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HAROBO
Wij bekleden uw trap 

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

Bel 046 - 485 60 46

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

GOEDKOOP & DICHTBIJ
URSULINENSTRAAT 18 ECHT • SALMSTRAAT 66A GELEEN

TV-INRUILACTIE!

TOT €1.150,- INRUILKORTING!

SHOP OOK OP WWW.EPTUMMERS.NL!

De broers Danilo en Djanio 
Coenen uit Sittard hebben 
in korte tijd dertien medail-
les gewonnen bij tafelvoet-
balkampioenschappen. 
En de honger naar meer 
eremetaal is nog lang niet 
gestild. Volgend jaar willen 
ze in het Franse Nantes 
wereldkampioen worden. 
,,We zoeken nog een goede 
sponsor”. 

Lees verder op pagina 7

 Foto Frank Janssen

Kampioenen

Voor meer informatie 
zie www.onvi.nl

SLUIT AAN
OP HET SNELSTE
GLASVEZELNETWERK MET
DE MEESTE TV ZENDERS

Voor meer 
informatie zie 

www.onvi.nl

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

Tel.: +49 24 56  508 72 80  |  In der Fummer 18, Selfkant-Tüddern |  Tel.: +49 24 56 - 508 72 82

“Grenzenlos”
CAFÉRESTAURANT

met topkwaliteit Duitse keuken
Terras open

12-22 uur

www.tasteofindia.tv

“Taste of India”
INDISCH RESTAURANT
origineel Indiase keuken
Terras open
16-22 uur

Bij inlevering van deze bon:
SCHNITZEL MENU 
normaal  €17,90  
nu voor €15,50
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✃ “Taste of India”
✃

✔  Baggen Installatietechniek, waar design 
en praktische oplossingen hand in hand 
gaan!

 
✔  TIP: Bespaar op uw gasrekening,  

stap over op een electrische  
warmwater boiler.

 
✔  Uw adres voor Mulitpanel badkamer  

wandpanelen, waterproof en  
verkrijgbaar in verschillende maten en 
designs.

#MannenvanBaggen

Snel contact
Stuur ons een 
appje!

www.baggen.nl  |  046 - 4743918

* 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

DE NIEUWE HERFST- EN 
WINTERCOLLECTIE 

IS BINNEN.
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WASMACHINE
F4WM309WE

CONDENSDROGER
YT CM08 7B EU

KOEL- VRIES
COMBINATIE
KCV161RVS

STOFZUIGER 
MET ZAK
VX4-1-EB

INBOUW-
VAATWASSER
SMV24AX02E 12 couverts

Infolight

ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER

7 kilo

1400 toeren

339999,,--

399399,-

KOEL- VRIES
COMBINATIE
KCV161RVS

VRIEZER
VV6169NWIT

332299,,--

4K ULTRA HD LED TV
55A60G

55
 IN

CH

14
0 

CM

388388,-,-
FULL HD LED TV
32PFS6855/12

32
 IN

CH

81
 C

M

239239,-

VRIEZER
VV6169NWIT

Smart tv

479479,-,-

COMBIMAGNETRON
MN252CW 

1400 toeren1400 toeren

9 kilo

359359,-,-

Inhoud: 25 liter

159 liter koelen

71 liter vriezen

No Frost

16
1 

cm

16
9 

cm

194 liter vriezen

No Frost

STOFZUIGER 
MET ZAK
VX4-1-EB

INBOUW-
VAATWASSER
SMV24AX02E 

Voor alle vloeren

7575,-,-

111155,,-
VRIJSTAANDE 
INDUCTIEKOOKPLAAT
KIV164RVS 

4 kookzones

225555,,--

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

Deze aanbiedingen zijn geldig in week 43 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

