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Inspirerende reis

Afgelopen zomervakantie ging een groep leerlingen van het Graaf Huyn College
samen met docenten drie weken naar Uganda. Geen vakantietripje, maar backto-basic, kennismaken met de cultuur van het land en de mensen die er wonen.
Docent Patrick Brouwers en de leerlingen Sara Langenveld en Tibbe Fuchs kijken
terug op een inspirerende reis vol indrukwekkende momenten.
Lees verder op pagina 3 
Foto Frank Janssen

Donnée

Watermolenstraat 10
6127 AP Grevenbicht
roy.jacobs@jacobsjoostenjuristen.nl

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

Direct tot 70% besparen
op uw gas?

GOEDKOOP & DICHTBIJ
URSULINENSTRAAT 18 ECHT • SALMSTRAAT 66A GELEEN

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

Ontdek de voordelen
van de Daikin Airco’s:
Daikin airco’s zijn tevens warmtepomp
(op lucht/lucht basis)
Interesse? Neem vrijblijvend contact op!!

JOUW LOKALE

Bergerweg 170, 6135 KD Sittard
info@domvdbergh.nl
www.domvdbergh.nl
+31 46 4510630

Voor meer informatie
zie www.onvi.nl
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WWW.EPTUMMERS.NL • T: 085-1054444

GEZELLIG WINKELEN IN TÜDDERN (D) EN TEGELIJK VOORDELIG UIT ETEN!
Twee Restaurants onder één dak in winkelcentrum Tüddern-Selfkant

“Grenzenlos”
CAFÉ-RESTAURANT

met topkwaliteit Duitse keuken
Bij inlevering van deze bon:

SCHNITZEL MENU

normaal €18,95
nu voor
€15,50

Terras open
12-22 uur

“Taste of India”

✃

WE KOMEN
ERAAN! ZIEN
WE JE DAAR?

JD
ALTBIESTE

ELEKTRONICA- EN
WITGOEDSPECIALIST

✃

Roy,
bedankt voor
de succesvolle
begeleiding

Uit voorraad
leverbaar
Geen lange
wachttijden

INDISCH RESTAURANT
origineel Indiase keuken

Terras open
16-22 uur

www.tasteofindia.tv

Tel.: +49 24 56 - 508 72 80 | In der Fummer 18, Selfkant-Tüddern | Tel.: +49 24 56 - 508 72 82
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299,FULL HD LED TV
43PFS5505/12

488,-

Smart tv

4K ULTRA HD LED TV
65A60G

119,-

ALL IN ONE SOUNDBAR
BAR 2.0

7 kilo

8 kilo

1400 toeren

444,-

444,-

WASMACHINE
WAJ28076NL

CONDENSDROGER
WTN83292NL

ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER

178,5 cm

No Frost

KOEL- VRIES
COMBINATIE
RB372N4AW1

399,-

4 kookzones
Boostfunctie

99,-

TAFELMODEL
VRIEZER
GTV15NWEA

83 liter vriezen
85 cm

207 liter koelen
89 liter vriezen

311,-

INDUCTIEKOOKPLAAT
Voor alle vloeren
KI259ZT

349,-

STOFZUIGER
MET ZAK
VX7-2-DOG

166,-

2600 Watt
6 bar stoomdruk

WWW.BOXXER.NL

STOOMGENERATOR
EXPRESS COMPACT SV7120

*

Deze aanbiedingen zijn geldig in week 38/39 zolang de voorraad strekt.
Afbeeldingen kunnen afwijken, druk en zetfouten voorbehouden.
Meeneemprijzen zijn enkel geldig in de fysieke winkels.
*Vraag naar onze voorwaarden

ECHT

URSULINENSTRAAT 18
0475 - 850 557

GELEEN

SALMSTRAAT 66A
046 - 888 6542

Door Ray Simoen
Wordt Munstergeleen het Lourdes van de Lage
Landen? Zien we straks duizenden brancardiers,
zeulend met minder validen, op weg gaan vanaf
station Geleen Oost naar de kapel van Pater Karel
in Munstergeleen? En worden buren van de kapel
binnenkort stinkend rijk van het statiegeld van de
flesjes, gedumpt door de lichtelijk benevelde maar
hemels kijkende pelgrims, die verkwikt hun leven
weer oppakken na een bezoek aan het nieuwe
Lourdes? Dat zou zomaar kunnen.

Zalig

In Lourdes moeten de pelgrims hun herstel zien te
halen via een slok koud water. Maar in Munstergeleen kunnen ze hun wanhopige geest in hun
zieke lichaam laven aan het Pater Karel bier, dat
sinds zaterdag in flesjes verkocht wordt in de kapel. Zalig is de naam van het zoetzure kriekenbier.
Dat wordt voorlopig nog gemaakt met krieken van
een blonde Noord-Limburgse engel uit Baarlo, die
zich als een Moeder Maria heeft ontfermd over de
verweesde en met uitroeiing bedreigde Limburgse
morel oftewel zure kers. De verwachtingen zijn
hooggespannen, zeker bij pater Martin de Korte,
die de leiding heeft over de pater Karel kapel.
Vorig jaar vond hij in de kapel een briefje van een
Fortuna fan met de bede ‘Pater Karel, houd ons in
de eredivisie’. ,,Het heeft geholpen”, aldus de blije
De Korte. En dit wonder verrichtte Pater Karel
zónder bier. Wat moet het wel niet worden als
de heilige een slokje van zijn eigen bier geofferd
krijgt? Die is niet meer te stoppen.Wordt Karels
kriekenbier ook de redding voor de gemeente Sittard-Geleen? Kan best. Niet alleen kan er fiks verdiend worden aan de duizenden pelgrims, die een
mooie duit aan toeristenbelasting in het offerblok
zonder bodem van de gemeente zullen doen. Maar
het Pater Karel bier kan ook het college van b en
w geestelijke bijstand verlenen. Die zal hard nodig

Huiswerk

Je zou verwachten dat de wethouder en zijn
ambtenaren de afgelopen maanden benut hadden
om deze moeilijk te ontwarren knoop uiteen te
halen en inzichtelijk te maken welke bezuinigingsmaatregelen allemaal mogelijk zijn en wat
elke maatregel voor consequenties heeft voor
het ‘totaalplaatje’. Dat (verzuimde of vergeten)
huiswerk had het debat structuur gegeven en niet
tot wanhoopskreten als ‘er zijn teveel vraagtekens’
geleid. Wat nu? Redding komt wel vaker niet uit
het gemeentehuis, maar wordt elders gevonden.
In Munstergeleen ditmaal. ‘Kom op, Pater Martin
de Korte, ‘sjud’ nog eens een Karel kriekenbier in’,
opdat de heilige de gemeente en zijn armlastige
burgers redt, net als het noodlijdende Fortuna
vorig jaar!”

DEELNEMERS GEZOCHT
VOOR ONDERZOEK
Het effect van olijfblad extract op
de spierstofwisseling en
spiervemoeidheid in gezonde mannen
Wat is het doel van de studie?
Tijdens het ouder worden, vinden er veranderingen plaats in onze spieren. De spieren worden
onder anderen minder sterk en raken sneller
vermoeid. Het doel van het onderzoek is om uit
te zoeken wat de effecten zijn van het dagelijks
innemen van een olijfblad extract, gedurende
35 dagen, op het energiegebruik in de spieren
(de stofwisseling) en de spiervermoeidheid.
Wie kan er deelnemen?
Gezonde heren van 50 tot 70 jaar, met een
normaal lichaamsgewicht, die niet roken en
geen strikte vegetariërs zijn.
Deelname omvat:
• 6 bezoeken aan de universiteit
• Inname van een supplement van olijbladextract
of een placebo voor 35 dagen
Wat wordt er gemeten?
• Maximale spierkracht en de spiervermoeidheid
• Lichaamssamenstelling met MRI
• Ademgas analyses
• Bloed en spierweefsel afname

Na voltooiing van het onderzoek ontvangt
u een vergoeding van €400
Meer informatie?

Contacteer geheel vrijblijvend: Philippe Pinckaers
Email: philippe.pinckaers@maastrichtuniversity.nl
Tel: +31 (0)43 388 2215
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DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

Gaat het Pater Karel
kriekenbier
Sittard-Geleen redden?

zijn. De financiële problemen stapelen zich alsmaar op, de toren van Babel is er een molshoopje
bij vergeleken. Landelijk kampt acht procent van
de huishoudens met ‘problematische schulden’.
In Sittard-Geleen is dat maar liefst 10 procent. In
2019- vóór de ellende, die nu is losgebarsten- leefden volgens het CBS in deze regio al ruim 4000
huishoudens op bijstandsniveau. En voor al deze
noodlijdenden stijgen ook nog eens gemeentelijke belastingen, die volgens ex-wethouder Pieter
Meekels toch al aan de hoge kant zijn. Effe een
slokje Pater Karel bier nemen om dit te verwerken
want de financiële ellende weet van geen ophouden.Glanerbrook dreigt een financiële molensteen
om de nek van de gemeente te worden. Maar liefst
26 miljoen meer dan het toch al giga bedrag van
48 miljoen gaat de renovatie van Glanerbrook
kosten. Dus moet het mes erin. Maar hoe en
waar? Raadsleden buitelden afgelopen donderdag
over elkaar met allerlei bezuinigingsvoorstellen
maar kwamen niet veel verder dan de verzuchting
dat ‘de zaak complex is en er nog teveel vraagtekens zijn’. En wethouder Geilen, de man, die dit
dossier bestiert? Die sprak wijs van ‘een moeilijk
dossier’. Dat schiet op. Toch vreemd, al maanden
terug was bekend dat de kosten van verbouwing
van Glanerbrook tientallen miljoenen meer zou
gaan kosten dan geraamd. En nu, weer maanden
later, kan de dienstdoende wethouder niet meer
dan verzuchten dat het ‘een moeilijk dossier’ is en
geeft een ambtenaar volgens de krant De Limburger aan dat ‘de ene stap consequenties heeft voor
de andere. Alle onderdelen grijpen in elkaar’. Wat
een wijsheid.
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‘Het verhaal verder vertellen Laevein de brouwerie
en een wereldburger worden’
Onlangs zat ik met een vriendin uit de politieke kring aan de koffie, toen ze mij de vraag
stelde wie mij inspireerde. Daar hoefde ik niet
lang over te denken. Geen grote Hollywoodster of een populaire politica geeft inspiratie.
Het is mijn inmiddels overleden oma. En ook
die van manlief, trouwens. Deze dames, amper een duim hoog, wisten beiden overigens
de respectabele leeftijd van 104 en 103 jaar te
bereiken.

