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De historie herleeft in Susteren. Van 
26 augustus tot en met 11 september 
is het smalste stukje Nederland weer 
het decor van spektakel, traditie en 
cultuur. Een evenement dat eens in de 
zeven jaar plaatsvindt. 10 openlucht-
voorstellingen, een historische stoet op 
4 september en heel veel muziek. Dat 
allemaal tijdens de Heiligdomsvaart, 
die dit jaar 575 jaar bestaat. 

Tegen de muren van de 1000 jaar oude 
Amelberga-basiliek wordt momenteel door 
vrijwilligers gebouwd aan een openluchtthe-
ater. Vanaf 27 augustus voeren meer dan 150 
lokale acteurs het spel Weerlicht der Eeuwen 
uit. Geschreven door de maker van Dagboek 

575 jaar Heiligdomsvaart Susteren

van een herdershond, Jacques Schreurs.  
Het  spel, is een kroniek van de legendarische 
gebeurtenissen uit de Maasregio en dan met 
name in de regio Susteren. 

Een waar spektakelstuk, met drama, muziek, 
roofvogels, paarden en dat alles tegen het 
decor van de meer dan duizend jaar oude 
kerk. Er zijn maar liefst 10 voorstellingen!  
Regisseur van het spel is Karel Fiddelers. 
Assistent-regisseur is Jan van Wegberg.

Na twee jaar afwezigheid is het zondag 4 september weer 
zover. In het sfeervolle hart van Oud-Geleen vindt de ker-
mis en braderie plaats. Lees op pagina 7 in het interview 
met voorzitter Raimond Verhoef waarom dit zo’n bijzonde-
re dag is voor deze eeuwenoude dorpskern.

Braderie Awt Gelaen

 Foto Heiligdomsvaart Susteren
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Historische stoet 
Een belangrijk onderdeel van de Heiligdoms-
vaart is de historische stoet. Bij deze oude tra-
ditie van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart 
worden de in Susteren bewaard gebleven 
overblijfselen en voorwerpen van heiligen aan 
het publiek getoond. In het voorste gedeelte 
van de stoet wordt de geschiedenis van Suste-
ren door groepen in historische en artistieke 
kledij, uitgebeeld en verteld. 

Het tweede gedeelte bevat het tonen van de 
relieken. Aan de stoet nemen meer dan 1000 
mensen deel, verdeeld over meer dan vijftig 
verschillende groepen. De deelnemers komen 
uit heel Europa, met groepen uit Italië, België, 
Duitsland en Nederland. Naar verwachting 
zullen meer dan 20.000 toeschouwers naar 
de stoet komen kijken. Die is overigens gratis 
toegankelijk. Na afl oop van de stoet is er een 
uitgebreid muzikaal programma op de Markt-
straat, met oa. optreden van Spik & Span. Ook 
dit evenement is gratis toegankelijk.

Alle informatie: 
www.heiligdomsvaart.nl
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DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

Deze aanbiedingen zijn geldig van 22 augustus t/m 4 september 
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

*

Meer reuring remedie 
tegen culturele 

bloedarmoede Sittard
Door Ray Simoen

Twee keer uitverkocht huis of , beter, twee keer 
‘volle tuin’ in de Jardin d’Isabelle’ dit weekein-
de. Zowel vrijdag als zaterdag vulde het publiek 
gretig de stoeltjes om te genieten van het mu-
zikale spektakel dat het Duitse operagezelscha 
Opera Classique ten gehore bracht in een van 
de stadstuinen van de Sittardse binnenstad.’ 
Bijna drie uur zat het publiek elke avond adem-
loos te luisteren naar Verdi’s tranentrekkende 
opera La Traviata, met in de hoofdrollen een 
keur aan internationale operasterren uit Duits-
land, Mexico, Amerika, Roemenië en Tsjechië.

Joeksmuziek
Frank Keysers, die het operagezelschap wist te 
strikken voor twee optredens in Sittard, was in 
zijn nopjes. Vooral ook omdat hij de opera-ar-
tiesten ook nog wist over te halen om zaterdag-
middag op diverse plekken in de stad spontaan 
mini-concerten te geven. Terecht was Keysers, 
die ook voorzitter is van de Vereniging Sittards 
Verleden, in zijn nopjes met dit geslaagd 
muzikaal weekend. Twee keer uitverkocht huis. 
Dat is een unicum in deze stad. Niet alleen 
een rinkelende kassa was het doel, dat Keysers 
voor ogen had met dit muziekspektakel. Hij wil 
vooral voor meer ‘culturele reuring’ in de stad 
zorgen.
Meer culturele reuring? Is die er dan zo weinig 
te beleven in dit ‘sjtèdje van lol en sjpas’? De 
binnenstad davert toch meer dan geregeld van 
techno beats uit boxen, blaoskapellen vol tröot 
en trommel kabaal, Boheemse hoempa orkes-
ten en ander kermisachtig vermaak, waar de 
bierpomp harder van gaat lopen en kelen nog 
luidkeelser ‘Zitterd, Zitterd allein, dao geit niks 
baove, zoo is der mer ein’ gaan yellen? 

Dat is echter niet de culturele reuring, die 
Keyers zoekt. Terecht merkt hij op dat al deze 
joeksmuziek en feestbands erg dominant zijn 
in het cultureel leven van Sittard. Er is behoef-
te aan een meer divers cultureel aanbod. Meer 
aandacht voor klassieke muziek bepleit hij dan 
ook. En hij niet alleen. De grote belangstel-
ling voor de concerten in de Jardin d’ Isabelle 
geven hem en andere voorstanders van een 
diverser cultureel aanbod gelijk. 
Het succes van de ‘Isabella concerten’ toont te-
vens het tekort van de programmamakers van 
de  stadsschouwburg aan. Die slagen er maar 
niet in om het publiek te enthousiasmeren voor 
een bezoek aan de nu opgeknapte schouw-
burg. Mogelijk kan de energie, die lange tijd is 
besteed aan het verhangen van het naambordje 
en het behangen van de muren met foto’s van 
Toon Hermans, de nieuwe naamgever van 
de schouwburg, nu gestoken worden in het 
creëren van een aantrekkelijk en succesvol 
programma aanbod. 

Kónzaer
Kapel Tisniksetwurtniks gaf al een komisch 
voorzetje voor wat Keysers voor ogen staat. De 
kapel gaat op 3 september een Sittardse versie 
van het Amsterdamse Keizersgrachtconcert 
houden: het Keizersgrachkónzaer, met bootjes, 
die op het droge blijven weliswaar, maar met 
een ,,heus klassiek orkest, Heritage Sinfoniet-
ta”, verzekert Lejao Beursgens van Tisnik-
setwurtniks.

Waarom niet dit konzaér uitbreiden tot grootse 
opening van het cultureel seizoen van Sittard? 
De stad heeft tal van klassieke musici, die zich 
graag willen presenteren tijdens een ‘kónzaer’ 
weekeinde. Hub Ehlens Ad Mosam, tot ver 
buiten de binnenstad van Sittard bekend door 
zijn prachtige vertolkingen van barokmuziek, 
violiste Lisanne Soeterbroek, saxofoniste 
Suzanne Welters, hoornist Marc Doomen en 
trompettist Romano Diederen zijn musici van 
naam en faam, die klank en kleur kunnen ge-
ven aan het ideaal van de’ culturele reuring’ die 
Frank Keyers en velen met hem graag willen 
zien en horen in Sittard. Het Stjèdje van lol en 
sjpas toont dan aan dat ook klassieke muziek 
voor veel sjpas zorgt. En de lol wordt er een 
stuk veelzijdiger en klankrijker door.

Rademakers Parket pakt uit 
tijdens Braderie Awt Gelaen
Met een fraai artiestenprogramma omlijst 
Ger Rademakers bij zijn zaak de Braderie Awt 
Gelaen van 4 september. Om 12.00 uur trapt 
Papa Joe Band af en aansluitend betreden 
Vivian, Gwen Dohmen, Sjpringlaevend, ABBA 
girls, Karel Verspaget en Frans Theunisz het 
podium. Een gegarandeerd feestje dat tot 
tegen de klok van 19.00 uur zal duren. De 
presentatie is in handen van Peter Henssen en 
Peter Kunkels en ook Tante Agaath zal haar 
opwachting maken. Voor de muziek tussen de 
acts door zorgt GL-Expresse DJ Mario.