*

Op retraite in klooster 
doet de raad goed

Door Ray Simoen
Gouverneur Emile Roemer kan het iedereen 
aanbevelen. Een paar dagen op retraite in een 
klooster, weg van de hectiek van alledag. ‘Even tot 
jezelf komen’ en ‘nadenken over hoe je als mens 
in elkaar zit’. ,,Jaarlijks een weekeinde in retraite 
zou niemand kwaad doen”, zegt de vader abt van 
deze provincie.  Vrees voor afzien op droog brood, 
koud water en ’s morgens om 3 uur opstaan voor 
het begin van een dag vol gebeden hoeft niemand 
te hebben, sust de gouverneur, de gemoederen 
van lieden die opzien tegen een Spartaans kloos-
terleven zoals dat in vorige eeuwen geleefd werd 
door broeders en nonnen. Kan nog aardig  druk 
worden in die leegstaande kloosters van Limburg 
als politici gehoor geven aan de woorden van de 
gouverneur. ‘Even nadenken hoe ze in elkaar 
zitten en reflecteren op hun doen en laten’, dat 
zou heel wat politici moeten aanspreken. Die van 
Roermond, Sittard-Geleen en Beek zijn wel toe 
aan een paar dagen retraite, waarin ze eens goed 
nagaan hoe ze in elkaar steken, als mens en als 
politicus. Maar of het veel gaat helpen? Die ruzie-
makers van Roermond kun je wel een paar jaar in 
een klooster stoppen. Nader tot elkaar of tot een 
dieper zelfinzicht zullen ze moeilijk komen, als er 
steeds eentje is, die zichzelf als hogepriester van 
de gemeente ziet en de rest beschouwt als misdie-
naars, die de kaarsjes mogen aansteken voor hem, 
El Rey. Een paar dagen het klooster in zou ook de 
politici van Beek misschien goed doen sinds de 
duivel daar de vredige rust in de raad heeft ver-
stoord en de verwijten en verdachtmakingen over 
de reden van de fikse kostenoverschrijding van 
de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in 
Spaubeek er door de lucht vliegen. Het was vorige 
week meteen kermis in de hel toen oppositieleider 
Eric Heitzer van Progressief Beek suggereerde dat 
wethouder Rob Schwillens de kostenoverschrij-
ding van de BMV lange tijd geheim had gehouden 
omdat hij, om kiezerszieltjes te winnen, snel nog 
tekortkomingen in de BMV had laten wegwerken. 
Op de knieën moest Heitzer na deze suggestie, 

zo eisten de Beeker coalitiepartijen. Of het helpt 
als de hele raad het klooster in gaat en daar met 
elkaar een paar dagen genadebrood deelt en eet, 
moet betwijfeld worden. De duivel is slim en 
slinks, en kent ook  goed de weg in retraitekloos-
ters. In Sittard-Geleen zoeken ze al tijden naar 
een goed onderkomen voor de gemeenteraad. 
Het Franse klooster zou prima geschikt zijn als 
permanent retraite-oord voor de gemeenteraad. 
Want om de raad tot een beter inzicht in zijn 
eigen doen en laten nadenken hoe ze in elkaar zit 
en functioneert, dat karwei klaar je niet met een 
‘paar daagjes weg van de hectiek’. Het is wel hard 
nodig dat deze raad tot een beter zelfinzicht komt, 
denkt iedereen die de soap rond het onderzoek 
naar de giga kostenoverschrijding van Glaner-
brook heeft gezien. Er zou en moest een stevig on-
derzoek komen hoe het kwam dat de verbouwing 
van Glanerbrook zo onvoorstelbaar fors met 26 
miljoen euro uit de klauwen was gelopen, riep de 
raad stoer en volmondig enkele maanden geleden.
Zes leden van de oppositie en zes van de coalitie 
zouden deze rechercheklus wel gaan klaren. De 
onderste steen zou  boven moeten komen. Maar 
na amper drie maanden wordt het onderzoek al 
gestaakt, ze waren nog niet eens begonnen met 
speurneuzen. Teleurgesteld gaf Felicitas Crutzen 
(PvdA/GroenLinks) voorzitter van het zestal on-
derzoekers de amper gestarte opdracht terug. Die 
bleek een ‘mission impossible’ te zijn. ,,De neuzen 
staan niet dezelfde kant op. Er is te veel discussie 
vanuit vooringenomen stellingen op partijpolitiek 
niveau, in plaats van dat er een technisch fei-
ten-onderzoek plaatsvindt”, zei Crutzen tegen het 
dagblad De Limburger. Roy Breidenbach (GOB) 
gaf een onthutsend inkijkje in het onvermogen 
van de werkgroep waarvan hij zelf deel uitmaakt. 
„We kwamen er niet uit hoe we het moeten invul-
len. Er zit te veel politieke lading op.” Tja, als je je 
eigen onkunde vooraf niet inziet en vasthoudt aan 
je partijpolitieke vooringenomenheid, dan weet je 
dat je rechtstreeks op een duur fiasco afstevent. 
Wat nu? De ‘deus ex machina’ die de onmachtige 
raad nu uit de hoge hoed tovert, heet ‘de Reken-
kamer’. Die wordt wel in staat geacht een objectief 
feitenonderzoek naar de kostenoverschrijding te 
kunnen doen.  Maar wat gaat de raad met de be-
vindingen van de Rekenkamer doen? Interprete-
ren naar eigen politieke voorkeur en vooringeno-
menheid, zoals eerder? Snel gouverneur Roemer 
vragen of hij nog een retraite-klooster weet dat 
lange tijd beschikbaar is...

Heeft u liever geen buitenunit aan de muur of 
op het dak?  Dan hebben we voor u een airco 
zonder buitenunit (Coolbuddy Monoblock). 
Twee gaten in de muur afgewerkt met een 
rooster volstaat. Geleverd als doe-het-zelfpakket 
of door ons gemonteerd.