Het respect zit ‘m met name in het besef dat
zij niet de kansen mochten krijgen die andere
vrouwen en ik wel hebben. Dat verschil maakt
dat ik met veel respect naar beiden en hun
vrouwelijke tijdsgenoten kijk. Waar ondergetekende kon kiezen uit een legio opleidingen
na haar vwo-diploma, was het einde van
het schoolavontuur voor mijn oma na klas
6 basisschool een feit. Het logische vervolg
was werken als dienstmeisje bij verschillende
welgestelde families. De verhalen over hoe zij
als jong meisje tot bloedens toe op haar knieën met haar kleine handjes de houten vloer
moest boenen, zijn mij wel bekend. Waar er
iets meer dan 60 jaar tussen ons zat, waren
onze werelden werkelijk het uiterste van
elkaar. Fascinerend hoe denkbeelden soms
daadwerkelijk kunnen veranderen in amper
een halve eeuw.

Foto’s die Tibbe maakte tijdens de reis. Meer is te zien op zijn Instagram-pagina: @_fuchs_photography_
Vervolg van de voorpagina
In de aanloop naar de reis hebben de
leerlingen een aantal maandelijkse bijeenkomsten gehad. Ze gingen immers
op reis met een doel. Daarnaast moesten ze op eigen kracht een deel van de
reissom inzamelen. Dat ging op allerlei
manieren. Sara: “Ik heb dat gedaan met
de verkoop van wafels. Daarnaast heb
ik bedrijven benaderd met de vraag of
ze mij wilden sponsoren.” Tibbe: “Ik
heb samen met een vriendin, die ook
NieuwstePhilips,
Philips, Sony
Sony en LG toestellen
Nieuwste
toestellen
meeging,
eenPhilips,
sponsordiner
Nieuwste
Sony en LG georganitoestellen
Philips,
Sony en LG
seerdNieuwste
bij mijn
werkgever
Detoestellen
Dikke Daniker. Ruim honderd mensen hebben
hier gebruik van gemaakt en genoten
van Afrikaanse gerechtjes. Daarnaast
heb ik ook wafels verkocht en bedrijven
benaderd. Door op deze manier geld in
te zamelen werd ik bewust van wat ik
ging doen. Het begon te ‘leven’.”
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN
Geschikt
en KPN
KPN
Geschiktvoor
voor o.a.
o.a. Ziggo
Ziggo en

Uganda
nieuwe
voor o.a.bestemming,
Ziggo en KPN daarVoor was
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door
waren
erapparatuur:
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droger,
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droger,
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vriezen
Audio
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TV, elektromaterialen
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reis
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Wassen,
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- Audio
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enTV,
TV,elektromaterialen
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Het
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en
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Gratis
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- -Gratis
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en
geïnstalleerd*
exclusief
inbouw apparatuur
- Gratis thuisbezorgd**exclusief
en
geïnstalleerd*
inbouw
apparatuur
die mee
zijn geweest vol
verhalen
zijn
terug* exclusief inbouw apparatuur
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
gekomen.
Zij kunnen hun ervaringen
en wat
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Burg.v.Boxtelstraat
4,
Limbricht
Tel:
046-4515502
www.vleeshouwers.nl
ze gezien
hebben doorvertellen
en zo andere
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Tel:
046-4515502
www.vleeshouwers.nl
Tel: 046-4515502
www.vleeshouwers.nl
leeftijdsgenoten
in
hun
eigen
omgeving
weer
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl
inspireren! Bijzonder aan de groep van dit
jaar vond ik dat er geen ‘klagers’ inzaten.
Iedereen zette zijn schouders eronder om

er het beste van te maken. En uiteraard zijn
er in drie weken zowel ups als downs. Een
zwaar moment was halverwege de reis toen
de kinderen een brief van hun ouders kregen.
Ik vond het mooi om te zien hoe de groep zich
samenpakte en ook de mensen die het iets
moeilijker hadden ondersteunden.” Tibbe:
“Dat gold ook voor andere momenten hoor.
Ik had een dure fotocamera meegenomen
en er was altijd wel iemand die hem voor me
vasthield als ik mijn handen voor iets anders
nodig had.”
De delegatie van het Graaf Huyn bezocht in
drie weken drie scholen en één los project.
Sara: “Het waren drie totaal verschillende
scholen. De eerste was een iets rijkere. De
kinderen spraken daar bijvoorbeeld iets beter
Engels. Dat was op het platteland wel heel
anders. Rijk wil overigens niet zeggen dat
de leerlingen de beschikking hadden over
computers en internet. Dat is daar allemaal
nog in wording. Wat me opviel was dat de
kinderen heel lang school hadden en dat ze er
ook bleven slapen. We hebben op alle scholen
sponsorgeld en kleding achtergelaten.” Tibbe:
“Het verschil tussen de wereld bij ons en die
in Uganda is heel erg groot. We hebben het
belachelijk goed hier. Voor mij was de reis een
echte eye-opener. Onze gids had vijf kinderen
die min of meer op school woonden, hij zag ze
maar één keer per drie maanden. Dat is toch
eigenlijk bizar.”
Het houdt niet op met de reis. De ervaringen
zijn voor altijd en een reis als deze heeft je of
je wilt of niet voor altijd een beetje veranderd.

Er zijn altijd momenten die je bijblijven en
met je meedraagt de toekomst in. Maar er
kunnen ook onverwachte dingen gebeuren.
Patrick: “Op een gegeven moment was er wel
zo’n ‘momentje’. Er kwam een leerling naar
mij toe dat er iets van een beest bewoog onder
haar tent. Toen we die tent optilde, zagen we
dat daaronder een heel leger termieten aan
de slag was. Het gevolg was dat alle tenten
verplaatst moesten worden in de late avond
en de dag ernaar het hele terrein ontsmet
werd. Ook dat soort dingen gebeuren. Bij
het laatste project, Somero, werden allerlei
activiteiten georganiseerd voor jongeren uit
sloppenwijken zodat zij niet de criminaliteit in
zouden gaan. Er werden voor dames kappersen naailessen georganiseerd. Ons sponsorgeld
gaat gebruikt worden voor nieuwe materialen
zodat deze lessen door kunnen gaan, maar
ook voor nieuw speelgoed voor de kinderen
uit de sloppenwijken. De school die volgend
jaar naar Uganda gaat kan de resultaten
bekijken van wat wij in gang hebben gezet.
Wij zijn dat in ieder geval niet. Onze bestemming is dan Vietnam.” Tibbe: “Je ontdekt
jezelf tijdens een reis als deze. Dat komt ook
doordat je minder afleiding hebt van zaken
die hier ‘normaal’ zijn. Daarnaast leer je hoe
je moet omgaan met leven in een groep. Je
persoonlijkheid ontwikkelt zich in rap tempo
en je leert jezelf beter kennen.” “Je leeft in
het moment. Je hebt geen Wifi of telefoon. Zo
maak je in de praktijk kennis met de Global
Goals. Voor mij houdt het niet op met de reis.
Ik wil het verhaal verder vertellen en een echte wereldburger worden”, besluit Sara.

Toen ik manlief leerde kennen in 2017, had ik
ook het genoegen kennis te mogen maken met
zijn oma. Wederom een klein poppetje van
amper 1.50m hoog. Echter waren de uitstraling en de charisma er niet minder om. En als
ik de verhalen mocht geloven, was dit echt
een dame die haar tijdsgeest ver vooruit was.
Een vrouw met een eigen mening die zij niet
onder stoelen of banken stak. Die gerust mee
ging in de gesprekken over politiek en kunst.
Oma draaide er haar hand niet voor om. Een
instelling die mij nu zeker niet vreemd is,
maar in die tijd op zijn minst voor opgetrokken wenkbrauwen zorgde.
Twee dames die ik met bewondering koester.
De een omdat ze staande bleef in een harde
tijd, zeker vlak na de oorlog. Die een heel
eenvoudig leven leidde in een mijnwerkerskolonie in Brunssum en die haar uiterste best
deed met de weinige middelen die er waren
haar kinderen groot te brengen. Net als velen
toen. De ander omdat ze stond voor haar
identiteit en ondanks de vele, niet optimale
voorwaarden, gewoon zichzelf bleef. Twee
dames die op hun eigen manier tot op hoge
leeftijd hun stempel drukten op het leven van
velen en dus ook op dat van mij. Het geeft mij
het besef dat
ik het geluk
heb wel in een
tijd te mogen
leven waarin er
kansen worden
gecreëerd die
niet afhankelijk
zijn van het geslacht. Wat ben
ik een bofkont!