Ger Rademakers: “Zolang ik hier in Oud-Ge-
leen woon presenteer ik tijdens de braderie 
een artiestenprogramma. Na twee jaar niks, 
ben ik blij dat het nu weer kan en mag. Ik heb 
zo’n 350 VIP-kaarten uitgedeeld. De mensen 
die er een hebben kunnen met een hapje en 
een drankje het programma komen bekij-
ken. Die leggen we extra in de ‘watten’. Maar 
uiteraard is iedereen die dat wil, welkom om 
te komen luisteren en genieten. Voor het po-
dium staat een ‘goede doelen emmer’. Mensen 
die komen kijken kunnen hierin een bijdrage 
stoppen. Wat vind je het optreden waard? Dat 
bedrag stop je erin. Aan het einde kijken we 
wat erin zit en zal ik samen met Peter Hens-
sen de goede doelen, waar het geld heen gaat, 
uitzoeken.”

Ger heeft eigenlijk maar één doel en dat is van 
de Braderie Awt Gelaen een leuke dag te ma-
ken, samen met de andere ondernemers die 
dit fraaie stukje Geleen rijk is. “Klopt. En ik 
vier eigenlijk ook altijd een beetje de verjaar-
dag van mijn zaak. In 2006 zijn we begonnen 
en ik ben blij dat we dit mooie vak nog steeds 
kunnen en mogen uitoefenen. Overigens is 
er naast het artiestenprogramma ook ruimte 
voor cultuur. Er staan twee stands voor mijn 
zaak waar de mijnhistorie in vogelvlucht te 
zien is. Daarnaast trakteren we de mensen die 
uit de Heilige Mis van 10.30 uur komen op 
koffie met proemevlaai uit de sjansoven van 

Oud-Geleen. Ook dat is een traditie die we na 
twee jaar weer oppakken. En ach… zo kan ik 
nog wel doorgaan. Er staat een springkussen 
voor de kinderen en liefhebbers van Max Ver-
stappen kunnen de race volgen op een groot 
scherm. Na een moeilijke Corona-tijd hoop 
ik zo weer eens wat leuks voor de mensen 
te doen. Ze hoeven helemaal niks mee te bren-
gen. Alleen een glimlach en goede zin!”

Mensen die tijdens de braderie een vloer ko-
pen, krijgen tien procent korting. Daarnaast 
kunnen mensen die interesse hebben in het 
vak en op zoek zijn naar een uitdagende baan 
bij een leuke werkgever zich bij Ger melden. 
Er zijn vacatures voor een allround parketleg-
ger en een leerling parketteur. 

Rademakers Parket
Marcellienstraat 14
Voor meer informatie:
046-4757286 of 06-22684112
www.rademakersparket.nl
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Scan de QR-code 
voor meer info. 

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

Wanneer & waar?

E-Fiber glasvezelspreekuren

Sittard
Wekelijks op  

dinsdag  

Buurtcentrum 
Limbrichterveld, 

Eisenhowerstraat 724

Born 
Wekelijks op  
woensdag 

Gemeenschapshuis Born,  
Prins Bisdomstraat 5

Geleen
Wekelijks op  
donderdag 

Het Volkshoes, Pastoor  
Schoenmaeckersstraat 8

Overal geldt een inloop van 9.30 tot 12.00 uur.

aanmeten • vervaardigen
repareren • opvullen

OOk aan huis en 
reparatie in de avOnd

75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.

Bel voor welke vergoeding u in 
aanmerking komt 046-4745050

Ook voor uw klikgebit

AANBIEDINGAANBIEDING
PIZZA-PIZZA-PIZZAPIZZA-PIZZA-PIZZA
      33  kopen =  kopen = 22  betalen!!! betalen!!!

Maandag t/m vrijdag, keuze uit 49 verschillende 
soorten. Pizza 24 cm of 29 cm doorsnee, 

met uitzondering van Calzone.
Aanbieding geldt niet op feestdagen.

De aanbieding is geldig voor alle gerechten op ons 
menu, speciale wensen worden apart berekend.

Tel.: +49 (0) 24 56 - 50 77 94 oder -95 
Sittarder Str. 15 · 52538 Selfkant-Tüddern 

Openingstijden Ma-zat. 14.00-22.00 uur
Dinsdag rustdag • Zondag en feestdagen 15.00-22.00 uur

 facebook.com/tueddern.pizzeriaroma

IJshockeycoach Gints Bikars gek op 
romige coupes en blinkende cups

Gints Bikars voor de ijssalon. Op het inzetje staat hij samen met Marlie Gielen.
 Foto’s Frank Janssen

Gints Bikars kan niet zonder ijs. ’s 
Zomers maakt hij ijsjes in meer dan 50 
smaken in Icepoint Susteren. ’s Win-
ters is de uit Letland afkomstige ijsma-
ker de coach van bonkige ijshockeyspe-
lers, momenteel van Bulldogs Luik, de 
afgelopen twee jaar van Snackpoint 
Eaters uit Geleen. Gek is hij op romige 
coupes met verrassende smaken en 
blinkende cups voor de teams die hij 
coacht.

Door Ray Simoen

Een bolletje vanille ijs in een krokant bakje 
wordt bij de koffie geserveerd. ,,Het bolletje 
moet je in de koffie doen, dan heb je een ide-
ale combinatie van zacht zoet ijs met warme 
koffie. Dat is lekkerder dan het ijsje apart 
van de koffie”, zegt Gints Bikars glimlachend. 
Het lijkt alsof hij het bakje ijs uit het niets 
tevoorschijn tovert uit zijn handen, die maat 
‘kolenschop extra large’ hebben. Polsen als 
boomstronken en schouders, die ogen als 
sluisdeuren. Zijn linkerarm zit vol tatoea-
ges met namen in dikke, Gothische letters 
,,Lekrings verwijst naar de ijshockeyclub 
waarmee ik twee keer kampioen van Letland 
ben geworden. Met Dinamo Riga ben ik een-
maal Lets kampioen ben geworden. RTU is 
het universiteitsteam, waarmee ik  twee keer 
kampioen werd en met PRIZNA-Riga werd 
ik in 2004 en 2014 kampioen.” Vriendelijke 
lichtblauwe ogen glinsteren voldaan achter 
een zilverkleurige bril. ,,De rechterarm heb ik 
vrij gehouden voor de kampioenschappen van 
de Snackpoint Eaters”, zegt hij plagerig tegen 
Roger Gielen, sponsor van de Eaters en tevens 
zijn ‘baas’ bij Icepoint, de kersverse ijssa-
lon van Roger en vrouw Marlie in Susteren. 
,,Samen met Marlie maak ik de smaken voor 
de 56 ijsjes in de vitrine,” zegt de uit Letland 
afkomstige Bikars, die al sinds 1979 met tus-
senpozen in Nederland is.

Koekjes
 Ijs in zijn roomzachte én in zijn staalharde 
vorm beheerst het leven van de gemoedelijke 
Bikars. ,,Ik houd erg van zoetigheden. Toen 
ik jong was maakte ik thuis veel desserts. 
Op mijn vijftiende begon ik te werken in de 
lunchroom van mijn opa. Ik bakte graag koek-
jes, cakes, taarten met slagroom en ander zoet 
lekkers.” Daar heeft hij niet zijn imposante 
figuur aan te danken. ,,Ik begon al vroeg ook 
fervent ijshockey te spelen. In de Russische 
competitie, Letland maakte toen nog deel uit 
van de Sovjet Unie. Het was een harde com-
petitie, erg zwaar was het om alleen al in een 
ijshockeyteam te komen.”
Wanneer hij steeds meer last krijgt van bles-
sures gaat hij aan de universiteit van Moskou 
voor coach studeren. ,,Vier jaar duurt deze 
studie, zonder diploma mag je geen team 
coachen.” Zijn docenten zijn de legendarische 
Russische topcoaches, Tarassov (1928-1995), 
‘de vader van het Russische ijshockey’ ge-
noemd en Tichanov ( 1930-2014). ,,Tarassov 
was kwaad op me dat ik trouwde en mijn 
vrouw belangrijker vond dan ijshockey. Het 

belang van de wereldsport, ijshockey ging 
boven het persoonlijk geluk, zei hij.”  Bi-
kars laveert handig tussen Tichanov en zijn 
vrouw. ,,Eenmaal per maand reisde ik vanuit 
Moskou, waar ik op een beurs van 300 roebel 
studeerde, naar mijn vrouw in Riga. Maar we 
hebben toch mooi snel twee kinderen gekre-
gen”, zegt hij lachend. 