We komen u graag adviseren en geven een 
vrijblijvende offerte af.

Betaalbare split airco’s. Sinds twintig jaar rechtstreeks van de invoerder, dus zonder
tussenschakels. Standaard met wifi. Alle prijzen inclusief btw.

GeraHeating & GeraCooling 
Showroom en warehouse: Schoorstraat 10, 3680 Maaseik (B) | T: +32 - 89 - 56 18 37

M: +32 - 477 - 23 80 61 & +31 - 6 - 2111 7848 | E: sales@geraheating.com

geraheating.com

2.5 kW/9000 Btu | standaardplaatsing

3.5 kW/12.000 Btu | standaardplaatsing

5 kW/18.000 Btu | standaardplaatsing

7 kW/24.000 Btu | standaardplaatsing

GeraHeating & GeraCooling  | Showroom en warehouse:
T: +32 - 89 - 56 18 37  |  M: +32 - 477 - 23 80 61 &  +31 - 6 - 2111 7848  |  E:

Betaalbare split airco’s. Sinds twintig jaar rechtstreeks van de 
invoerder, dus zonder tussenschakels. Standaard met wifi. Alle 
prijzen inclusief btw.

€ 1.150,-
€ 1.250,-
€ 1.450,-
€ 1.600,-

Geniet dit jaar nog van de 
oude prijzen en goedkoop
verwarmen met deze airco’s

standaardplaatsing

standaardplaatsing

standaardplaatsing

Goedkoop verwarmen dankzij uw airco
Voor de snelle beslisser een mooie korting op getoonde 
prijzen in de maanden januari en februari 2022

Airco zonder buitenunit?

Betaalbare split airco’s. Sinds twintig jaar rechtstreeks van de
invoerder, dus zonder tussenschakels. Standaard met wifi . Alle 
prĳ zen inclusief btw.
Wĳ  leveren units van ons huismerk en tevens ook LG, 
Daikin, Tossot, Maxi cool en Inventor. 
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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.

Nieuw fotoboek over 
Staatsmijn Maurits

Hoofdgebouw Staatsmijn Maurits.

De belangstelling voor het mijnverle-
den is sterk toegenomen. Dat komt niet 
in de laatste plaats door de aandacht 
die er door diverse instanties aan wordt 
gegeven. Van de huidige generatie 
hebben veel vaders en/of grootvaders 
in de mijn gewerkt. Anderen trokken 
naar de mijnstreek en begonnen een 
bedrijf omdat zich hier veel arbeiders 
vestigden. 

Tijdens de voorbereidingen en uitgave van 
het boekwerk “De Staatsmijn Maurits, ruim 
40 jaar steenkolenmijnbouw in Geleen”, in 
het voorjaar van 2022 werd al snel duidelijk 
dat niet alle verzamelde informatie en vooral 
foto’s konden worden opgenomen. Met pijn 

in het hart heeft de auteur, Harry Strijkers, 
artikelen eruit moeten weglaten vanwege de 
overschrijding van het afgesproken aantal 
bladzijden. Ook het feit dat met name een 
groot aantal verzamelde foto’s niet werd gepu-
bliceerd deed pijn. 

Harry Strijkers is een bekende streekhisto-
ricus en oud-bedrijfsarchivaris van DSM. 
Na overleg met het dagelijks bestuur van de 
Heemkundevereniging Geleen werd besloten 
groen licht te geven voor het samenstellen 
van een fotoboek over de Staatsmijn Mau-
rits. Hierbij is de nadruk gelegd om er zoveel 
mogelijk nieuwe onbekende foto’s in op te 
nemen.De opbouw en structuur van het foto-
boek was de volgende uitdaging. Gekozen is 
voor een indeling in onderwerpen die op hun 
beurt in een chronologische volgorde werden 
onderverdeeld. 

De Staatsmijn Maurits in beeld
Zo luidt de titel van het boekwerk, met als 
ondertitel: een visuele reis door de tijd. 
De niet geplaatste artikelen in het grote 
boekwerk over de Staatsmijn Maurits zijn 
hier als intermezzo’s verspreid geplaatst in 
dit fotoboek. Op die manier is de informatie 
hieruit niet verloren gegaan en is de geschied-
schrijving in woord en beeld gereed. Het 
unieke boek verschijnt naar verwachting op 
10 december en omvat 128 pagina’s met 227 
foto’s en illustraties, waarvan de meeste niet 
eerder gepubliceerd zijn. De uitgave heeft ook 
nu weer een harde gelamineerde omslag en 
vormt daardoor ook een eenheid met het eer-
der verschenen boek “De Staatsmijn Maurits, 
ruim 40 jaar steenkolenmijnbouw in Geleen”.