Maud Schenk

E-Fiber glasvezelspreekuren

Miele en AEG wasmachines
Miele en AEG wasmachines
Miele
Mieleen
enAEG
AEG wasmachines
wasmachines
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

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?

AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,
AEG van
wasmachine
1400 €549,00
toeren, 7 kg,
€ 629,00 voor
AEG van
wasmachine
1400 €549,00
toeren, 7 kg,
€voor
629,00
voor
Geschikt
o.a.
Ziggo
en KPN
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Burg.v.Boxtelstraat
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Burg.v.Boxtelstraat
Limbricht

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

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

Sittard
Wekelijks op
dinsdag

Wekelijks op
woensdag

Born

Geleen

Buurtcentrum
Limbrichterveld,
Eisenhowerstraat 724

Gemeenschapshuis Born,
Prins Bisdomstraat 5

Het Volkshoes, Pastoor
Schoenmaeckersstraat 8

Wekelijks op
donderdag

Overal geldt een inloop van 9.30 tot 12.00 uur.

Scan de QR-code
voor meer info.
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MAAK NU JE PITSTOP

“COMBINEER SLIM”
De jaarlijkse APK en het periodieke onderhoud kosten mij een hoop geld.
Bij KwikFit krijg je de APK gratis als je deze combineert met een grote
onderhoudsbeurt. Erg voordelig en ik bespaar ook nog tijd, omdat ik maar
één bezoek hoef te plannen. Daarom ga ik naar KwikFit.

NU BIJ ELKE GROTE BEURT

GRATIS

APK
t.w.v. €39,95

maak eenvoudig je afspraak op
kwikfit.nl/apk-en-grote-beurt

DÁÁROM KIEZEN
KLANTEN VOOR
APK BIJ KWIKFIT
1

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

2

Je kunt snel terecht, meestal de volgende dag

3

Onze APK prijs is all-in, dus geen afmeldkosten of andere
toeslagen achteraf

4

Wij wijzen je op afkeurpunten en reparaties die eraan komen.
Je bepaalt zelf wat je laat repareren

5

Je maakt eenvoudig een afspraak op kwikfit.nl/apk

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

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

[220360] KF - HaH September_Maten.indd 10

OP ALLE ZOMER- EN
4-SEIZOENENBANDEN

20%
KORTING

VROEG WISSELEN
IS SLIM WISSELEN
Ieder seizoen wisselen wij zo'n
500.000 banden. Wil jij dat je
auto op tijd is voorzien van je
winterbanden? Maak dan nu
alvast een afspraak.

Jouw bandenwissel plannen?
Ga naar kwikfit.nl/banden-wisselen
en maak je afspraak

8.8

Aanbiedingen geldig t/m 2 oktober 2022. Kijk voor alle
voorwaarden op onze site. Open: maandag t/m vrijdag
08:00 - 17:30 uur, zaterdag 08:00 - 12:30 uur.

Maak eenvoudig je
afspraak op kwikfit.nl
15-9-2022 15:13:16
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Even voorstellen:
wethouder Judith Bühler
Op 13 juli werd het nieuwe college van
B&W geïnstalleerd. Wethouder Judith
Bühler begon daarmee aan haar tweede
termijn als wethouder in onze gemeente. Met enige wijzigingen is ze intussen
verantwoordelijk bestuurder voor
middelen, participatie en bestaanszekerheid. Een portefeuille waarbij de
cijfermatige kant haar vanuit decennia
ervaring in de financiële wereld goed
ligt. Het hart ligt echter vooral bij de
sociale kant, bij de mensen.
“In Sittard-Geleen wonen relatief veel
mensen die niet goed meekomen in
onze samenleving. Sinds dit jaar zien
we met name met de energielasten
ongekende uitdagingen, ook voor gewone gezinnen en ondernemers, om de
rekeningen te blijven betalen. “ Vertelt
wethouder Bühler. “Het is zaak voor de
gemeente er voor de inwoners te zijn.
Om samen door deze moeilijke periode
te komen”.

bespreekbaar maken begint de gang naar hulp
en voorzieningen.” Aldus de wethouder.
Er is veel mogelijk vindt wethouder Bühler. “We moeten er samen met partners uit
komen. Met zijn allen de schouders eronder
om perspectief te bieden. Daar krijg ik energie
van! Zo willen we onze inwoners zo goed
mogelijk helpen om samen door de komende
turbulente jaren heen te komen.”
Wilt u in gesprek met wethouder Judith Bühler? Ze is bereikbaar via het secretariaat:
Telefoon: 046-4778106
e-mail:
wethouder.judithbühler@sittard-geleen.nl

Zintuigen centraal tijdens
Beleefweek Limburg
Tot 2 oktober kan iedereen weer eens ervaren
hoe mooi én bijzonder Limburg is. Tijdens
de Beleefweek 2022 zijn er overal in Limburg
activiteiten waarbij je het landschap kan voelen, ruiken, proeven, zien of horen. Doe mee
aan een bezinningsSafari met vega lunch in
Simpelveld, maak een culinaire ezelwandeling
in Bocholtz, doe de Nachtdieren Expeditie in
Kerkrade, oogst vruchten tijdens de Keltische
wandeling in Brunssum, wandel aan de bron
van de Geul van Hauset (België) tot in Berg
en Terblijt, neem een bosbad in Geulle, maak
contact met een boom in Beek, klim op de
fiets in Beekdaelen en bezoek de vlinderexpositie in Sittard. Overal in Limburg is 1,5
week lang van alles te ontdekken. Beleef het
landschap eens op een andere manier en laat
je verwonderen. Er zijn activiteiten voor alle
leeftijden.

“De gemeente kan echter niet alles zelf doen.
Samenwerking is hard nodig en daar zetten
we dan ook flink op in.” Zegt Bühler. “Zo
spreken we het Rijk aan op het nemen van
een rol op het gebied van de energierekening
en de stijgende prijzen. Samen met Vidar
en brancheorganisatie Cedris roepen we
met meer dan 90 andere gemeenten op om
nu tot een verhoging van de subsidie voor
sociale werkgelegenheid te komen. Daar kan
niet tot 2023 mee worden gewacht. Met een
verhoging van 10% kunnen we onze mensen
een arbeidsvoorwaardenpakket aanbieden
waarmee ze rond kunnen komen. En in het
onderwijs hebben we o.a. samen met de
bibliotheek gewerkt aan de leskist armoede
waarmee we problemen om rond te kunnen
komen bespreekbaar willen maken. Met

Wethouder Judith Bühler. 

Foto Gemeente Sittard-Geleen

Persoonlijk Adviseur

Info: https://www.beleefweeklimburg.eu/

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.

#M

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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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 flexibele instelling; je vind het niet erg om ook op zaterdagen te werken
· Je kent de lokale omgeving. Je woont bij voorkeur in de (directe) omgeving
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Bedwelmend prettige tripel
van Braxator uit Nuth
Door Ray Simoen
Nog een kleine oprisping, waarin nog voor
een keer de korte broek aan kan, en dan zit
deze hete zomer er weer op. Ligstoelen gaan
in de berging, het gras wordt het domein van
paddenstoelen en vliegenzwammen. De bbq
mag nog even blijven staan, mogelijk hebben
we die nog nodig om ons aan te warmen als
de gasprijzen nog verder de pan uitrijzen.
Voor de prijs van een kuub gas kun je heel
wat briketten voor de bbq kopen, nietwaar?
Terwijl de kip gaart op de bbq warmen we ons
aan de warmte van de briketten. Met uitzicht
op ganzen, zwaluwen en pensionado’s zonder
kleinkind oppasverplichtingen, die uitvliegen
naar het zuiden, waar de zon voor goedkopere
verwarming zorgt dan Eneco en Vattenfall.
Toverdrank
Aan de kalende bomen vallen de mysterieuze
maretakken op. Zeker in Zuid-Limburg waar
de maretak of mistel zich goed thuis voelt.
Maretak staat bekend als een heksenkruid,
dat magische krachten bezit. Vroeger werd de
maretak aan de balken van stallen gehangen
en diende het om de mares- de kwelgeesten- te verjagen en zo het vee vruchtbaar te
houden. De Gallische striphelden Asterix en
Obelix kregen van hun druïde Panoramix
een drankje, dat hen onoverwinnelijk maakte
en in staat stelde hun grote kwelgeesten, de
Romeinen van Julius Caesar te verjagen. En
waarmee maakte de druïde met de lange witte
baard dit drankje? Met maretak. Onbekend
is of Dennis Schmeits aan dit super drankje
gedacht heeft toen hij in 2018 zijn microbrouwerij opende aan de Bosscherweg in
Aalbeek bij Nuth, waar je de maretak aan
menige boomtak ziet wiegen in de wind. Wel
voelde Schmeits zich geïnspireerd door de
lange biergeschiedenis van Nuth, die dateert
van de tijd dat mensen ’s nachts nog heksen
op bezemstelen zagen vliegen en de stallen
behangen werden met maretakken om het vee

te beschermen. In 1324 werd in Nuth al bier
gebrouwen door ‘Johan Braxator (Brouwer)
van Aoelbeke’. Na Braxators bier was er lange
tijd geen leven meer in de Nuther bierbrouwerij. Pas in 1840 werd weer melding gemaakt
van een actieve bierbrouwer: Jan Bernard van
Oppen. Niet ver van Van Oppens brouwerij
startte Dennis Schmeits zijn microbrouwerij
in 2018. Dat deed hij nadat hij enthousiast
was geraakt door de microbrouwerijen, die hij
had leren kennen in de stad Eugene aan de
noordwestkust van Amerika. Daar experimenteerden kleine ‘craftbrewers’ hartstochtelijk met revolutionaire smaken. Hij werd
vooral ook geraakt door de strijd van deze
kleinschalig werkende craftbrewers tegen de
grote almachtige brouwerijconcerns, die de
smaak van de consument wereldwijd dicteren.
De Nuther bier-Asterix neemt het nu op zijn
beurt op tegen ‘de Romeinen van de bierwereld’, Inbev en Heineken met zijn brouwsels
uit eigen craftbrewery in Aalbeek.