Vegan
 De ineenstorting van het Sovjet Unie in 1991 
grijpt ook hard in in het leven van ijshockey-
coach Bikars. ,,Wanneer Letland in 1992 onaf-
hankelijk wordt, stapt mijn club Dinamo Riga 
uit de Russische competitie. Erna komt er een 
competitie met Finse, Chinese, Letse en Rus-
sische clubs maar die stopt ook na het begin 
van de oorlog met Oekraïne.” Omdat hij inziet 
dat zijn toekomst niet zeker is in het Oosten, 
richt hij zich steeds meer op het Westen. 
,,In 2002 en 2003 was ik al actief in Geleen 
en van 1997 tot 2001 was ik ijshockeycoach 
van Den Haag.” Den Haag maakt niet alleen 
kennis met zijn opvattingen over ijshockey- 
,,je moet zorgen voor een goed ontwikkelings-
programma voor jonge ijshockeyspelers met 
behulp van ouders én sponsors”- maar ook 
met de ijsjes die hij er maakt. ,,In Den Haag 
begon ik met het maken van vegan ijs met de 
smaak van citroen, kiwi-banaan en mango. In 
Letland maken we dit soort ijsjes al lange tijd 
en ze zijn er erg populair.” Maar Nederland is 
dan nog niet zover. ,,In Nederland is men gek 
op roomijs en ijs met slagroom. In Letland 
maken we veelal  ijs met natuurlijke melk met  
3,0 % vet erin. Ook is ijs van tomaten met 
basilicum en chocolade ijs met banaan er erg 
in trek.” 

Afgelopen maand heb ik een mijlpaal bereikt. 
Twintig jaar geleden wisselde ik na 4 jaar 
het Arubaanse basisonderwijs om voor een 
bekende middelbare school in Geleen. Ik was 
nog geen dag terug van mijn  Caribische trip 
of ik mocht als broekie van amper 25 jaar 
starten met een aantal lessen Nederlands. In-
middels ben ik sinds 2012 teamleider en maak 
ik dus al 20 jaar lang met veel plezier deel uit 
van “het meubilair.”

Een mooie gelegenheid voor mij om eens te 
reflecteren op de vraag: wat houdt dat nu in, 
een leider mogen zijn? Googlen helpt dan 
niet echt, want de verschillende manage-
mentstijlen vliegen je op het internet om de 
oren. Autocratisch, democratisch, coachend, 
waarderend en zelfs laissez-faire leiderschap; 
allemaal actuele stijlen die voor veel managers 
niet onbekend in de oren zullen klinken.

Na tien jaar leiderschap ben ik er achter 
gekomen dat geen stijl uit de boeken echt bij 
mij past. Wat ik in ieder geval wel weet dat 
telt als manager; het valt of staat met echt 
zijn. Oprechte betrokkenheid bij je mensen in 
je team is wat er echt toe doet. De baas spelen 
kan iedereen, maar om een echte leider te 
kunnen zijn, heb je meer competenties nodig. 
Ik geloof oprecht dat als je mensen intrinsiek 
wilt motiveren het beste uit zichzelf te halen, 
dat je weet wat iemand drijft en bezighoudt. 
Maar zeker ook niet onbelangrijk; waar 
iemands talenten en interesses liggen. Ik weet 
dat er collega’s uit diverse branches zijn die 
nu nee knikken. Die vinden dat dit niet hoort 
bij hun taak of functie. Dat informele gedoe 
bij het beroemde koffieapparaat; dat staat 
niet in de taakomschrijving. Tegen hen wil ik 
zeggen; gemiste kans!

Ik stelde eerder de vraag wat een leider 
MOGEN zijn precies inhoudt en voor mij 
zit het echt in het woord “mogen”. Dat ene 
werkwoord suggereert dat leider zijn ver-
antwoordelijkheden met zich meebrengt die 
niet eindigen op het moment dat je op het 
managementpluche zit. Leiding mogen geven 
moet je mijns inziens blijven verdienen. Dat 
betekent dat je elke dag opnieuw je best doet 
om de mensen waar je mee samen werkt te 
laten zien, dat jij met hen voor de organisatie 
gaat. Dat hun inzet belangrijk is en dat je dat 
waardeert, ook als je het niet altijd met elkaar 
eens bent. 

Wat overigens niet betekent dat er geen regels 
zijn en dat je mensen dus niet op hun gedrag 
mag aanspreken. Structuur en duidelijkheid 
zijn in elke organisatie onontbeerlijk, maar 
een menselijke touch 
is echt een must. 
Hoog tijd dat meer 
managers in welke 
bedrijfstak dan ook 
zich daar bewust van 
worden.

Laeve in de brouwerie

Maud Schenk

Icepoint
Wanneer hij in 2019 ijshockeycoach van 
Geleen wordt, begint hij in Geleen een eigen 
ijszaak. Het wordt geen succes. ,,De corona 
epidemie was de doodsteek voor mijn zaak.”  
Redding komt van Roger Gielen, sponsor van 
de Snackpoint Eaters. Hij wil naast zijn keten 
van warme snacks ook starten met ‘koude’ 
snacks. Naast de Snackpoints die hij in het 
hele land heeft, wil hij ook Icepoints, waar 
je ijsjes in allerlei smaken kunt proeven. In 
de bonkige Bikars vinden hij en zijn vrouw 
Marlie de gezochte kompaan om de eerste 
Icepoint te openen. ,,Hij brengt een schat aan 
ijsmakers ervaring mee en hij heeft een neus 
voor goede en succesvolle smaken. We zijn 
nu volop bezig met het ontwikkelen van ijs op 
basis van olijfolie, amandelmelk en rijstmelk. 
Als alternatief voor melk. Maar niks overhaas-
ten, de smaak in Limburg evolueert langzaam. 
Roomijs en ijs met slagroom zijn bij onze gas-
ten nog altijd het populairst”, vertelt Marlie.
Gints Bikars knikt instemmend. Hij is geluk-
kig in Icepoint Susteren. Maar hij kijkt ook uit 
naar de winter, wanneer hij zijn ijsschep kan 
verruilen voor een ijshockeystick. ,,Een mooie 
combinatie. In de zomer lekker ijs maken 
in Susteren, in de winter op het ijs bij mijn 
nieuwe club in Luik. De toekomst?  Misschien 
straks een eigen Icepoint in mijn dorp in 
Letland. Mijn oudste dochter is ook ijsmaker, 
mijn zoon heeft foodtechnologie gestudeerd, 
en mijn jongste dochter is in Letland fysio-
therapeute. Zij kan ons goed masseren als 
we pijnlijke schouders van het draaien en 
scheppen van ijs krijgen”, zegt de ijsmaker/
coach met een knipoog.
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Glasvezel, da’s toch duur? Die vraag wordt vaak gesteld, want glasvezel is nieuw en het zal wel
prijzig zijn. Maar niets is minder waar! Je betaalt in de meeste gevallen hetzelfde of zelfs minder,
terwijl je wel meer internetsnelheid (Mbps) krijgt.

Ik zit toch wel goed?
Voor hetzelfde geld heb je met glasvezel veel meer snelheid, een stabielere
verbinding en een gigasnelle internetsnelheid. Je krijgt met glasvezel de
internetsnelheid waarvoor je betaalt. Dat vinden wij bij DELTA normaal. Wat
zou je ervan vinden als je een heel brood koopt, maar je krijgt maar driekwart
mee? Zo werkt dat dus ook met coaxkabel en DSL internet. Wel 100%
betalen, maar niet 100% geleverd krijgen.

“ Ook Munstergeleen kan straks gebruikmaken 
van supersnel glasvezelinternet van DELTA.”

Overstappen naar glasvezel zonder gedoe
Een uur of zelfs een kwartier zonder internet, dat wil niemand. Dat begrijpen
wij maar al te goed. Daarom helpen we je stap voor stap bij de overstap naar
glasvezel. Maar hoe gaat dat? En wat kun je verwachten?

ü  Nadat de aannemer klaar is met het aanleggen van glasvezel, sturen we het
installatiepakket toe.