Aan bod komen o.a. de volgende onder-
werpen: Aanleg Maurits in een notendop, 
Hoofdgebouw, Schachten, Installaties, Onder-
gronds, Steenberg, Overzichten, Gebouwen, 

Wat kost een kind? Deze kop lees ik vanoch-
tend in de krant. Tegelijkertijd krab ik me 
achter mijn oor, want onze kroost bestaat uit 
5 personen. Vijf bloedjes van kinderen die 
blijkbaar stuk voor stuk een rib uit je lijf kos-
ten, als je het krantenartikel mag geloven.
Waar zitten vooral die kosten bij ons, bedenk 
ik me als ik het artikel heb gelezen. De 
dagelijkse boodschappen staan op 1, is mijn 
conclusie. Zo sleep ik kilo’s aan voedsel op 
huis aan in de week dat de kinderen hier zijn. 
En nee, maak u geen illusie; niet alle voeding 
haalt de schijf van vijf. Vooral zoonlief 4 lijkt 
allergisch voor alles wat er in die 5 taartpun-
ten te classificeren is en het is elke week een 
gevecht om hem gezond te laten eten. Wat 
weer maakt dat het thema voeding, naast 
dat het een dure uitgavenpost is, regelmatig 
discussies geeft aan onze keukentafel. 

Dochterlief kan er ook wat van. Tegenover de 
reeds eerder genoemde telg, is zij veel mee-
gaander in wat ze om 17.30 uur voorgescho-
teld krijgt. En ondanks wat geknoter af en toe; 
haar bord gaat meestal leeg. Als de kans zich 
voordoet om met wat lekkers af te sluiten, zal 
zij dat echter niet afslaan. Zoals de meeste 
pubers overigens en dus heel normaal.

Zoonlief 1 en 2 zijn er door de week niet. Een 
besparing zou je denken. Echter krijgen de 
jongens geld van ons voor boodschappen en 
dat moet uiteraard ook geteld worden bij de 
uitgaves. Zoonlief 3 woont nog thuis en eet 
meestal met ons mee. Aan het verorberen van 
de hoeveelheden voeding te zien, kan ik aflei-
den dat zijn groeispurt voorlopig nog wel even 
doorzet. Wat overigens niet alleen voor hem 
geldt; de 2 jonkies zijn volgens ons in dezelfde 
fase beland gezien wat ook zij kunnen weg 
eten. Zoals gezegd; voedsel is bij ons een grote 
uitgavenpost.

Naast de boodschappen, scoort douchen 
hoog op ons lijstje. Ook ons huis wordt niet 
overgeslagen wat puberaal gedrag betreft 
rondom hygiëne. En ook dat kost geld merken 
wij. Met grote regelmaat wordt er dan ook 
op de badkamerdeur gebonsd. Door de hoge 
energieprijzen is douchen, net als bij velen, 
een dure activiteit geworden. Tel daarnaast 
nog andere zaken op waar je aan (mee)betaalt 
voor een kind en de conclusie is dat het  reeds 
genoemde krantenartikel een hoog realistisch 
gehalte heeft. 
Mocht mijn verhaal nu als klagend overko-
men; niets is minder waar. We hebben het 
geluk dat we de rekeningen nog kunnen 
betalen. En aan 
levendigheid 
hebben we 
geen gebrek in 
ons gezin van 
7. Bij ons thuis 
is altijd wel 
iets te beleven. 
En die reuring 
vinden wij echt 
onbetaalbaar!

Laeve in de brouwerie

Maud Schenk

Fabrieken, Personeel, Opleiding, Vervoer, 
Vrije tijd, Gezellenhuizen, Medische zorg, 
Calamiteiten, Wegen, Bezoeken, Jubilea, 
Monumenten, Het begin van het einde: 1967, 
Een kleurrijke fotogalerij.

Tot 10 november bedraagt de intekenprijs van 
het boek €17,95. Daarna betaalt u de winkel-
prijs van €19,95. Eventuele verzendkosten 
bedragen €5,00 via www.heemkunde-geleen.
nl.

Intekenen kan ook bij:
Bruna Geleen, Markt 108, 6161GN Geleen.
Sigarenzaak Borée, Bloemenmarkt 35, 
6163CG Geleen.
Boekhandel Krings, Brandstraat 23, 6131CS, 
Sittard.
Gelaen 31, Salmstraat 17, 6161EL Geleen.

Neem een foto
van uw zitmeubel

mee en wij maken

dan meteen
een passende
offerte.

MOL & GEURTS - Industriestraat 14  6135 KH Sittard
Tel.: +31 (0)46 451 99 22 - E-mail.: info@molgeurts.nl - Website: molgeurts.nl

HHEERRSSTTOOFFFFEERREENN
30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF

Hoekbank
vanaf

2250,=

Stoel
vanaf
175,=

Bank
vanaf

1450,=

Fauteuil 
vanaf

1150,=

v
mee en wij maken 

dan meteen 
een passende 
offerte.