De Willy Dols Stichting
hervat cursus Sittards

Vier eigen bieren staan er inmiddels op de teller van ‘braxator’ Schmeits, die vaak zijn bier
persoonlijk bij de klant bezorgt omdat hij het
contact met zijn publiek koestert: Heer van
Hulsberg -tripel Calvados-, Maretak Honey
Ale, Veldjkruutske en Vliegenzwam.
Op tafel staat de Vliegenzwam, genoemd naar
de ‘rode paddenstoel met de witte stippen,
waarop kabouter Spillebeen heen en weet
zat te wippen’, zoals een kinderliedjes ons
leert. Dat Spillebeen zo zat te wippen kan te
maken hebben met de bedwelmende werking
van stoffen in de vliegenzwam, waardoor de
kabouter een beetje in trance raakte.
Gaat er van het Vliegenzwam bier uit Aalbeek
ook een zacht bedwelmende werking uit, en
raak je er ook een beetje van in een heerlijke roes? En heeft dit bier ook een positief
effect op je libido, zoals wordt beweerd van
de heksenzalf, die wordt bereid van stoffen,
afkomstig van de vliegenzwam? Spannende
vragen, dus snel de fles openmaken.Mooi
donker oranjekleurig bier vult het glas en zet
er stoer een dikke, witte laag schuim bovenop.
Na een tijdje acclimatiseren komen er zachtjes
aroma’s van hoppig zoet, kardemon en koriander vrij in deze tripel van 7,5 %. Het schuim
geeft aan van een walsje te houden. Dat wordt
beloond met een witte kraag, die er weer even
tegen kan. Bij de eerste slokken dringt het
sinaasappelig zoetje zich naar voren maar
dat wordt snel ingehaald en voorbij gestoken
door het bittertje van de kardemon, terwijl
de citrus voor een aangename verkoeling
zorgt. De nadronk is wat aan de droge kant
maar een prettig blijvertje is de fraîcheur van
kwiek citrus In trance raak je er niet van, en
bedwelmend zoals de rood met witte stippen
vliegenzwam van kabouter Spillebeen is deze
Nuther Vliegenzwam ook niet. Maar een prettig genietbier -zeker geen snel gietbier- is het
beslist wel. En het prikkelt de trek in hapjes
en ‘lekkere brokjes’. Maar vergeet niet, ook op
een bezemsteel riskeer je een bekeuring als je
teveel drinkt.

Als u gevraagd wordt hoe u Zitterd schrijft
met –d- of –t-, wat is dan uw antwoord?
En welke verklaring hebt u voor uw keuze?
En waarom schrijft u hoogstwaarschijnlijk
Zitterd met een –z- en niet met een –s- zoals
in het Nederlands?
Deze – en natuurlijk nog heel wat meer
typische aspecten – komen ter sprake in de
cursus. Er valt veel, heel veel te vertellen over
onze interessante taal, dat Sittards. Voor deze
cursus hebt u geen speciale voorkennis nodig:
op eenvoudige en duidelijke manier worden
de kenmerken besproken. Maar ook wordt
er in deze basiscursus ruimschoots aandacht
besteed aan het lezen van dialectteksten. Bovendien maakt u ook kennis met de spelling,
de schrijfwijze, van het dialect en dat geheel
volgens de normen van de standaardspelling
van de dialecten. In oktober wordt begonnen
met de najaarscursus, een basiscursus.
Wellicht is uw belangstelling gewekt en wilt u
graag meer weten over uw eigen dialect.
Aantal cursusavonden: 7 (laatste avond:
gezellige afsluiting van de cursus)
Cursusavond: donderdagavond van 19.30
tot 21.30 uur. Cursusplaats: Trevianum
(Limbrichterveld); ingang Havikstraat
Data cursusavonden: 13 - 20 okt. - 3 10 - 17 - 24 nov. en 1 dec. De cursusleiders: Frans Walraven en Peter Hilkens.
Aanmelden:
secretariaat@willydolsstichting.nl
Kosten: € 40,- (inclusief alle cursusmateriaal) Betaling: door storting op rekeningnummer IBAN NL95RABO0107303043
t.n.v. Willy Dols Stichting o.v.v. cursus 2022
of op de eerste cursus avond.

Dag van de wijk
In de Sittardse wijk Sanderbout houdt men
25 september van 11.00 tot 17.00 uur een dag
van de wijk op het grasveldje voor de voormalige kerk. Er is uiteraard van alles te beleven
en te doen.

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

FEestelijke

kortingen

26 Jaar

SANi-DUMP

op alle a-merken
sanitair & tegels

EXTRA

Aangeboden door
onze leveranciers

UNIEKE

Met verschillende
extra kortingen

VERJAARDAGSKORTING

BALLONPRIKACTIE

*Actie loopt t/m zondag 2 oktober ,Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

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

SITTARD - NUSTERWEG 88D
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‘Heks van Limbricht slachtoffer van
karaktermoord door Susan Smit’
enthousiast genealoog- dat hij een verre
nazaat was van Meijken Luijten. Verdere naspeuringen wezen uit dat Meijken Luijten een
zus was van Entgen Luijten, over wie Susan
Smit net het boek, de Heks van Limbricht had
geschreven. ,,Bij het lezen van Susan Smits
boek ontdekte ik allerlei historische rariteiten
en onjuistheden,” zegt Donners. Het meest
schrok Donners van Smits’ claim dat ze zich
bij het schrijven van De Heks van Limbricht
gebaseerd had op ‘het volledig bewaard historisch dossier’ van het proces tegen Entgen
Luijten van 1674. ,,Ik heb het complete historische dossier van het proces- 122 foliovellen
dik- doorgenomen en bestudeerd. Maar daarin staat niets, dat Susan Smits beweringen
staaft. Integendeel zelfs.”
In de processtukken staat volgens Donners
nergens dat Entgen Luijten gemarteld is of in
opstand kwam tegen kerk en adel. ,,Evenmin
werd ze opgepakt omdat ze een heks zou zijn”.

Wim Donners bij het beeld van Luijten.	
Door Ray Simoen
Entgen Luijten, ‘de heks van Limbricht’, wordt nog altijd geen rust
gegund. Eerst werd ze er ten onrechte
van beschuldigd een heks te zijn en
op raadselachtige wijze gewurgd in de
nacht van 8 op 9 oktober 1674 . En 342
jaar later is ze opnieuw slachtoffer.
Ditmaal van een ‘karaktermoord’, gepleegd door Susan Smit, schrijfster van
de bestseller De Heks van Limbricht’.
Dat valt op te maken uit het artikel van
Wim Donners (73) in de Stichting Monografieën uit het land van Swentibold,
dat binnenkort verschijnt.
Kruidenvrouwtje
Volgens Donners heeft Susan Smit van Entgen Luijten (circa 1600-1674) ten onrechte

Foto Frank Janssen

Roddels
Entgen Luijten stapte zelf op de schout en
schepenen van Limbricht af. ,,Dat is uiterst
zeldzaam.” Ze vroeg om een ,,scherpe examinatie”, inclusief waterproef en folteringen. ,,Ze
was al oud en wilde op het eind van haar leven
haar naam zuiveren. Want er werd al vele jaren over haar geroddeld dat ze een heks was.”
Zo zou ‘bierhouder’ Gorten van Neusz 26 jaar
eerder zijn overleden nadat hij uit dezelfde
beker had gedronken als Entgen Luijten.
Verder zouden onder meer drie koeien van
ene Zietzen Bruggen door haar betoverd zijn
en nadien overleden. ,,Die roddels over haar
vermeende hekserij bleven maar aanhouden.
Daar leed vooral ook Entgens dochter onder,”,
zo staat in het dossier. Als een moeder de
naam van heks had, werd ook de dochter
nagewezen als heks. ,,Het staat niet expliciet
zo in de bronnen maar vermoedelijk is dat de
reden dat Entgen alsnog op haar hoge leeftijd
van haar slechte reputatie af wilde.”