ü  Zelf maak je een afspraak met onze monteur. Hij installeert en activeert
jouw abonnement.

ü  De monteur zorgt ervoor dat je overal in huis wifi hebt. Zelfs op zolder.
ü  Wist je dat je jouw vaste nummer gewoon mee kan nemen?

Persoonlijk advies? 
Kom naar het Glasvezel Informatiepunt! 
Neem je huidige factuur mee of zorg dat 
je deze op je telefoon hebt. Onze 
glasvezeladviseur geeft je graag advies 
en rekent samen met je uit wat je 
voordeel is als je overstapt naar 
glasvezel. Daarbij houden we rekening 
met wat jij belangrijk vindt en welke 
snelheid bij jou past.

Heb je een KPN of Ziggo 
e-mailadres? Dat kun je helaas niet 
meenemen. Tip: maak een nieuw 
e-mailadres aan, bijvoorbeeld via 
Gmail of Hotmail. Dit is gratis. Dan 
ben je niet meer gebonden aan een 
provider. Ook kun je alvast je 
contacten informeren over jouw 
nieuwe e-mailadres.

Glasvezel in Munstergeleen Ben jij al om? 
Kom je in aanmerking voor glasvezel? Kijk op delta.nl/munstergeleen en doe de postcodecheck. Je ziet dan meteen 
of jouw woonadres in aanmerking komt. Maak gebruik van het speciale aanbod en bestel voor 30 september 2022.

delta.nl/munstergeleen | 0118 - 22 55 71

Kom voor persoonlijk advies langs bij ons 
Glasvezel Informatiepunt aan de Overstraat 14 in Munstergeleen.

Meer internet voor je 
geld met glasvezel

Advertentie
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Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100
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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/HBO 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

Even voorstellen: 
wethouder Leon Geilen

Wethouder Leon Geilen: “Veel mooie uitdagingen waar ik aan mag bijdragen”  
 Foto Marc Schols

Het nieuwe college van B&W van Sit-
tard-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 wethou-
ders stellen zich de komende weken 
aan u voor. Deze week: wethouder Leon 
Geilen. 

Wethouder Leon Geilen (1971) begon onlangs 
aan zijn derde termijn als wethouder in 
Sittard-Geleen. Sinds 2014 maakt hij deel uit 
van het college van burgemeester en wethou-
ders. Leon Geilen: “Het is nog steeds elke dag 
een eer om voor deze mooie gemeente aan de 
slag te gaan. Een gemeente en haar inwoners 
moeten als gelijkwaardige partners met elkaar 
samenwerken. Dat gaat alleen als je echt 
naar elkaar luistert en daar vervolgens ook 
iets mee doet. Daar worden we als gemeente 
steeds beter in, maar er is altijd ruimte voor 
verbetering. Sittard-Geleen is van de inwo-
ners. Zij weten zelf het beste wat goed voor 
hen is. Daarom blijf ik ook de komende jaren 
veelvuldig in gesprek met onze inwoners.” 

Afwisselend
Zijn aandachtsgebieden voor de komende vier 
jaar zijn deels vertrouwd en deels nieuw. Leon 
Geilen: “Stedelijke ontwikkeling en Omge-
vingsbeleid zijn nieuw in mijn portefeuille. 
Daar liggen zo veel mooie uitdagingen waar 
ik aan mag bijdragen. Dat geeft veel energie 
om de komende vier jaar aan te werken. Voor 
Leefomgeving (beheer openbare ruimte) en 
Mobiliteit was ik al eerder verantwoordelijk, 
maar ook daar is nog genoeg werk aan de win-
kel. Juist omdat mijn aandachtsgebieden zo 
divers zijn, is geen enkele dag hetzelfde. Dat 
maakt het wethouderschap heel intensief en 

razend interessant. Er gebeuren mooie dingen 
in onze gemeente. Ik ben dankbaar dat ik daar 
mijn steentje aan mag bijdragen.”

Wilt u in gesprek met wethouder Leon Gei-
len? Hij is bereikbaar via het secretariaat:
Telefoon: 046-4778117
E-mail: 
wethouder.leongeilen@sittard-geleen.nl  

Portefeuille Leon Geilen

Stedelijke ontwikkeling, Omgevings-
beleid, Mobiliteit en Leefomgeving
• Stedelijke ontwikkeling
• Omgevingsbeleid, Ruimtelijke  
Ordening en Inrichting 
• Verkeer & Mobiliteitsbeleid
• Vastgoed
• Leefomgeving (beheer openbare 
ruimte)

•Projecten:
Zwem- en schaatsvoorzieningen
Ambtelijke en bestuurlijke huisves-
ting

•Coördinerend portefeuillehouder:
Ontwikkelpad Geleen-Zuid
Ontwikkelpad Geleen-Centrum
Doorontwikkeling inwonerparticipa-
tie en wijkgericht werken

•Stadsdeelwethouder stadsdeel 3 
(Geleen-Zuid, Kluis, Oud-Geleen en 
Munstergeleen)
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Kermis Oud Geleen, 
Hoort op het Schuttersplein, en wel op de traditionele 
datum, namelijk het eerste weekend van September, 
zo vinden Boy Boers & Brian Timmermans, organisatoren 
en plaatselijke kermisexploitanten van de kermis in 
Oud Geleen. 

Aangezien de gemeente de kleinere “wijk kermissen” niet meer 
wenste te organiseren, hebben wij deze taak op ons genomen, 
om deze gezellige traditie voort te zetten voor de bezoekers uit 
onze gemeente, en daarbuiten. Met een leuk randprogramma 
gaan we proberen om kermis Oud Geleen weer nieuw leven in 
te blazen, en hopen op een suc-6 volle editie, voor zowel 
bezoeker, omwonende, als kermisexploitanten. We hebben 
een aantal vernieuwende attracties weten te regelen, zoals 
“Living Dinosaurs”, een twee etage hoog dinosaurus loophuis, 
wat leuk, spannend en leerzaam is voor de bezoeker. 
Ook is er een mooie draaimolen, vliegtuigmolen, rupsbaan, en 
verschillende gok, spel, en kermis lekkernijen te vinden! 

Op zondag is van 14:00 tot 15:00 konijn Bing te vinden op de 
kermis, en op maandag vanaf 18:00 clown Desalles, beiden 
delen gratis kermis munten uit! 

Tevens is er op zondag de bekende “Kermisbraderie” naast 
de kermis, die overigens niet door ons georganiseerd word, 
maar wel onlosmakend verbonden is met kermis Oud Geleen! 
We hopen gezamenlijk een leuk weekend te maken, en dat we 
veel bezoekers mogen ontvangen om zo in de toekomst nog 
mooiere editie’s te kunnen en mogen organiseren! 

Na alle corona perikelen van de laatste jaren wordt het tijd voor een feestje. De meest geschikte locatie is dan natuurlijk de thuisbasis van de meer dan beruchte rockband uit 

de tachtiger jaren van de vorige eeuw ‘Oud-Geleen’. De nu zestigers ( en 1 veertiger en vijftiger) bekend onder de naam Valsj Plat waren in die tijd een begrip in Limburg met hun 

maatschappij kritische, maar vooral humoristische covers op nummers van de Rolling Stones. Van 1983 t/m 1986 speelden ze maandelijks op vele podia van zuid naar noord. Daarna 

speelden ze alleen met speciale gelegenheden.  Niet covid 19 besmet maar wel met het Heintje Davids virus spelen ze nu dus voor de ‘Awt-Gelaense’ horeca het grootste deel van hun 

repertoire met ook enkele nieuwe nummers. 

Zaterdag 3 september is het zo ver.  Om 20.00 uur start het ‘aope lóch’  “ROCK NOE & ROLL L ATER concert”
Initiator Café Wilhelmina nodigt alle Valsj Plat fans uit voor dit enerverende spektakel. Om met de legendarische woorden van zanger

Guus Clemens te eindigen: “Valsj Plat gevraagd, feestje geslaagd” Voor- en na het concert zal dj vonx met gepaste muziek het publiek entertainen.