MOL & GEURTS - Industriestraat 14  6135 KH Sittard
1 (0)46 451 99 22 - E-mail.: info@molgeurts.nl - Website: molgeurts.nl

RTING OP HET LEER
RTING OP DE STOF

Hoekbank
vanaf

2250,=

Bank
vanaf

1450,=

Fauteuil 
vanaf

1150,=

-30% KORTING OP DE BEKLEDING

Bronzen mijnwerker in loonhal Maurits.
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multifiber komt naar je 
toe met de glasvezelbus

www.multifiber.nl   |   sales@multifiber.nl   |   074-2051088

Komende week zijn we bij jou in Buchten en Holtum.

Datum: 25 oktober 2022

Locatie: Buchter Markt in Buchten

Tijd: 15.00 - 19.00 uur

Datum: 26 oktober 2022

Locatie: Holtummer Markt in Holtum

Tijd: 15.00 - 19.00 uur

Kom langs en pak deze kans!

Internet
500 Mbit/s (max up en download)

Vast IP adres

Incl. Router / WiFi

Televisie
Basis pakket (85+ zenders, 55+ in HD)

ESPN Compleet

Standaard 1 televisiebox, max. 3

Programma gemist

Begin gemist

Pauze TV

Gratis TV App

Gratis monteur

Telefonie
1e lijn gratis

Gratis nummerbehoud

Voordelige belkosten

INSTAP 500 MBIT

€ 54,95 P/M

€35,- P/MAAND

Na 3 maanden betaal je €54.95*
Contractduur: 12 maanden

Internet
1000 Mbit/s (max up en download)

Vast IP adres

Incl. Router / WiFi

Televisie
Basis pakket (85+ zenders, 55+ in HD)

ESPN Compleet

Standaard 1 televisiebox, max. 3

Opnemen

Programma gemist

Begin gemist

Pauze TV

Gratis TV App

Gratis monteur

Telefonie
1e lijn gratis

Gratis nummerbehoud

  Voordelige belkosten

COMPLEET 1000 MBIT

€35,- P/MAAND

€ 64,95 P/M

Na 3 maanden betaal je €64.95
Contractduur: 12 maanden

Ben je klaar voor de
toekomst?actie 

Internet (1Gig) 
TV en bellen
nu 3 maanden

€35,-
per maand

Contractduur: 12 maanden
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Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100 

Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100 

We adviseren
niet alleen hypotheken 
van onszelf

We adviseren 
niet alleen 
hypotheken
van onszelf
Maak nu een afspraak op snsbank.nl/afspraak
of bel 030 - 633 30 00. We helpen je graag!

gratis
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Even voorstellen:
wethouder Andries Houtakkers

Wethouder Andries Houtakkers Foto Gemeente Sittard-Geleen | 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 
Andries Houtakkers. 

Na de installatie van het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders is Andries Hou-
takkers begonnen aan zijn tweede termijn als 
wethouder. Hij is onder andere verantwoor-
delijk voor stadsmarketing, sport, cultuur en 
evenementen. Een portefeuille met nieuwe 
onderdelen maar ook met onderdelen uit zijn 
eerdere termijn als wethouder. 

“Sittard-Geleen heeft veel te bieden voor haar 
inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties én voor bezoekers. Samen willen 
we ervoor zorgen dat wij een aantrekkelijke 
gemeente zijn om te wonen, te leven en te 
bezoeken. Hier gaan we de komende periode 
gezamenlijk werk van maken,” laat wethouder 
Houtakkers weten.

“Het zijn geen gemakkelijke tijden. Zaken 
zoals sport, cultuur en kunst in onze samen-
leving zijn essentieel. Het draagt bij aan een 
gezond leven, verbinding in een buurt en 
vertrouwen in elkaar. Zo kunnen we er samen 
voor zorgen dat we deze onzekere tijden goed 
doorkomen.”

“Hiervoor moeten we soms op onconventi-
onele wijze aan de slag gaan. Een concreet 
voorbeeld hiervan is de inzet van theater in 
het onderwijs om de mentale gesteldheid van 
scholieren te verbeteren. Met Artist in School 

in samenwerking met het Laagland wordt 
op het Graaf Huyn College door middel van 
theatrale interventies samen met de jongeren 
allerlei onderwerpen ontdekt en besproken.  

Een mooi voorbeeld van wat cultuur voor een 
stad kan betekenen volgens wethouder Hou-
takkers. “Dat is de veerkracht die onze stad nu 
nodig heeft. Het is niet voor niets dat we deze 
term gebruiken om al onze ambities in het co-
alitieakkoord te omschrijven. Samen zijn we 
(veer)krachtig en heb ik het vertrouwen dat 
we al onze ambities vorm kunnen geven.”