een maatschappijkritische feministe en
milieubewust kruidenvrouwtje gemaakt.
Ook de dood van Entgen Luijten- ‘de heks
van Limbricht’ was geen moord, moedwillig
gepleegd door de wereldlijke en geestelijke
leiders, die een mondige, krachtige vrouw
het zwijgen wilden opleggen. Evenmin werd
Luijten opgepakt door de heer van Limbricht
en vervolgens door een beul gemarteld, zoals
Susan Smit schijft. ,,Allemaal fantasieën
van Susan Smit, waarvoor nergens in het 17
de eeuwse, historische bronnenmateriaal
een bewijs is te vinden.” Wel is Donners het
eens met Susan Smit dat Entgen Luijten een
heldin was en terecht een beeld krijgt, dat op
9 oktober op kasteel Limbricht wordt onthuld.
,,Maar ze was een heldin om totaal andere
redenen dan Smit beweert”, zegt de 73 jarige
in Born geboren oud chemicus.
Twintig jaar geleden ontdekte Donners- een

Bij zijn naspeuringen ontdekte Donners ook
dat Susan Smit bij het schrijven van haar
boek zwaar had geleund niet op het procesdossier maar op het toneelstuk over Entgen
Luijten, dat Herman Veugelers in 1993
ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan
van Sittard als stad schreef. Dit toneelstuk
vormde hij in 2000 om tot een roman. Pas in
recentere drukken van haar boek verwijst ze
naar Veugelers ,,Veugelers heeft het ‘proces
Entgen Luijten’ totaal verbouwd totdat het
paste in zijn eigen maatschappijvisie. Acteur
en protestzanger Veugelers, die zelf anti kerk
en voorstander van vrouwenemancipatie was,
maakte van Entgen Luijten een voorloper van
het feminisme. Luijten wordt bij Veugelers
een strijdbare vrouw, die zich mondig en
kritisch teweer stelde tegen de kerkelijke en
wereldlijke machthebbers.” Susan Smit neemt
volgens Donners dit beeld over en maakt van

Entgen Luijten ook nog een milieubewust
kruidenkenner, bij wie iedereen om raad
kwam vragen. ,,Hoewel ze zegt dat haar boek
is gebaseerd op het historisch dossier klopt
daar niets van.”
Powervrouwen
Ook neemt Susan Smit aldus Donners een
loopje met de geschiedenis van de heksen(jachten) in Europa. ,,De heksenvervolgingen waren geen geïnstitutionaliseerde
vrouwenjachten. Bijna een kwart van allen,
die als heks werden vervolgd, waren mannen.
En niet alleen in katholieke streken werden
mensen als heks vervolgd, het gebeurde ook
in protestantse gebieden.”
Kritiek heeft Donners ook op de bewering van
Veugelers en Smit dat degenen die als heks
werden vervolgd vooral ‘mondige powervrouwen’ waren. ,,Het had niks te maken met
mondigheid. Het had meer te maken met misogyne (vrouwvijandige) tendensen in Europa
toentertijd. Verder werden velen van hekserij
beschuldigd uit afgunst en toenmalige dorpse
roddelzucht en achterbaksheid. Veel ‘heksen’
waren oudere weduwen, zoals Entgen Luijten,
zij waren vaak aangewezen op burenhulp. Als
die hulp geweigerd werd of niet goed gegeven,
dan werd meteen naar die weduwe gewezen wanneer degene, aan wie de hulp was
gevraagd, iets overkwam. Die ‘ondankbare’
weduwe zou aan hekserij gedaan hebben om
zich te wreken.”
Donners en Smit zijn het erover eens dat
Entgen Luijten terecht een standbeeld krijgt.
Maar voor Smit blijft de heks van Limbricht
een feministische en milieubewuste powervrouw, die om haar mondigheid het zwijgen
werd opgelegd. Donners verzet zich tegen
dit verwrongen beeld. ,,Het standbeeld toont
eens te meer het grote drama van Entgen
Luijten. Ze was geen vrouw, die in opstand
kwam tegen het wereldlijk en geestelijk gezag.
Ze wilde dat de waarheid over haar werd
gesproken. Dat mislukte doordat van haar
dood een zelfmoord werd gemaakt. Dat werd
door de overheid uitgelegd als een bekentenis
dat ze een heks was. Haar wordt nog steeds
onrecht aangedaan door verzinsels over haar
te vertellen, zoals in de Heks van Limbricht.
Doordat ze zich keerde tegen dorpse achterbaksheid en geroddel is ze zeker een heldin,
en ook nog een actuele: achterbaks geroddel is
nog alom, niet alleen in dorpen maar overal,
zie Twittter en Facebook”.

Susan Smit niet bij presentatie standbeeld Entgen Luijten
Door Ray Simoen
Susan Smit komt 9 oktober niet naar Limbricht om op de binnenplaats van kasteel
Limbricht het standbeeld te onthullen van
Entgen Luijten, over wie zij de bestseller
‘De Heks van Limbricht’ schreef. De zelf
verklaarde ‘moderne heks’ Susan Smit
vindt dat de Stichting Entgen Luijten te
weinig afstand neemt van het stereotiepe
beeld van de heks, die op een bezemsteel
met een puntmuts op door de lucht vliegt.
Eerder had Smit toegezegd om het door de
Limbrichtse kunstenares Marij Heijligers
gemaakte standbeeld van Entgen- De Heks
van Limbricht-Entgen (circa 1600-1674) te
onthullen. Maar de filmbeelden die ze zag
van de carnavalsviering in Limbricht hebben
haar doen besluiten om het beeld niet te
onthullen. Smit zegt ,,met verbijstering” te
hebben gekeken naar de filmbeelden van de
carnavalsviering in Limbricht, waarop een

stropop van een heks met een puntmuts op
een bezemsteel werd verbrand. Wat haar zeer
teleurstelde, zo geeft ze in een mailbericht aan,
is dat dit met medewerking van de Stichting
Entgen Luijten gebeurde. Smit nam geen
genoegen met de verklaring van Paul Janssen,
voorzitter van de Stichting Entgen Luijten
dat het om een carnavalstraditie gaat en dat
de Stichting nooit meer aan deze ‘carnavals
heksenverbranding’ zal meewerken. Smit
neemt het de Stichting Entgen Luijten kwalijk
dat deze te weinig afstand neemt van het
stereotype beeld van de heks. ,,Dit stereotype
beeld van de heks met punthoed en op een
bezemsteel is door heksenjagers gecreëerd
en heeft tot de dood van duizenden vrouwen,
waaronder Entgen Luijten, geleid. De stichting
zou zich van dit stereotype moeten bedienen. Sterker nog: zij zou daartegen moeten
strijden.” Smit heeft haar besluit om niet te
komen naar de onthulling van het standbeeld
besproken met de Stichting Entgen Luijten.

Volgens voorzitter Paul Janssen heeft Susan
Smit afgezegd om ,,privé redenen”.
Welingelicht bronnen in en om de Stichting
Entgen Luijten weten te vertellen dat Susan
Smit niet naar Limbricht komt om een
confrontatie te vermijden met Wim Donners
uit Susteren. ,,Susan Smit en Wim Donners
kunnen niet door één deur”, zegt een goed
ingevoerde bron, die niet met naam in de
krant wil. Donners heeft Smit schriftelijk
meermaals aangetoond dat haar boek De
Heks van Limburg vol historische fouten
en fantasieën staat. (zie verhaal verder in
MIJNGazet). ,,Laster en onwaar” noemt
Susan Smit de bewering dat ze niet naar
Limbricht wil komen op 9 oktober om een
confrontatie te vermijden met Donners. Paul
Janssen van de Stichting Entgen Luijten
deelt Smits’ mening. Donners zelf zegt
,,geen moeite te hebben met Susan Smit
als persoon maar haar boek wemelt van de
historische onjuistheden”.

AANBIEDING

PIZZA-PIZZA
PIZZAPIZZA-PIZZA
-PIZZA
3 kopen = 2 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.

facebook.com/tueddern.pizzeriaroma

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
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Stichting OLS Born
2023 opgericht

Kunststukjes

Limburgs
Leesplankje

Tekst Peter van Deursen
Soms kom je ze weer tegen, meestal in tweedehandswinkels, het leesplankje, de oerversie
of de heruitgave van aap noot mies. Vrijwel
iedereen kent die ouderwetse plaatjes met
de woorden eronder in duidelijke letters. Dat
herkennen van die plaatjes heeft zo’n aantrekkingskracht dat ik de neiging heb zo’n boekje
over taal voor een paar euro aan te schaffen.
Met het boekje zelf doe ik niet veel, maar aap
noot mies is het begin geweest van mijn leren
lezen. Wie deze woorden leest zal dat ook
herkennen en terugdenken aan de eerste woorden die je leerde. Het vervolg was moeilijker,
bijvoorbeeld het woord aap met twee a’s wordt
in meervoud apen met één a. Dus stond op het
bord a-pen.