ROCK NOE & ROLL LATER concert ‘22  zaterdag 3 september 20.00 uur
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Pechstraat 48 - Oud Geleen

BRADERIE 04 SEPTEMBER
OUD-GELEEN

U VINDT ONS BIJ ONZE KRAAM OP
 

  MARCELLIENSTRAAT 18
 

KOM KENNISMAKEN MET ONS TEAM
 

WE HOREN GRAAG UW MENING OF SUGGESTIES
T.A.V. ONZE GEMEENTEPOLITIEK

ZIE VOOR MEER INFORMATIE OVER P!T:
WWW.POLITIEKMETPIT.NL
OF MAIL NAAR   INFO@POLITIEKMETPIT.NL

Erwin Talpe
burgerraadslid

Maud Schenk
raadslid PIT

Laila Wakrim
burgerraadslid

Raimond Verhoef (45 jaar) woont in 
Oud-Geleen en is sinds kort voorzitter 
van de Braderie Awt Gelaen. Deze bra-
derie is een van de oudste braderieën 
van Zuid-Limburg en heeft al méér dan 
50 afleveringen op de teller staan.

Tekst Bert Wassenberg

Je bent nog kersvers als voorzitter. 
Hoe ben je aan deze taak gekomen?
Het vorige bestuur is grotendeels uit elkaar 
gevallen, alleen Frans Jekautz is blijven zitten. 
Frans heeft een aantal mensen om zich heen 
gevraagd om mee te denken over de brade-
rie. Hieruit zijn een paar enthousiastelingen 
overgebleven, waaronder ik. In een volgende 
vergadering werden de taken verdeeld en 
is het voorzitterschap bij mij uitgekomen. 
Persoonlijk vind ik het leuk om mee te werken 
aan tradities en deze ook in ere te houden. 
(Het verenigingsleven zit in mijn bloed: mijn 
vader is meer dan 30 jaar secretaris geweest 
bij VV De Sjoutvotte en mijn opa meer dan 20 
jaar president van deze vereniging.)

Weet je nog iets van de aanleiding en 
de initiatiefnemers van de eerste bra-
derieën in Oud-Geleen? 
In 1969 is er een artikel verschenen waarin 
werd aangekondigd dat de najaarskermis in 
Oud-Geleen dat jaar een bijzonder aspect 
beloofde te krijgen. Een groep middenstan-
ders uit Oud-Geleen had namelijk besloten 
een tweedaagse braderie te houden in de 
buurt van het kermisterrein op het Wilhel-
minaplein. Op dit plein en zover nodig in de 
aangrenzende straten (Pieterstraat, Pastoor 
Vonckenstraat en Marcellienstraat) zullen de 
deelnemende winkeliers hun kraampjes op-
slaan en hun artikelen te koop aan te bieden. 
Een en ander werd gezien als een experiment 
en het verloop daarvan zou bepalen of het een 
eenmalige gebeurtenis bleef of tot een traditie 
ging uitgroeien. En een traditie is het gewor-
den! De burgemeester van toen dr. J.P.D. van 
Banning opende deze eerste braderie. Vanaf 
het begin zorgde harmonie St. Cecilia 1866 uit 
Oud-Geleen al voor de muzikale omlijsting, 
toen de eerste kopers bij de open-lucht-win-
kels hun inkopen begonnen te doen.

Traditiegetrouw wordt dit evenement 
steevast in het eerste weekend van 
september gehouden. Waarom?
Er bestond al een najaarskermis in het eerste 
weekend van september. De groep midden-
standers uit Oud-Geleen hebben hier hun 
braderie aan gekoppeld en dit is zo altijd 
blijven staan. Na de eerste organisatie is door 
de burgemeester en wethouders onderstreept 
dat de organisatie aan alle verwachtingen had 
voldaan. Het initiatief werd geprezen en is 

Raimond Verhoef van 
Braderie Awt Geleen

daarna verder uitgegroeid. De eerste zondag 
in september staat in Oud-Geleen gelijk aan 
sfeer en gezelligheid. Nu, meer dan 50 jaar 
later, dus echt een begrip in Geleen en de 
regio. Als je uitspreekt “eerste weekend van 
september”, wordt dit direct gekoppeld aan 
de braderie in Oud-Geleen. Mijns inziens een 
datum waar je nooit aan moet tornen.

De eeuwenoude dorpskern van 
Oud-Geleen vormt een bijzonder decor 
voor deze braderie? Speelt dat mee in 
de populariteit van de braderie?
Dit speelt zeker mee. Indien je kraampjes op 
een kaal grasveld neerzet zal dit niet het sfeer-
volle karakter hebben zoals in Oud-Geleen. De 
mooie karaktervolle dorpskern Oud-Geleen 
met haar ondernemers hebben een grote in-
vloed aan de populariteit. Bezoekers komen in 
grote getalen samen in de mooie dorpskern, 
op zoek naar leuke spulletjes en om elkaar 
weer te ontmoeten en een praatje te maken. 
Door de diverse lokale (horeca)ondernemers 
wordt er tevens gedurende de gehele dag een 
muzikaal programma aangeboden.

Jullie hebben al 2 jaar lang geen bra-
derie meer kunnen organiseren van-
wege corona? Heeft dat een effect op de 
populariteit bij de deelnemers, onder-
nemers, verenigingen en bezoekers? 
Wat de bezoekers betreft valt dit nog af te 
wachten. Maar als we om ons heen kijken 
naar evenementen en het bezoek hiervan, 
verwachten wij eerder dat het nog een positie-
ver effect heeft op het bezoekersaantal. Bij de 
ondernemers, deelnemers en verenigingen is 
nog steeds hetzelfde enthousiasme te vinden.

De weergoden zijn jullie bijna altijd 
gunstig gezind? Hoe krijgen jullie dat 
geregeld?
Dat is een groot geheim, maar ik kan wel 
vertellen dat de weergoden de braderie in 
Oud-Geleen aan warm hart toedragen. 

Tegelijk met de grote braderie wordt 

ook een kinder’braderie’ gehouden. 
Kun je daar wat meer over vertellen? 
We zien de braderie als een evenement voor 
alle leeftijden. Al jarenlang weet de jeugd ook 
de weg te vinden naar de braderie. We willen 
de kinderen dan ook graag een eigen plaats 
geven op deze mooie braderie om hun spullen 
aan te bieden en zo blijft de jarenlange traditie 
van de braderie hopelijk ook voor de toekomst 
behouden. We bieden de kinderen een plaats 
aan op het Brouwersplein, waar ze zich nog 
altijd voor kunnen inschrijven, om zo mee te 
werken aan dit evenement.  Waarbij we ook 
een bungeejump neerzetten voor de kinderen. 
Tevens is er een kermis op het Schuttersplein 
die ook door de stichting braderie wordt 
georganiseerd. 

Jullie hebben een nieuw en enthousiast 
bestuur. Wil je de leden met hun taken 
kort voorstellen?
Dit zijn ze dan: John Halmans, secretaris, 
Frans Jekautz, penningmeester, Mireille de 
Bruijn, bestuurslid, Bert Alma, bestuurslid en 
ik mag de voorzittershamer hanteren.

Is er voldoende samenwerking binnen 
het verenigingsleven van Oud-Geleen 
en welk effect heeft dat voor de organi-
satie van deze braderie?
Er is zeker voldoende samenwerking tussen 
de verenigingen in Oud-Geleen. Ik ben ook 
nog voorzitter van harmonie St. Cecilia 1866 
uit Oud-Geleen, dus ik spreek uit eigen erva-
ring. Samen met de schutterij HH. Marcelli-
nus en Petrus uit Oud-Geleen zal de harmonie 
traditiegetrouw de braderie openen. Voor de 
organisatie is het natuurlijk fantastisch dat 
verenigingen zich samenpakken in deze ge-
meenschap. Dat is het mooie binnen Oud-Ge-
leen: elkaar helpen waar nodig. Tevens is het 
voor de verenigingen een uitgelezen kans om 
zich te presenteren voor het publiek. Er zijn 
meerdere verenigingen welke zich op de bra-
derie presenteren. Enerzijds omdat het leuk 
en gezellig is en anderzijds om de aantrekke-
lijke kanten te laten zien en zo hopelijk hun 
ledenbestand uit te breiden.

Hoe regelen jullie de publiciteit om dit 
evenement bekend te maken? Alleen 
met jullie Facebookpagina zal het niet 
lukken, denk ik?
We hebben een nieuwe Facebookpagina 
geopend om onze content te delen (betaald en 
niet betaald), welke ook door anderen weer 
worden verder gedeeld. Verder hebben we 
posters, flyers en spandoeken die verspreid 
zijn. Tevens plaatsen we 2 advertenties in de 
laatste 2 edities voorafgaand aan ons evene-
ment in MIJNGazet. We hebben ook lijnen 
uitgezet om dit via de grotere commerciële 
kanalen te publiceren, maar ik moet eerlijk-
heidshalve bekennen dat dit momenteel voor 
onze organisatie niet te betalen is.