Wilt u in gesprek met wethouder Andries 
Houtakkers? Hij is bereikbaar via het secre-
tariaat:
Telefoon: 046-4778106
e-mail: 
wethouder.andrieshoutakkers@sittard-ge-
leen.nl

Ontdek de vele facetten 
van de Maasvallei
Een omgevingscursus over de Westelijke 
Mijnstreek en met name de Maasvallei. Op 2 
november start Guus Peters, gids van het His-
toriehuis van de Maasvallei en schrijver van 
diverse boeken m.b.t. de Maasvallei in samen-
werking met Gilde de Graven, met het geven 
van een cyclus van vijf lezingen gerelateerd 
aan de Maasvallei en de regio. Onderwerpen 
zullen zijn de vorming van het landschap, de 
vroegste bewoners, een stukje Middeleeuwen, 
uiteraard de Maas en de Maasvaart en werken 
en overleven waarbij met name de mijnindus-
trie aan bod komt. 
Meer informatie en inschrijven via:
www.gildedegraven.nl 
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Door Ray Simoen

Mei bloeimaand, augustus oogstmaand, 
oktober wijnmand, november slacht-
maand en december wintermaand. 
Zo werden in tijden dat boeren nog 
niet met trekkers snelwegen blokkeer-
den maar de ruggen op het platteland 
kromden voor loon en een boterham, 
de maanden genoemd. Fabrieksschoor-
stenen hebben die kennis van de seizoe-
nen weggeblazen, de boer dreigt nu een 
verschoppeling te worden. Maanden 
krijgen nieuwe namen. Januari is ‘dry 
January’ en oktober gaat nu als stop-
tober door het leven. Geen drank (dry) 
meer in de eerste maand van het jaar 
en aan het begin van de herfst ook geen 
sigaret meer. 

Populair
Nu het klimaat totaal van slag is, worden 
ook in oktober geen druiven meer geoogst en 
geperst tot wijn. Dat gebeurt nu een maand 
eerder of soms nog vroeger. Oktober is geen 
wijnmaand meer, moraalridders hebben zich 
ervan meester gemaakt door hem dan maar 
tot anti-rook maand te bombarderen. Geen 
wijn, dan drinken we bier. Geen noodgreep 
van flesverslaafden maar al lange tijd, ver 
voordat er sprake was van stoptober, is 
oktober de maand van het Bock of Bokbier. 
Eigenlijk was het een voorjaarsbier, net als in 
Duitsland, bakermat van dit bruin brouwsel. 
Langzamerhand verschoof de introductie 
van dit bier, dat was gemaakt met de nieuwe 
tarwe- en gerst, geoogst aan het eind van de 
zomer, steeds verder op, zodat we het nu in 
oktober drinken.  Het was bij zijn geboorte, 
eind 19 de eeuw ondergistend bier, dat vanuit 
Beieren snel elders ook populair werd. In 
1982 brouwde de Arcense Bierbrouwerij het 
eerste bovengistende bo(c)kbier. Niet zonder 
reden deden de uitgekookte Noord-Limburgse 
brouwers dat. Door toedoen van biervereni-

ging PINT was bockbier in Nederland razend 
populair geworden en de vraag naar een ‘lek-
ker bockje’ klonk steeds luider. Het jaarlijkse 
PINT bokbierfestival in Amsterdam was vanaf 
1978 ‘de hoogmis’ voor alle ‘bokjesfans’. Maar 
het festival is helaas aan zijn eigen succes ten 
ondergegaan. Maar in de rest van het land 
worden de erediensten aan het bockbier nog 
altijd gehouden. Zelfs in het steile Kampen 
wordt een bokbierfestival gehouden. En in de 
Zaanstreek zijn ze gek op hun jaarlijkse ‘Bok-
kietochie’, waarbij mensen van café naar café 
trekken om daar steeds een ander ‘bokkie’ te 
drinken. Bij elk café krijg je dan een stempel. 
Aan het eind wacht je dan een verrassing. 
Wat de Friezen met het bevroren water van 
hun Elfsteden doen, doen de Zaankanters met 
bier van de cafés langs hun tochie. Limburg 
doet niet aan ‘tochies met stempeltjes’, hier 
brouwen ze liever bockbier en nog meer, ze 
drinken het hier vol overgave. Wel worden 
ook hier wedstrijden gehouden, maar dan 
om te bepalen welke brouwerij het lekkerste 
bockbier brouwt, zoals de krant De Limburger 

De zacht zoete verlokking 
van een Spaans Bockbier

voorheen en deze krant vorig jaar deed. Bock-
bierwedstrijden zijn zoiets als korfbalwed-
strijden. Er zijn maar twee of hoogstens drie 
landen,  die weten hoe ze de lekkerste bock-
bieren moeten brouwen. Zoals enkel Neder-
land, België  (en een beetje India en Tsjechië) 
menen verstand te hebben van het gooien van 
een bal in een rieten mand zonder bodem. 
Helaas, wie zo denkt, heeft toch te diep in zijn 
eigen chauvinistische glaasje gekeken.