Voorzitter Pieter Meekels ondertekent de oprichtingsakte van de stichting OLS Born 2023 onder het toeziend oog van v.l.n.r. notaris Kirsten van Wersch, penningmeester Harry Verjans,
secretaris Angelique Heijnen en vice-voorzitter Ad Wagemans.
Onder het toeziend oog van notaris
Kirsten van Wersch van Notariaat Born
is afgelopen week de Stichting OLS
Born 2023 opgericht. De stichting gaat,
zoals de naam al zegt, het Oud Limburgs Schuttersfeest 2023 organiseren.
Dat vindt volgend jaar plaats in Born,
omdat het zestal van schutterij Sint
Martinus Born de schietwedstrijd van
het OLS 2022 in Meijel won.
Het bestuur van de stichting bestaat uit elf
personen. Voorzitter is oud-wethouder Pieter
Meekels. Hij vormt met Ad Wagemans (vice-voorzitter) Angelique Heijnen (secretaris)

en Harry Verjans (penningmeester) het dagelijks bestuur. Cliff Verjans (sponsoring), Jordy
Salden (overheid), Rob Deuss (verkeer en
veiligheid), René Tesselaar (personeel), Sven
van Sloun (kinjer-OLS), Maarten de Kever
(communicatie) en John Knoors (accommodatie) completeren het stichtingbestuur. Bij
de oprichting van de stichting zei voorzitter
Pieter Meekels dat hij merkt dat het OLS leeft
in Born. ,,Het enthousiasme is groot en we
gaan er alles aan doen om dat de komende tijd
vast te houden. Want we hebben de hulp van
velen nodig zodat het OLS 2023 in Born een
succes wordt. Het OLS 2023 in Born wordt
gehouden op 2 juli.

Deze winter onbeperkt padel en/of tennis
spelen? Dat kan bij GTR. Voor slechts 10
euro per maand.
De mogelijkheden om binnen tennis te spelen zijn in de Westelijke
Mijnstreek vrijwel geheel verdwenen, terwijl de padelbanen in de
hal allemaal per uur gehuurd moeten worden. GTR biedt daarentegen een lidmaatschap aan waarmee 6 maanden lang onbeperkt
buiten padel en tennis gespeeld kan worden, voor slechts € 10,00
per maand. GTR biedt daarmee ook de mogelijkheid aan leden van
andere tennisverenigingen om in de winter buiten door te spelen.
Het winterlidmaatschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 31 maart
2023. Om winterlid te worden moet het aanmeldformulier op de
website van GTR ingevuld worden: www.gtr-tennis.nl/lid-worden

Het is eigenlijk een wonder dat de afbeelding
van een aap, een noot en van Mies ons zomaar
op het spoor bracht van tekens, vreemde abstracte tekens. Die kregen ineens betekenis.
Het Latijnse schrift is voor de meesten van
ons gesneden koek. Met Arabische of Chinese
tekens weten wij geen weg.
Ik leerde eigenlijk zonder moeite lezen en
schrijven. Het leesplankje hing nog lang in
de klas maar dat had al gauw geen betekenis
meer. In twee jaar was lezen en schrijven de
gewoonste zaak van de wereld.

helpen dacht ik. Maar in het Limburgs dialect
blijft aap noot mies gewoon aap noot mies.
Bovendien komen de vaak volwassen mensen
met lees en schrijfproblemen niet erg ver met
een leesplankje.
Om taalles aan laaggeletterden te geven moest
ik me het meest inspannen om hun leefwereld
te begrijpen. Taal is veel meer dan woorden
alleen. Met de taal, die je niet alleen kan spreken maar ook kan lezen en schrijven, gaat een
groter stuk van de wereld voor je open. Onze
complexe wereld wordt iets gemakkelijk te
begrijpen. Moeilijke woorden en ingewikkelde
zinnen zijn als een hek met een hangslot, je
komt er niet in terwijl het mooie land lonkt.
Dat geldt ook voor anderstaligen die zich hier
in Nederland en in Limburg moeten redden. Ik
heb een tijd taalles gegeven aan een Vietnamese man. Ook daarbij heb ik het leesplankje
thuisgelaten. De woorden ik, jij en hij waren
al een probleem. Met woorden waarin onze ui
voorkwam was het huilen geblazen. De klank
past totaal niet bij de anders gevormde stand
van de mond en de tong van de Aziaat.
Ik beheers geen Limburg dialect. Toch kan
ik geschreven dialect lezen. Als ik het dialect
hardop lees, hoor ik mezelf in het dialect en
vind ik deze vreemde taal leren net zo interessant als bij het uitspreken van een zin in Engels
of Frans. Het spontaan dialect spreken durf ik
niet aan. Net als de Vietnamees is mijn tong
nog niet aan de Limburgse taalklank gewend.
Hollanders zeggen wel dat Limburgs zangerig
is. Ik hou van muziek maar of ik ooit Limburgse muzikaliteit krijg die echte Limburgse
klanken zal produceren waag ik te betwijfelen.

Dat geldt niet voor iedereen besefte ik pas veel
later. Sommige mensen vallen uit de boot bij
het vanzelfsprekend leren lezen en schrijven.
Ik werd gevraagd mee te werken aan taallessen
voor mensen met taalachterstand. Om welke
groep ging het eigenlijk? Even dacht ik dat
het vooral om mensen ging die alleen dialect
spraken. Van een leesplankje in het direct had
ik nooit gehoord. Misschien zou dat kunnen

Mensen die nog nooit padel gespeeld hebben, ervaren misschien
een drempel om er aan te beginnen. Om de drempel naar padel
nog verder te verlagen biedt GTR een kennismakingsclinic aan.
Tijdens deze clinic worden de spelregels uitgelegd en worden de
belangrijkste basisbeginselen behandeld. Om deel te nemen aan
deze clinic kun je je achteraf, nadat het winterlidmaatschap is
afgesloten aanmelden. De kennismakingsclinic wordt gegeven door
leden van GTR. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Heb je nog geen racket? Geen probleem. Tijdens de openingstijden
van de kantine kun je rackets en ballen huren voor slechts € 2,50
per racket / per keer.
Aarzel dus niet en maak gebruik van deze prachtige aanbieding
van GTR!

Het park van GTR is de hele dag geopend van 09:00 uur tot 23:00
uur. De kantine van GTR wordt extern geëxploiteerd door ‘Bie Sjoef’
en zal een aantal avonden per week geopend worden. Ook in het
weekend zijn de kantine en het verwarmde terras open. In de
winter worden diverse activiteiten georganiseerd voor zowel tennis
als padel, waar de winterleden uiteraard aan kunnen deelnemen.

www.gtr-tennis.nl
Aanmelden voor deze aanbieding?
Scan de QR-CODE of ga naar onze website.

OOK
EKKERE
OEPEN
vanaf

1,95
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Henk Thuis van Stichting Plök
wat te plukken. Je ziet de adrenaline en het
enthousiasme in deze periode stijgen!
Er is sinds 2020 een voedselbos in aanbouw. Hoe gaat het met dit project?
Een voedselbos is een project van lange adem.
De natuur dicteert de snelheid. En het zal dus
ook nog wel een tijd chaotisch uitzien. Er is
nog veel werk te verzetten, maar ook nog veel
geduld uit te oefenen. Leuk dat we in oktober
op deze locatie een maatschappelijke stage
voor Trevianum kunnen invullen. Zo betrekken we ook de jongeren bij de kracht van de
natuur.

Henk Thuis (59 jaar) woont in Geleen
en is sinds 2020 voorzitter van de
Stichting Plök. Deze stichting ontfermt
zich met liefde over de fruitboomgaarden in Sittard-Geleen.
Tekst Bert Wassenberg
Hoe lang ben je al betrokken bij deze
stichting? Vertel eens wat meer over de
doelstelling van jullie stichting?
In 2017 zijn we begonnen. We zagen in
Munstergeleen op de Windraak een prachtige
kersenwei waarin bomen stonden, zeker wel
20 jaar oud, met nog steeds de draadkorven
om de stam. Er leek ook nooit onderhoud
gedaan aan de bomen. Met een picknick
verzamelden we mensen en zijn we de bomen
gaan onderhouden. Gezelligheid, verbinding,
natuur. Dat waren de 3 startpunten. Samen
de stad mooier maken en verbinden aan haar
rijke natuurlijke omgeving. In juni oogstten
we kersen en maakten we jam. En de club
groeide. Mensen kwamen met nieuwe ideeën,
andere plekken, en zo werd het steeds groter.
In 2020 formuleerden we ons doel: het faciliteren van energie van mensen op het gebied
van natuurlijk, duurzaam, ambachtelijk,
lokaal, samen en tolerant.
Hoe lang bestaat de stichting Plök?
Kun je in het kort een paar highlights
belichten?
In die beginjaren functioneerden we zonder
dat we een officiële organisatievorm hadden.
Het aantal vrijwilligers groeide, het aantal
ideeën en activiteiten ook. En het aantal locaties waar we actief werden. Zo organiseerden
we een paar keer een festivalletje, Samen werken in de boomgaard, picknicks en onlangs
met de Domijnen een Italiaanse filmavond in
de wei. We gingen de oogst verwerken tot jam,
maken appelsap en perensap, maken cider en
dit jaar zelfs stroop. Vanaf 2019 ontwikkelden
we ook nieuwe locaties in het buitengebied.
In het Geleenbeekdal startten we met een
demonstratie-voedselbos waarbij we diverse
scholen betrokken. In 2021 startten we met
de ontwikkeling van een kriekenwei, zure
kersenrassen en specifieke appelrassen voor
de productie van kriekenbier en cider. Op de
Windraak ontwikkelen we een belaefbongerd
en onlangs een bessenwei (de Hoddelshoaf)
waarbij we samenwerken met de wijngaard
Notre Reine. Deze richt een deel van het
gebied in tot een educatief deel voor de wijngaard. Sinds een jaar hebben we elke maand
een wandeling langs enkele locaties van Plök.
Zoeken jullie nog vrijwilligers? Hoe en
bij wie kunnen zij zich melden? Wat
verwachten jullie van de vrijwilligers?
Iedereen die mee wil doen is van harte welkom! Je aanmelden op onze site www.ikplukmee.nl is voldoende, of bellen naar mij op 0621878577. Ik regel dan dat je de weg binnen
Plök kunt gaan vinden. Elke 2e zaterdag van