Is het dorpse karakter van deze kern 
van Geleen van wezenlijk belang om 

deze activiteit goed georganiseerd te 
krijgen?
Zoals gezegd is de braderie van Oud-Ge-
leen is één van de oudste braderieën van de 
Zuid-Limburg en is in de afgelopen decennia 
ook tot ver buiten Oud-Geleen uitgegroeid 
tot een begrip. Dit komt zeker mede door het 
dorpse karakter van Oud-Geleen. Maar zeker 
mede door haar ondernemers. Het gezellige 
centrum met de horeca maken de festiviteiten 
compleet. Awt-Gelaen mag met recht trots 
zijn op dit prachtige evenement!

Wil je nog gebruik maken van een slot-
woord? Is er een vraag niet gesteld, die 
je graag had willen beantwoorden?  
We hebben nu een solide bestuur dat ervoor 
gaat om er een mooi evenement van te maken. 
Niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de 
toekomst. We hebben als nieuw bestuur voor 
behoorlijk wat uitdagingen gestaan, welke 
ik niet geheel in detail wil uitleggen. Maar 
er is door de vorige organisatie reeds eerder, 
zonder enig contract of opdracht, een datum 
gecommuniceerd dat de braderie in het 
2e weekend van september zal plaatsvinden. 
We hebben geprobeerd om dit in goede sa-
menwerking om te zetten naar het 1e weekend 
van september. Alleen wilde deze organisatie 
hier niet aan meewerken. Dit heeft voor het 
nieuwe bestuur, welke het merendeel nog 
niet eerder een braderie heeft georganiseerd, 
geleid tot een grote uitdaging. Lang verhaal 
kort: Gelukkig hebben we een betrouwbare 
partij gevonden, Euromarkten, die samen met 
ons de schouders eronder wil zetten. Voor dit 
jaar willen we een kwalitatief goede braderie 
neerzetten, waarbij we samen met Euromark-
ten voor de komende jaren willen uitbreiden. 
Ik heb de visie, zoals ook bij de harmonie, om 
te moderniseren maar het authentieke niet 
los te laten. Voor dit jaar hebben we stand-
werkers, een kinderbraderie, een graffiti-wed-
strijd en nog veel meer. Ook na meer dan 50 
jaar is dit een geweldig evenement wat ook 
nog jaren zo zal blijven. Hopelijk mogen we 4 
september vele bezoekers verwelkomen!
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Op zaterdag 3 september vullen de straten va het centrum van 
Sittard zich met tientallen kramen met de beste koopjes! 

Dan vindt namelijk Outlet Shopping Day plaats en kunnen de echte 
koopjesjagers hun hart ophalen bij de vele winkels. Meer dan 55 

ondernemers doen mee en zullen voor hun winkel de leukste producten 
voor een geweldige prijs op de kramen leggen. Sla dus je slag en scoor 

nog dat ene leuke zomerjurkje, die mooie korte broek, of dat leuke 
boek voor een super aantrekkelijk prijsje! 

Maak er een compleet dagje uit van! Naast alle koopjes, vindt je er ook 
gezellige live muziek, gratis de lekkerste warme wafels en kunnen de 

kinderen volop knutselen in de knutselhoek door Luna events. Blok dus 
zaterdag 3 september van 10:00-17:00 uur in je agenda!

Voor meer informatie en alle deelnemende winkels, ga naar 
www.sittardgenietenvoorop.nl /nieuws. ZATERDAG 3 SEPTEMBER 

 OUTLET SHOPPING DAY

10:00-17:00 UUR - BINNENSTAD SITTARD

Outlet Shopping Day 

Start to Run met Unitas
AV Unitas organiseert vanaf zaterdag 10 sep-
tember een hardloopcursus voor beginnende 
lopers: Start to Run met Unitas. Onder bege-
leiding van enthousiaste, goed opgeleide en 
gediplomeerde trainers leer je de fijne kneep-
jes van het hardlopen en bouw je ongemerkt 
aan je conditie. S2R met Unitas is samen met 
andere beginnende lopers op een ontspannen 
en gezellige manier werken aan je conditie en 
looptechniek. Dit gebeurt met een programma 
van 10 weken dat ten doel heeft om aan het 
einde vijf kilometer te kunnen hardlopen. De 
cursus wordt gegeven op de accommodatie op 
de Sportzone aan de Eggerweg tussen Sittard 
en Geleen. Daar beschikt Unitas ook over 
kleedkamers, douches en een grote indoorhal 
mocht het weer een keertje tegenzitten. Vanaf 
de atletiekbaan gaat het richting de Hof van 
Limburg, het natuurgebied dat grenst aan de 
atletiekbaan. En dat alles autovrij! Na afloop 
kun je na kletsen over je prestaties in de kan-
tine.  Daar proef je ook de sociale sfeer van de 
recreatieve loopgroepen. Inschrijven kan door 
een mail te sturen naar jac@avunitas.nl Kos-
ten voor 10 lessen is €50 pp. Betaling wordt 
tijdens de eerste training afgehandeld.

Sint Rosa processie 
zonder muziek?
Ieder jaar trekt in Sittard op de laatste zondag 
van augustus de St. Rosa Processie naar de 
Kollenberg.  Ook de harmonieën lopen mee en 
zorgen voor stemmige muzikale begeleiding . 
Gelukkig, nog steeds, met veel jeugd en jon-
geren die ook in de toekomst, hopelijk, onze 
mooie Sittardse culturele én religieuze tradi-
ties in ere kunnen houden. Met de verkoop 
van Ambrassadeur bier, ondersteunt Vereni-
ging de Mander dit jaar de jeugdopleidingen 
van Philharmonie en St. Joep.  Op zondag 28 
augustus zullen, direct na de processie, op de 
Markt de laatste bierpakketten verkocht wor-
den. De prijs is 12 euro per pakket; hiervan is 
5 euro voor de harmonieën.  Vooraf bestellen 
kan nog steeds met behulp van het bestelfor-
mulier op de Mander website manderzitterd.
wordpress.com.

Variatie kenmerkt nieuw programma 
idyllisch Podiumkerkje Grevenbicht 

Door Koos Snijders

Midden in de snikhete zomer zaken voorbe-
reiden die pas over enige tijd moeten worden 
uitgevoerd is niet voor iedereen weggelegd. 
Toch ontkomen veel, welja heel veel mensen 
hier niet aan. Als je bijvoorbeeld program-
masamensteller inclusief pr-functionaris van 
Podiumkerkje Grevenbicht bent. Leuk of niet, 
het werk moet nu af. Je mag er niet te laat 
mee zijn. Door jou geselecteerde artiesten 
vastleggen, de voorwaarden duidelijk bespre-
ken, datums uitzoeken, evenementen aan de 
website toevoegen, al een beetje op facebook 
zetten, e-mails, telefoongesprekken, et cetera, 
enzovoort. Dankzij de airco is het uit te hou-
den en kun je ondanks de moordende hitte 
binnenshuis toch aangenaam aan de slag. Met 
als resultaat: voor pakweg 95 procent staan 
de optredens van muzikanten vast. Tevreden 
dus? Zeker weten.