Spanje
In een Geleense slijterij is een groot schap 
ingeruimd voor bockbieren. En daar kwamen 
we niet alleen bockjes uit Nederland en Duits-
land tegen. Ook een trotse fles uit Spanje. Niet 
zomaar een flesje maar een, waarin de naam 
van het bier was geblazen. Alhambra Reserva 
Roja. Klikt een stuk stijlvoller dan ‘Dikke Lul, 
Drie bier’. De Alhambra Reserva Roja is een 
Spaans bock bier, geïnspireerd op de Duitse 
Bockbieren, zeggen de  brouwers van Cervezas 
Alhambra. Die brouwen sinds1925 hun bieren 
in Granada, de stad, die wordt gedomineerd 
door het Alhambra, gebouwd toen de Moren 
van 711-1492 half Spanje bezet hielden en 
het woeste Spaanse land verrijkten met hun 
beschaving en cultuur. Prachtig roodbruin, 
beetje koperachtig flonkert ‘El Bock’ uit 
Granada in het glas. Verlegen met het prijs 
geven van zijn geur maar toch, een subtiele 
toets kandij en bruine suiker, vleugjes cacao 
en fruit met een verstopt dropje erin. Geeft 
meteen een opgewekt verwarmend buikge-
voel. Deze Spaanse Bock houdt ook nog de 
mond tegelijk fris doordat het zoet erin niets 
van dat plakkerig bruine suikerachtige heeft 
dat het overbekende Oud Bruin of een volle 
Bock nogal eens schenkt. De afdronk is tame-
lijk lang en blijft je verrassen door het prettige 
warme gevoel dat als een kachel je maag blijft 
plezieren. De brouwers manen je om het bier 
langzaam te genieten. Dat kost enige moeite 
omdat je de neiging hebt om vlot enkele slok-
jes van deze ‘slanke’ Bock te pakken. 
Voor wie gewend is aan de ruimhartig 
zoete en fikse Bockbieren uit Nederland en 
Duitsland is deze Spanjaard Bock van 7.2%  
wennen. Maar na een paar teugen geef je je 
grif en graag gewonnen. Caramba, wat een 
aangename Alhambra Bock!

Onderscheiding voor Rie 
Dols uit Munstergeleen
Burgemeester Verheijen heeft een Koninklijke 
Onderscheiding uitgereikt aan Rie Dols uit 
Munstergeleen. Hij is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Rie Dols ontving 
deze onderscheiding voor zijn bijzondere 
verdiensten als dirigent en instructeur van de 
drumband/slagwerkensemble van de Fanfare 
Juliana uit Munstergeleen. Daarnaast is hij 
de medeoprichter van de Komische Militaire 
Kapel Munstergeleen. Ook hier is Rie Dols 
dirigent en tambour-maître

Samen veilig rondom 
Chemelot
Onlsngs werd het startsein gegeven voor de 
meerjarige campagne Samen Veilig Rondom 
Chemelot. Onder deze noemer laten Cheme-
lot, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, gemeente 
Beek, gemeente Sittard-Geleen, gemeente 
Stein, Provincie Limburg, brandweer, GGD 
Zuid-Limburg en politie de komende jaren 
zien wat de risico’s zijn van wonen in de 
omgeving van een chemisch industrieterrein. 
Wat Chemelot, overheden en hulpdiensten 
doen om die risico’s te beperken. En wat 
omwonenden zélf kunnen doen bij eventuele 
incidenten. 
De samenwerkende partijen gaan ook ophalen 
welke veiligheidsvragen er leven in de directe 
omgeving van Chemelot. Deze vragen worden 
vervolgens beantwoord in heldere teksten, 
beelden en video’s.

Burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Ge-
leen: “Aanleiding voor deze campagne was 
een incident in de zomer van 2019 waarbij een 
wolk stikstofoxide vrijkwam op het Cheme-
lotterrein. De Veiligheidsregio activeerde het 
sirenenetwerk en verstuurde een NL-Alert. Na 
afl oop van het incident bleek echter dat veel 
omwonenden de handelingsperspectieven uit 
het NL-Alert niet hadden begrepen en opge-
volgd. De noodzaak voor meer risicocommu-
nicatie werd daarmee onderstreept.”

Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2022 wordt het centrum van 
Sittard maar liefst twee dagen omgetoverd naar een magische 
Halloween-stad. Een boordevol programma met activiteiten voor 
zowel jong als oud.

Op zaterdag 29 oktober kun je op pad met heksje Zefka tijdens de griezel-
speurtocht en kom je langs de mooiste plekjes in de binnenstad. Je kunt ook 
de route langs tien prachtige levende standbeelden volgen. Laat je verassen 
door hun unieke verhalen en verschijningen. Ook kan je plaatsnemen bij de 
dames van de Moelerie en je hier mooi laten schminken. Geniet ook van een 
Halloween suikerspin!

