlijke 
hoeveelheid sla geschonken aan de Éngele van 
Zittterd-Gelaen en de Vincentiusvereniging, 
zodat het toch nog op een goede plek terecht-
gekomen is. Op deze manier willen we niet 
alleen zorgen voor sociale verbinding tussen 
onze leden, maar ook met de omgeving en de 
rest van de inwoners van Sittard-Geleen. De 
opbrengst van Harteveldt is dus niet alleen 
groente, maar ook een nieuwe sociale en 
diverse gemeenschap.

Duurzaam in alle 
opzichten 
De manier waarop coöperatie Harteveldt 
haar tuinderij runt, staat garant voor gezond, 
duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel uit 
het seizoen. Maar behalve dat, levert Harte-
veldt ook een bijdrage aan meer natuur, een 
betere bodem, een prettige woonomgeving en 
meer onderlinge verbinding. Want samen met 
elkaar voedsel produceren is leuk, leerzaam 
en verleidt je om te bouwen aan een duurza-
me mini-samenleving waar je (wellicht) oude 
bekenden treft en nieuwe vrienden maakt.

Investeringen en inleg
Om lid te worden van de coöperatie  inves-
teert ieder huishouden eenmalig 1.000 euro 
(eenpersoons huishoudens betalen 500 euro). 
De helft van dit bedrag betaal je bij de start 
van je lidmaatschap. Hiermee beschikken we 
over voldoende budget voor de benodigde 
investeringen. De inleg besteden we aan de 
inrichting van de percelen, het doen van een 
aantal investeringen en de opstart van het 
bedrijf en de coöperatie. Op het moment dat 
we meer gronden in gebruik gaan nemen (en 
dus meer investeringen nodig zijn) wordt het 
tweede deel van de inleg pas geïnd. Mocht 
je na enige tijd willen stoppen, dan is het 
onder een aantal voorwaarden mogelijk om 
je inleg terug te krijgen. Als het inleggeld een 
belemmering is om direct mee te doen, neem 
dan gerust contact op met onze penningmees-
ter voor het bespreken van een oplossing op 
maat.

Contributie
Het geld dat nodig is om het bedrijf vervol-
gens te laten draaien, brengen de leden bijeen 
door het betalen van de wekelijkse contributie 
per ‘mond’. Elk huishouden dat lid is, bepaalt 
zelf hoeveel monden het afneemt en dus hoe-
veel contributie je als huishouden betaalt. De 
wekelijkse oogst verdelen we over de monden. 
Heb je meer monden, dan krijg je meer te 
eten. Het aantal monden hoeft overigens niet 
gelijk te zijn aan de grootte van je huishou-
den. De wekelijkse contributie bedraagt €6,75 
per ‘mond’. Dit bedrag is gebaseerd op de 
begroting waarin kosten voor de boer, pacht, 
inhuur extra arbeid, advies en plant- en zaai-
goed zijn opgenomen. Het contributiebedrag 
kan elk jaar beperkt wijzigen op basis van de 
begroting voor het komende jaar. Het besluit 
hierover staat telkens op de agenda voor de 
algemene ledenvergadering. 
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delta.nl/munstergeleen

Bij DELTA gaan we verder. Met de nieuwste generatie glasvezelinternet
en onze gratis tot de nok installatie. Onze glasvezelexperts zorgen ervoor
dat je overal in huis gigasnel en stabiel internet ervaart, hoe je ook woont. 
Zodat iedereen zonder haperingen kan videobellen, streamen of gamen. 
Stel zelf je pakket samen met tv en/of bellen op:

DELTA Glasvezel
in Munstergeleen

*  Na de actieperiode van 3 maanden betaal je voor 1 Gig de resterende contractperiode van 9 maanden 45,- per maand. Na de contractperiode betaal je 50,- per maand.
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 De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door  Frank Janssen.

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

8 Winkels in Limburg

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

LENOVO LAPTOP
IdeaPad 3 15ALC6 82KU01LQMH

• 15,6 inch • Full HD • Ryzen 5 5500U • 8 GB RAM

• 512 GB opslag • AMD Radeon RX Vega 7

AVM FRITZ!BOX ROUTER
FRITZ!Box 4060

• Op elk netwerk aan te sluiten • Meshmaster functie, 

uitbreidbaar • WiFi 6 tot 4800Mbit/s

ASUS LAPTOP
S513EA-BN2215W

• 15,6 inch • Full HD • Intel Core i7 • 8 GB RAM 

• 512 GB opslag • Intel Iris Xe Graphics

BEKO WASMACHINE
WTV7736WC01

• 7KG vulgewicht • 1400 RPM • ProSmart™-invertermotor 

• SteamCure™ • StainExpert™-programma 

• Xpress superkort 14 minuten-programma

TRUST DRAADLOZE MUIS
Ozaa Rechargeable Wireless Mouse

• Optische muis • Rechtshandig • Ingebouwde accu 

• Beschikt over 6 knoppen • 2400DPI

SAMSUNG SMART-TV
UE43BU8070

• 43 inch • LED • 4K Ultra HD  • Crystal Processor 4K 

• Tizen

Adviesprijs  649,-

Adviesprijs  259,-

Adviesprijs  949,-

Adviesprijs  499,-

Adviesprijs  49,99

Adviesprijs  649,-

579,-

194,-

849,-

429,-

35,-

549,-

15,6” 15,6”

AVM FRITZ!BOX ROUTERAVM FRITZ!BOX ROUTERAVM FRITZ!BOX ROUTER
Adviesprijs

BEKO WASMACHINEBEKO WASMACHINEBEKO WASMACHINE
Adviesprijs  Adviesprijs  AdviesprijsD

43”

Wij geven een complete studentenkamer inrichting weg! 
Vul het formulier in via www.eptummers.nl/winactie en maak kans!

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

en maak kans!

Les: Ve
ilig

internet
ten!

www.eptummers.nl/winactiewww.eptummers.nl/winactiewww.eptummers.nl/winactiewww.eptummers.nl/winactie
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