De formatie Tango y Canciones opent op 
3 september het herfst-winterseizoen van 
Podiumkerkje Grevenbicht. De Weerter 
muzikanten zijn intussen bekende gezichten 
in het idyllisch kerkje. Elke twee jaar nemen 
Anne-Marie Pullens (zang), Koos Jansen (gi-
taar) en Jo Brunenberg (accordeon) plezierige 
muziek mee. Muziek gekleurd door de Medi-
terrane sound uit Frankrijk, Spanje en Italië 
of het Zuid-Amerikaanse Argentinië, waar de 
tango een niet weg te denken muzieksoort is. 
Tango y Canciones viert het 10-jarig bestaan 
met het programma ‘La vita è Bella’ waarin 
de eigen favorieten uit de afgelopen jaren 
centraal staan. Het trio gaat druk musicerend 
op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘Wat 
maakt het leven zo de moeite waard, ook al 
zijn er soms tegenslagen?’ 
Op 17 september worden de zangers van het 
Maasland Kozakkenkoor uit Grevenbicht en 
omstreken nu en dan ondersteund door hun 
accordeonist, omdat ze de meeste liederen 

a-capella zingen. Bert Ramakers is vanaf de 
oprichting in 1978 de muzikale leider van het 
gezelschap. Het repertoire omvat muziek uit 
Oost Europese landen, Italië, Frankrijk en 
Duitsland. De liederen met melancholieke 
klanken grijpen terug op de geschiedenis en 
traditie. Er bestaan duizenden kozakken-
liederen, die lang niet allemaal op papier 
staan. Tijdens het dagelijkse werk zongen 
de mannen, de donkere en koude avonden 
werden gedood met muziek. De tekst en de 
melodie verzon men meestal. Via overlevering 
kregen de liederen een plaats in de cultuur. 
De zingende kozakken uit het Maasland weten 
de juiste toon te treffen. 

Festival Musica Sacra bezoekt het historisch 
kerkgebouw op zondagmiddag 18 september 
en presenteert dan een concert van Dyar. De 
Syrische musicus Nawras Altaky is actief in de 
Nederlandse muziekscene en richtte het kwar-
tet op. Dyar is Arabisch voor ‘Huis’. Zo ziet de 
formatie zijn muziek ook: als een denkbeeldig 
huis waarin mensen zich thuis voelen, waarin 
iedereen welkom is en waarin Arabische en 
westerse muziek kunnen samenleven. In het 
concert komen niet-westerse muziekstijlen 
aan bod. Dyar speelt eigen werk en vermengt 
Arabische muziek met muziekgenres van over 
de hele wereld. Het Toon Hermans Theater 
Sittard-Geleen en Podiumkerkje Greven-
bicht tekenen namens Musica Sacra voor de 
organisatie van het Syrisch muziekfeest. Voor 
deze gelegenheid kunnen tickets uitsluitend 
worden besteld via toonhermanstheater.nl
Henk Hover, Harold K, Ivo Rosbeek, Linda 
Zijlmans en Linda Koolen hebben in 2021 
geschitterd bij het Internationaal Festival Vo-
callis. Dat gebeurde in zowel Venlo als Geleen. 
Hun tribute aan de Limburgse troubadour 
Harry Bordon (1921-1980) scoorde hoog op 
het festival met musici uit geheel Europa. 
“Het was een sfeervol concert bij Vocallis en 
we zouden er in 2022 graag nog één keer een 

vervolg aan willen geven”, zegt Linda Koolen. 
En dat gaat gebeuren, in Podiumkerkje Gre-
venbicht nog wel. Op 1 oktober om precies te 
zijn. Geliefde liedjes van Harry Bordon staan 
centraal, samen met zelfgeschreven nummers 
waarvan het vijftal vindt dat ze goed in het 
thema passen. Wie sjoeën ós Limburg is en 
’t Kapelke komen vanzelfsprekend voorbij. 
Henk Hover vertelt tussen de liedjes door over 
Harry’s leven, dat min of meer bestond uit 
vallen en opstaan.  Voor wie het niet (meer) 
weet: Harry Bordon vormde ooit samen met 
Jo Erens, Frits Rademacher en Sjef Diederen 
de Grote Vier. Limburgse zangers die met hun 
gitaar door het leven gingen als troubadour. 
Radiomaker Henk Hover heeft zich in het 
leven van Bordon verdiept en vertelt zijn 
verhaal als onderdeel van het concert. Al met 
al zeer Indrukwekkend.

Kijken we verder vooruit dan valt onder meer 
het muziekfeest “Beeg zungk en lacht’’ op. Dat 
wordt een muzikale manifestatie op 22 okto-
ber met artiesten uit het dorp. De initiatiefne-
mers zijn drukdoende en maken binnenkort 
het programma bekend. Zaterdag 5 november 
verzorgen Math Muyris & Irene Vervuurt een 
try-out van “Het is bijna Kerst”. Het zangduo 
trad eerder in een uitverkocht kerkje op. Op 
19 november treden Radomir Vasiljević and 
his Balkan Orchestra op. De veelgevraagde 
groep geniet terecht van een op stapel staande 
landelijke doorbraak. Woensdag 21 december 
rondt E-Motion het seizoen af. De zanggroep 
uit Elsloo staat onder leiding van dirigent 
Heidi Pittie, die als sopraan heeft gezongen 
bij Opera Zuid in Maastricht en Nederland-
se Opera. Met het Straussorkest van André 
Rieu reisde ze acht jaar over de hele wereld. 
Heidi Pittie zingt in Grevenbicht solo enige 
kerstliederen. 

Voor het reserveren van tickets: www.
podiumkerkje.nl
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Tekst en foto Wim Kallen

We moeten iets rechtzetten over de Cötel-
beek. We gaan NIETS rechttrekken aan de 
Cötelbeek. Dat is bij deze beek absoluut ‘not 
done’. De afgelopen jaren hebben bulldozers 
en grijpers onophoudelijk bergen grond verzet 
om deze schone slaapster te laten meanderen. 
De beek was ooit in een ver verleden met de 
nodige inspanning recht in zijn bedding gelegd. 
Dat hoort anno 2022 absoluut niet. Dus gingen 
stoere Brabanders (de werkmannen kwamen 
elke dag uit Brabant aanrijden) kordaat aan de 
slag. Ze stroopten hun mouwen op en beklom-
men hun graafmachines en kiepwagens om 
tijdens duizenden werkuren tussen Midden-
weg en Agricolastraat aarde te verzetten. 
Hun heilige missie: Verleg de beek. Leg er 
zijtakken, poelen en vispassages in aan. Maak 
nieuwe wandel- en fietspaden. Zorg voor extra 
bruggen over de beek. Saneer en passant de 
riooloverslag. Ook de taaie, vervelende Japanse 
duizendknoop werd men de baas. De aanhou-
der won. Gras werd ingezaaid, bloemperken 
aangelegd en een eerste partij bomen geplant. 
Het resultaat na zoveel inspanningen mag 
er zijn. En goed dat het achter de rug is. De 
kosten van zo’n omvangrijke ingreep zouden 
nu een veelvoud bedragen door de alsmaar 
oplopende prijzen.
Yes! Joepie, de Cötelbeek heeft zijn nieuwe, 
frisse waterloop en klatert van plezier. Er zijn 
stroomversnellingen veroorzaakt door dikke 
rotsblokken. Het water is kraakhelder. En dat 
is nog nooit zo geweest. Er zijn reeds forel-
len gesignaleerd. Maar we zouden toch iets 
rechtzetten? Ja, we moeten het over zijn ‘vieze’ 
naam hebben. Officieel heet de beek Geleen-
beek. Maar Sittard had van oudsher zijn eigen 
benaming. We noemen hem al decennialang 
Cötelbeek (de afsplitsing bij De Stenen Sluis 
door het stadspark is de Molenbeek). Op de 

Kunststukjes
Cötelbeek wordt 
schone Slenterbeek

brug bij het kruispunt Engelenkampstraat 
en Parklaan hangt een niet te missen bordje: 
Keutelbeek. Dat is mijns inziens te kort door 
de bocht. Cötelbeek verwijst in het dialect naar 
langzaam stromen, naar cötelen. Als beekje 
een beetje voortslenteren. Niet te snel willen 
stromen. Op zijn Toon Hermans een beetje 
willen flaneren, als rivier dan. De  Nederlandse 
vertaling doet erg aan voortdrijvende drollen 
denken… en dat is niet correct. En dát moeten 
we even rechtzetten. Al stonk deze beek 
vroeger wél behoorlijk, maar dat kwam van al 
dan niet illegale lozingen. Een juiste verta-
ling zou kunnen zijn Slenterbeek. (U kunt uw 
woordvondst inzenden, een notaris bepaalt de 
prijswinnaar. Eerste prijs: Een wandeling met 
gids langs de ruisende beek.)
Nog een noodzakelijke toevoeging: In de 
gemeente Beek ontspringt in Kelmond ook 
een Keutelbeek, die stroomt bij Geleen in de 
Geleenbeek. Die beek was ooit overkluisd 
en is inmiddels, eveneens binnen het Corio 
Glana-project, bevrijd van de overkluizing. 
Langs dat traject van 7 kilometer lagen vroeger 
leerlooierijen. Deze looierijen waren een bron 
van stinkend afvalwater dat rechtstreeks in de 
beek werd geloosd. Bijgevolg zorgde dat voor 
een enorme stank. Wat de naam Keutelbeek 
leek te rechtvaardigen. Ook Sittard had toen-
tertijd last van deze penetrante stank van de 
langsstromende beek en ging in gedeeltes van 
de binnenstad eveneens over op overkluizing. 
Keutelbeek? Ja, vroeger wel, tenminste wat 
de geur betreft. Maar de Cötelbeek, wij weten 
nu beter, is simpelweg de Slenterbeek. Het 
betekent langzaam vooruit willen stromen. Met 
de nieuwe zitbanken op de oevers kun je dat 
kabbelende water tegenwoordig prima in de 
gaten houden. Je wordt er vanzelf een beetje 
‘zen’ van. Voordat je het doorhebt hoor je ook 
nog wat ruisen in het struikgewas.