de maand hebben we werkochtend. Ook is er
dan een wandeling om kennis te maken met
Plök en haar locaties. Wil je mee gaan doen,
dan voegen we je toe aan onze apps waarop
informatie en activiteiten worden aangekondigd. En die vinden op alle dagen van de week
wel ergens plaats. En wat we verwachten?
Goede zin! Binnen Plök hoeft niemand iets.
Meedoen is een kwestie van energie. Als je
leuke mensen ontmoet die mooie dingen
doen, krijg je er vanzelf ook zin in! En zorg je
alleen voor lekkere koffie of een zelfgebakken
cake, dan is ook dat een feestje!
Plök heeft 4 bestuursleden? Is dat voldoende om de stichting te runnen?
Ja. We hadden niet eens een stichting, maar
in 2020 werd het toch tijd om inkomsten en
uitgaven wat beter te beheren en hier en daar
al die activiteit wat beter te ondersteunen. En
daarvoor was het vormen van een stichting
wel gewenst. Als stichtingsbestuur doen we
eigenlijk ook zo min mogelijk. De energie van
de vrijwilligers is leidend en wij zijn er om
het hen mogelijk te maken die om te zetten in
mooie resultaten.
De Facebookpagina van Plök telt een
kleine 1.000 volgers en die wordt goed
onderhouden! Is dat een belangrijk
medium voor jullie? Welke andere
mogelijkheden gebruiken jullie om
publiciteit te maken?
Eerlijk is eerlijk. Onze communicatie is misschien wel een van de belangrijkste manieren
om aandacht te geven aan al die mooie en
rijke natuur om ons heen en mensen hieraan
te verbinden. Onze communicatie-man is dan
ook een professional. Zonder ook maar 1 promotie groeit de facebookgroep Plök gestaag.
De vormgeving en uitstraling geeft energie en
doet al genieten! En dat is precies wat wij met

Plök willen verspreiden! Daarnaast hebben we
ook nog onze website en onze producten. En,
laatst maar niet het minst, onze vrijwilligers
en ambassadeurs. Zij zijn het die telkens met
groot enthousiasme in hun netwerk vertellen
over de energie van Plök.
Hoe wordt Plök gefinancierd? Is de
oogsttijd een bijzondere tijd voor
jullie?
Menselijke energie kost geen geld. En enthousiasme en mensen inspireren en verbinden
leidt ertoe dat er altijd wel iemand is die je
kan helpen aan wat je nodig hebt. Plök heeft
er vanaf het begin voor gekozen om zich niet
afhankelijk op te stellen naar de gemeente
of andere instanties. Waarom zouden zij ons
geld geven als ze er niet op kunnen bouwen
dat ze er wat moois voor terugkrijgen? Zo zijn
we dus begonnen. We benaderden ondernemers met de afspraak: we mogen jullie alles
vragen en jullie mogen altijd nee zeggen.
Zo konden zij naar hun klanten hun lokale
betrokkenheid zichtbaar maken en konden wij
altijd ondersteuning vragen. Geen sponsoring
dus. Of het nu is voor een goed natuurboek
van boekhandel Krings, een overlegplek bij
Ernesto’s of gratis vlaaien voor een picknick
van Brood op de Plank in Sweikhuizen. En
de gemeente gaf ons graag ondersteuning
waar nodig. Zij financierden snoeimateriaal,
beplanting en dergelijke. Ze kochten gronden
op waarvan wij beloofden die om te gaan
toveren in prachtige natuurgebieden voor de
gemeenschap. Een mooie samenwerking. En
ondertussen leveren ook onze producten wat
ruimte om kosten te dekken of de picknick
extra lekker te maken. De oogsttijd is daarbij
natuurlijk een mooie periode vol trots. Dan
laat de natuur haar rijkheid nog eens extra
zien. Als wij plukken, voelen omwonenden
zich uitgenodigd om te komen kijken en ook

Boomgaarden en cultureel erfgoed
hebben kennelijk iets met elkaar te
maken? Leg uit?
Hoogstam fruitboomgaarden zijn een
cultuurproduct en kunnen dus niet zonder
onderhoud. Van oudsher vervulden deze
boomgaarden een belangrijke rol in de lokale
voedselketen. Met de eigen (bescheiden)
veestapel onder de fruitbomen en een eetbare
haag rondom vervulden deze boomgaarden een belangrijke rol rond de boerenhof.
Een evenwicht welke de biodiversiteit en
vruchtbaarheid optimaal bediende. Zuidelijk
Limburg werd door deze boomgaarden gekarakteriseerd in haar kleinschalige landbouw,
zeker in de lente als de prachtige bloesemoveral bloeide.
Samenwerking tussen diverse organisaties is belangrijk. Vertel eens welke
partners er uitspringen voor Plök?
Samenwerken wordt vaak onderschat. We zijn
razend blij met de ondernemers die met ons
vorm wilde geven aan ons hart voor lokale
natuurlijke schoonheid. En met de gemeente
die ons altijd ter wille is om te helpen waar
nodig. Natuurlijk de grondeigenaren, zoals,
naast de gemeente, Natuurmonumenten en
het waterschap. En waar het kan, werken we
samen met andere natuurclubs zoals de Rollen, Limburgs landschap, IVN, Pomologisch
genootschap, geheime tuinen en #fruit. Met
zijn allen samen maken we onze gemeente
mooier.
Zijn het allemaal mensen met idealen
die voor Plök actief zijn?
De diversiteit is groot. Voor sommigen is het
nostalgie, voor anderen lekker actief buiten
zijn en voor weer anderen het realiseren van
idealen. En we delen het inzicht hoe belangrijk de lokale natuur is voor mens en dier.
Is er nog een vraag die niet gesteld is,
maar die je wel graag aan de orde had
gehad? Dan is hier de gelegenheid!
We leven in een wereld van grote problemen
en uitdagingen. En daarin is ieder mens maar
een kleine schakel. Hoewel het soms lijkt alsof
je daar niets aan kunt doen, gaat het niet om
wat je niet kunt doen, maar om wat je wel
kunt doen. Samen kunnen we onze omgeving,
onze wereld, een klein beetje mooier maken,
met oog voor mens, natuur en dier. En die
positieve energie straalt uit en maakt weer
nieuwe mensen enthousiast. Van meedoen
word je vrolijk.

ACTIE:

Bij uw eerste
bestelling
3 maaltijden
voor

€ 18,95

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

Bezorgdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

WIJ ZIJN
BEREIKBAAR

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

Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl
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DELTA Glasvezel
in Munstergeleen

Mis het niet!

Bestel vóór 30 september
Met het Glasvezel Flexpakket van DELTA kun je met zijn allen in huis tegelijkertijd online zonder haperingen. Je verstuurt net
zo snel bestanden als je ze binnenhaalt en je kunt ongestoord genieten van je favoriete films en series. Jij bepaalt zelf wat je
aan of uit zet: extra snel internet, extra veel zenders, wel of geen vaste of mobiele telefonie? Het kan allemaal. Zonder gedoe
of extra kosten.
Wij installeren je pakket GRATIS en zorgen overal in huis voor gigagoede wifi zelfs tot in de nok! Jij hoeft alleen te bedenken
wat je ermee wilt gaan doen.
Doe de postcodecheck op onze website, bel voor meer informatie met onze adviseurs
via het onderstaande nummer of kom langs bij ons Glasvezel Informatiepunt aan
de Overstraat 14 in Munstergeleen.

delta.nl/munstergeleen | 0118 - 22 55 71
* 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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Colofon
Advertenties
advertenties@mijngazet.nl
Maurice de Wit
06 - 3971 7715
maurice@mijngazet.nl
Redactie
redactie@mijngazet.nl
Bas van Heel
06 - 2786 0582
bas@mijngazet.nl
Opmaak
Bee in Media
Website
BasSta-Web
Druk
Janssenpers Gennep
Bezorging
Spotta
Bezorgklachten
weekbladen@spotta.nl
Ophalen
Bij de VVV in Sittard of de Bruna aan de
Markt 108 in Geleen.