Op maandag 12 september zal, na een 
onderbreking van twee jaar, de tra-
ditionele bedevaart Sittard-Kevelaer 
plaatsvinden. De bedevaart is al eeu-
wenoud. 353 jaar geleden was de eerste 
bedevaart. 

De tijden dat er in Sittard amper inwoners 
in Sittard bleven, als de bedevaart was, ligt 
ver achter ons. Toch blijft deze jaarlijkse 
dagbedevaart voor veel mensen een belang-
rijke gebeurtenis. Enerzijds is het een traditie 
binnen verenigingen en families, die op deze 
dag hun vaste stekjes bezoeken in Kevelaer 
en daarmee in de vreemde toch een gevoel 
hebben van thuiskomen. Maar meer nog gaat 
het om de aard van deze pelgrimstocht. Eén 
dag waar men het dagelijkse leven even achter 
zich laat en zorgen en leed neerlegt in het 
bedevaartsoord, waar Maria wordt vereerd als 

Troosteres der bedroefden. Verdriet, maar ze-
ker ook vreugde en dankbaarheid worden ge-
deeld met Maria én met elkaar. Vanuit Sittard 
en verre omgeving vertrekken in de morgen 
van 12 september bussen naar Kevelaer die in 
de vroege avond weer terug zullen keren naar 
de diverse opstapplaatsen. Gedurende de dag 
is er een eucharistieviering, een kruisweg en 
een Maria-lof. Tussendoor worden de talrijke 
horecagelegenheden en winkels goed bezocht. 
Kortom; een dag met devotie gaat gepaard 
met onderlinge gezelligheid. Mensen die ooit 
één keer meegingen, gaan ieder jaar weer en 
zijn verzekerd van een mooie dag!

Wanneer u ook wilt deelnemen aan deze 
bedevaart kunt u voor €20,00 een buskaart 
kopen via voorzitter Tjeu Wetzels (06-
27822186) of via 
broederschap.sittard@gmail.com. 

Na twee jaar weer op 
bedevaart naar Kevelaer

 Foto Wim Kootstra

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

Blue IV

Monari

Qui

Maiden Lane

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

* 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 40%  
  Op alle polo’s korte mouw

  Hemden korte mouw

  T-shirts
  Zomerjacks
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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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Advertenties
advertenties@mijngazet.nl
Maurice de Wit
06 - 3971 7715
maurice@mijngazet.nl

Redactie
redactie@mijngazet.nl
Bas van Heel
06 - 2786 0582
bas@mijngazet.nl

Opmaak
Bee in Media

Website
BasSta-Web

Druk
Janssenpers Gennep

Bezorging
Spotta

Bezorgklachten
weekbladen@spotta.nl

Ophalen
Bij de VVV in Sittard of de Bruna aan de 
Markt 108 in Geleen. 

Colofon
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HAROBO
Wij bekleden uw trap 

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

Bel 046 - 485 60 46

TUIN- EN SCHOONMAAKDIENSTEN
INDUSTRIËLE EN KANTOORREINIGINGSDIENSTEN

PROPERTY MANAGER SERVICE EN AFVALCONTAINER
ONDERHOUD

SYNTHESUM COMPANY
Ecrevissestraat 10
6125 AW Obbicht
Netherlands

Tel.; +31 6 8726 1550
info@synthesum.nl

HOUSE IMPROVEMENT

BOUW- EN RENOVATIEDIENSTEN
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TUIN- EN SCHOONMAAKDIENSTEN
INDUSTRIËLE EN KANTOORREINIGINGSDIENSTEN

PROPERTY MANAGER SERVICE EN AFVALCONTAINER
ONDERHOUD

Een uitgebreide
scala aan diensten,
het beste voor je
behoeften
wordt op maat gemaakt.

SYNTHESUM COMPANY
Ecrevissestraat 10
6125 AW Obbicht
Netherlands

Tel.; +31 6 8726 1550
info@synthesum.nl

HOUSE IMPROVEMENT

WE ZIJN HIER VOOR JOU !!
BOUW- EN RENOVATIEDIENSTEN
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In- en verkoop gebruikte 
top-occasions

AutoMeis Vestiging Heerlen

Ganzeweide 181 | 6413 GE Heerlen
T +31 46 44 28 203

info@automeis.nl | www.automeis.nl

Wij van autobedrijf Meis-Jacqx vof vragen per direct 
jonge auto’s, lichte schade geen probleem.

Direct contant geld of per bank en rdw vrijwaring

 Tevens vragen wij ook bestel en vrachtauto’s.  
Bel met 0654796923. U wordt teruggebeld.

Wij zijn Auto Meis  

www.automeis.nl

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

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

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

ZELISSEN
autodemontage v.o.f.

Milieuparkweg 14
Sittard

In de zomer is hard gewerkt om een mooi 
en uitgebreid programma te maken voor het 
nieuwe seizoen 2022 – 2023. Méér dan 60 
vrijwilligers van Gilde De Graven hebben hun 
beste beentje voorgezet en schotelen u nu al 
zo’n 75 cursussen, workshops, wandelingen 
en andere activiteiten voor. Alles is te vinden 
op www.gildedegraven.nl waarop u zich ook 
kunt aanmelden. Computercursussen zoals 
Android, Fotobewerking met Adobe Light-
room, iMac/Macbook, iPad/iPhone, Windows 
en genealogie. Creatieve cursussen zoals 
bloemschikken, boekbinden beginners en 
vervolg, diverse fotografie-cursussen, naaien 
en schilderen. Talencursussen zoals Engels, 
Frans en Spaans op verschillende niveaus. 
Op muziekgebied is de Luisterkring Klassie-
ke Muziek populair evenals de individuele 
pianolessen. Aparte belevenissen zijn de 

Open dag bij Gilde De Graven
whisky-cursus en het wijnproeven. En met de 
basiscursussen imker theorie en praktijk bent 
u volop bezig met de natuur.  Bert Wassen-
berg vertelt: “Onze activiteiten zijn ook weer 
uitgebreid met voor de hondenliefhebbers 
een Hunnekes Kwispel Toer. De populaire 
korte (eventueel met wandelpas) en lange 
wandelingen staan vanzelfsprekend op het 
programma evenals de leesclubs van Wim 
Krings en Suzan Voncken. Aan lezingen en 
workshops geen gebrek en daarom alvast wat 
titels: inleiding EHBO, bijen en ons voedsel, 
vrijwillig levenseinde, archeologie in Limburg, 
natuurgeneeskunde, workshop duurzaamheid 
eigen woning, liever honing dan suiker en le-
ven in de brouwerij. Op het gebied van reizen 
en excursies staan twee reeds volgeboekte 
excursies (Brussel en Schloss Moyland) op de 
website, alsmede twee stedentrips naar Porto 

en Sevilla waar nog plaatsen vrij zijn.” U bent 
van harte welkom op de open dag in Munster-
geleen van 11.00 tot 15.00 uur op zaterdag 10 
september. Inschrijven is op die dag uiteraard 
ook mogelijk als u iets leuks aantreft in het 
aanbod. 
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BELANGRIJKE MEDEDELING

DEFINITIEVE SLUITING

ALLES VOOR
DE HELFT
V/D HELFT

Verkoop start vrijdag 26 augustus
Elke dag geopend van 10.00 - 17.00 uur

Het allerlaatste weekend. Grijp uw laatste kans.
Neem uw bus of aanhangwagen mee!!

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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