Leskist helpt scholen
bij bespreken armoede
In de gemeente Sittard-Geleen groeien gemiddeld twee tot drie kinderen per klas op in
armoede. Om op school te bespreken wat het
betekent om arm te zijn, heeft Bibliotheek De
Domijnen een nieuwe leskist toegevoegd aan
haar aanbod voor scholen. Wethouder Judith
Bühler (middelen, participatie en bestaanszekerheid) overhandigde onlangs de eerste leskist aan de leerkrachten van Kindercentrum
Sittard. Dankzij Bibliotheek De Domijnen en
de gemeente kunnen scholen in Sittard-Geleen aan de slag met de lessenreeks.
Gelijke kansen
Armoede is ook in Sittard-Geleen een belangrijk thema. Wethouder Judith Bühler:
“Armoede kan ons allemaal overkomen. De
stijgende prijzen van de boodschappen en de
bijna onbetaalbare energierekening maken
dat het voor ons allemaal een uitdaging kan
worden om rond te komen. Lokaal kunnen we
alleen resultaten boeken door het bespreekbaar te maken. Dan volgen stappen en hulp.
Bewustwording daarover is ontzettend belangrijk; ook bij onze jongste kinderen!” Deze
leskist en lessenreeks kan daar volgens Bühler
een mooie bijdrage leveren: “In de lesbrief
vinden leerkrachten een sociale kaart, een
overzicht van alle hulp die in Sittard-Geleen
wordt aangeboden aan gezinnen die leven in
armoede. Zo kunnen leerkrachten niet alleen
helpen armoede bespreekbaar te maken, maar
kinderen en ouders ook verwijzen naar de
hulp en voorzieningen die beschikbaar zijn”.
Leskist in de klas
Het initiatief voor dit onderwijsproject komt
van Positive Minds, een stichting die het ‘lastige’ onderwerp armoede op een toegankelijke
manier bespreekbaar wil maken. De leskist is
ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. En bestaat uit een lesbrief, klassikale
opdrachten en dertig populaire jeugdboeken.
Elke leerling krijgt een eigen boek. Klassikaal
wordt het boek ‘Adres onbekend’ gelezen,

over de 13-jarige Felix die er alles aan doet om
te verbergen dat hij met zijn moeder in een
kampeerbusje woont en dakloos is.
Aan de hand van aansprekende verhalen
ervaren leerlingen wat het betekent om arm te
zijn. “Verhalen kunnen zo krachtig zijn bij het
bespreekbaar maken van maatschappelijke
onderwerpen,” vertelt Hanneke Ickenroth,
programmaleider leesbevordering bij Bibliotheek De Domijnen. “Via verhaalpersonages
leren kinderen zich verplaatsen in anderen.
Zo ontstaat meer empathie, begrip en respect
voor elkaar. En je werkt tegelijkertijd aan
leesbegrip, leesplezier, presenteren en samenwerken”, aldus Hanneke.

Rommelmarkt in de
tuin van het CAPhuis
De halfjaarlijkse rommelmarkt van Stichting
CAP wordt gehouden op zaterdag 24 september van 11.30 tot 16.00 uur en op zondag de
25ste van 9.00 tot 14.00 uur in de tuin van
het CAPhuis, Bronstraat 2 in Born. Op deze
markt vindt u al het denk- en ondenkbare dat
er op een rommelmarkt te vinden is. Boeken,
kleding, schoenen, lp’s, cd’s, dvd’s, carnavalskleding, huishoudelijke artikelen, speelgoed,
snuisterijen zijn er ruimschoots te vinden.
Koffie en thee, is tegen een vrije bijdrage te
verkrijgen bij één van de stands. De opbrengst
van de markt wordt evenredig verdeeld tussen
de kas van het Cap, voor het organiseren van
activiteiten voor kinderen en jongeren in

Wij zijn Auto Meis

www.automeis.nl

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

Gilde De Graven
Gilde De Graven organiseert niet alleen
cursussen maar heeft begin oktober ook een
aantal lezingen op het programma staan. Op 3
oktober komt een vrijwilliger van de NVVE al
uw vragen levenseinde-vragen beantwoorden.
De dag daarna op 4 oktober wordt de derde
activiteit in het kader van de cyclus duurzaamheid opgepakt. Jan Weerts behandelt
met meerdere deskundigen de volgende
onderwerpen: besparen van energie in de
eigen woning, het aanschaffen en gebruik van
warmtepompen en het effectief gebruik van
de energie van zonnepanelen. Donderdag 6
oktober gaat natuurgeneeskundig therapeut
Linda Linssen uitleg geven hoe ze werkt en
welke klachten ze kan behandelen. In de natuurgeneeskunde is meer tijd voor de patiënt
dan in de reguliere geneeskunde en er wordt
meer gelet op verbanden: lichaam en geest
van een persoon kun je immers niet scheiden.
Op 10 oktober vertelt de EHBO-vereniging
Munstergeleen u alles wat u zelf kunt leren en
doen aan valpartijen, brandwonden, vergiftigingen. Het wordt een interactieve avond in
combinatie met de uitleg van hun instructrice.
Er kunnen maximaal 25 mensen deelnemen
en breng een goed knippende schaar mee voor
een stukje pleistertechniek. Meer informatie
en inschrijven via www.gildedegraven.nl.

Dierenzegening
Op zondag 2 oktober staat de heilige Mis in de
Heilig Hartkerk in Overhoven in het teken van

AutoMeis Vestiging Heerlen

Ganzeweide 181 | 6413 GE Heerlen
T +31 46 44 28 203
info@automeis.nl | www.automeis.nl

Sint Franciscus, de heilige die ook een grote
dierenvriend was. De gezinsviering begint om
11.00 uur. Kinderen mogen hun knuffeldier
meenemen om te laten zegenen. Na afloop
van de viering (ca. 12.00 uur) heeft u de mogelijkheid om uw (huis)dier te laten zegenen
op het grasveldje naast de kerk. Er wordt ook
gezorgd voor een kopje koffie en gezelligheid.

Moedertje Lief!
van Ron Dumee
Jo Alphenaar overleed in 1953 op 36-jarige
leeftijd aan de spierziekte Myasthenia Gravis,
een toentertijd totaal onbekende en helaas
ook ongeneeslijke ziekte. Ze was getrouwd
met Toon Dumee en samen kregen ze een
zoon, Ron Dumee. Ron wist weinig van zijn
moeder, vader wilde na zijn hertrouwen niet
meer veel kwijt over haar. Om het raadsel
van zijn moeder te ontrafelen dook Ron in de
geschiedenis van zowel zijn moeder als zijn
vader en stelde na talloze interviews, bezoeken aan archieven en onderzoek van medische
dossiers dit boek samen. Dit boek gaat vooral
over het leven van zijn moeder in de periode
van 1936 tot haar overlijden in 1953. Er ontstaan in dit boek in elk geval duidelijke portretten van een dappere vrouw, die ondanks
haar ziekte heeft gevochten voor het leven en
het geluk van haar zoon, en een dappere man,
die in welke omstandigheid dan ook het beste
ervan probeerde te maken. Uitgeverij TIC:
www.uitgeverijtic.nl

Dialekmiddig
Limburgse dialecten staan centraal op donderdag 13 oktober van 14.00 tot 16.00 uur.
Gilde De Graven organiseert in samenwerking
met de Algemeine Sjrieverskrink Veldeke
een middag met Colla Bemelmans (Nuth),
Marleen Schmitz (Montfort), John Hertogh
(Sittard) en Annie Tummers (Kerkrade). en
afwisselende lezing over verschillende Limburgse dialecten in Munstergeleen. Aanmelden: www.gildedegraven.nl

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

ZELISSEN

In- en verkoop gebruikte
top-occasions
Wij van autobedrijf Meis-Jacqx vof vragen per direct
jonge auto’s, lichte schade geen probleem.
Direct contant geld of per bank en rdw vrijwaring

onze eigen omgeving. Het andere deel wordt
besteed aan het verder opknappen van een
medisch centrum / kramkliniek in Kahemba- Congo van de zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid. Indien u nog spullen heeft die
u graag voor onze rommelmarkt beschikbaar
wilt stellen, kunt u dit doen, op vrijdagochtend 23 september, tussen 9.00 en 11.00 uur.
Voor meer informatie of vragen, neem contact
op met Fransien, 06-13551984 of
fransienvdbeek@home.nl

autodemontage v.o.f.
Milieuparkweg 14
Sittard

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

Tel.: 046 - 452 23 61 of 06 - 537 57 977 www.autodemontage-zelissen.nl
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SMARTHOME
EEN VEILIG &
SLIM HUIS!
WITGOED • MULTIMEDIA • BEVEILIGING • WONEN

Adviesprijs 399,-

EUFY BEVEILIGINGSCAMERA’S
Eufycam 2 Pro 2+1 kit

329,-

• Bewegingsdetectie • Ingebouwde microfoon
• Ingebouwde speaker • IR-nachtzicht • Spatwaterdicht

Adviesprijs 229,-

TP-LINK MESH WIFI
Deco X50(2-pack)

199,-

• Koppel tot 150 aparaten •Snelheden tot 2,4 Gbps
• AI Mesh technologie • Gemakkelijk te installeren dankzij
de Deco App • WiFi 6

Adviesprijs 59,99

GOOGLE NEST SLIMME SPEAKER
Nest Mini charcoal

33,-

• Google Assistent • Speel muziek af via Spotify, YouTube
Music, TuneIn Radio en meer • Voice Match • Smarthome

65’’
10,5’’

Adviesprijs 229,-

SAMSUNG TABLET

Galaxy Tab A8 32GB Wi-Fi Dark Gray

185,-

• 10,5 inch • 32GB opslag • 3GB werkgeheugen
• Octa core processor

B
SAMSUNG WASMACHINE
WW80T734AWH/s

Adviesprijs 3598,-

Adviesprijs 899,-

699,-

• QuickDrive • Automatische dosering van wasmiddel en
-verzachter • Super Speed • 8kg vulgewicht
• AI control • SmartThings app

SAMSUNG COMBIDEAL

QE65QN92BATXXN + HW-Q800B/XN

2399,600,- CASHBACK!

• Neo QLED • 4K Ultra HD • Neo Quantum Processor 4K
Dolby Atmos • Q-Symphony & SpaceFit Sound
• Ook los verkrijgbaar!
* Prijs na €600,- cashback, cashback geldig t/m 9-10-2022

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