Tussen 12.00 en 17.00 uur loopt een mystery shopper door de straten van onze 
mooie binnenstad. Wie weet wordt jouw aankoop die dag wel (deels) door 
onze mystery shopper betaald!

Zondag 30 oktober zijn de winkels tussen 12.00 en 17.00 uur geopend en 
kunnen de kinderen langs de winkels voor de welbekende Trick or Treat route 
om snoepjes te verzamelen. Kom na afloop je eigen pompoentje versieren voor 
bij brasserie Leven. Trek je mooiste Halloweenoutfit aan, want diegene die het 
mooist verkleed is, maakt kans op mooie prijzen!

De winkels hangen weer vol met de mooiste wintercollecties, waaronder 
warme winterjassen en heerlijke truien. Ook zijn er weer genoeg prachtige 
woonaccessoires te krijgen om het thuis weer gezellig aan te kleden. De onder-
nemers heten jullie van harte welkom onder het genot van een hapje of een 
drankje dit weekend!

Maak bij iedere aankoop in de winkels ook kans op een
cadeaubon van de lokale horeca. Genoeg redenen om 
dit weekend een bezoek aan Sittard te brengen!

Het weekend van 29+30 oktober 

Zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur
in de binnenstad van Sittard

www.sittardgenietenvoorop.nl

Twee dagen 
vol met prijzen 

winnen, levende 
standbeelden, een 

griezelspeurtocht en 
een Trick or Treat 

route!

Halloween
event

cadeaubon van de lokale horeca. Genoeg redenen om 
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Broers Danilo (14) en Djanio (10) 
Coenen, toppers van het tafelvoetbal

Door Ray Simoen

-Vervolg van de voorpagina-
Danilo kijkt nerveus naar de klok. 
Onrustig beweegt hij op zijn stoel. 
,,Ik moet straks tegen Amber Stassen 
spelen in Stein. En Amber is een van de 
beste tafelvoetballers ter wereld.” De 
tengere leerling van het DaCapo college 
is dan wel in september in hetzelfde 
Stein Nederlands kampioen tafel-
voetballen in de categorie tot 16 jaar 
geworden en ook inmiddels eigenaar 
van maar liefst zes medailles, waarvan 
vijf gouden, maar wie wil winnen van 
meervoudig wereldkampioen Amber 
Starren (25) moet in een bloedvorm 
steken. De veertienjarige Danilo weet 
niet of hij kan ‘pieken’ deze avond, 
waarop ook nog de favoriete club van 
vader Dave Coenen, Feijenoord het op 
moet nemen tegen een Deense club.

Plezier
Zijn vier jaar jongere broer Djanio kijkt 
geamuseerd toe. Ook hij werd in Stein 
Nederlands kampioen in de categorie onder 

13 jaar, maar is ,, altijd super rustig als het 
spannend wordt”, zo zegt zijn oudere broer 
van hem. En bij moeder Romana op schoot 
zit de kleine Rivano (8) verlekkerd te kijken 
naar de blinkende medailles van zijn grote 
broers. ,,Rivano heeft het spelletje in zich. Hij 
pikt alles gretig op wat zijn broers hem leren. 
Zijn oudere broers kunnen nu nog van hem 
winnen. Maar ik weet niet hoe lang ze dat 
nog kunnen”, zegt vader Dave glimlachend. 
Moeder Romana voegt eraan toe: ,,We spelen 
met het hele gezin. We hebben boven een 
kamer met een mooi tafelvoetbalspel.” Het 
plezier, waarmee het gezin het spel beleeft, 
heeft al veel opgeleverd. ,,Ik doe nu pas echt 
drie jaar serieus aan tafelvoetballen. En de 
laatste jaren train ik dagelijks een paar uur. 
Het heeft me al veel gebracht. Medailles maar 
ook veel leuke contacten met spelers uit ande-
re landen”, zegt Danilo. Jongere broer Djanio 
luistert aandachtig. Nog even en dan mag hij 
ook aan internationale wedstrijden meedoen. 
Hij popelt want ,,ik kan heel goed praten. Ik 
wil later advocaat worden.” 

De liefde voor tafelvoetballen zit als het ware 
in de genen bij de familie Coenen. ,,Mijn 

ouders hadden in Maastricht een café. Daarin 
stond ook een tafelvoetbalspel, waar veel op 
gespeeld werd. Mijn vader heeft me het spel 
leren spelen. Ontzettend fijne sport is het, al 
33 jaar beleef ik er erg veel plezier aan”, zegt 
de 44 jarige Dave. Maar hij heeft er nog steeds 
problemen mee dat zijn geliefde tafelvoetbal-
spel wordt weggezet als een ‘cafévermaak’, 
dus geen echte sport maar een tijdverdrijf 
voor mensen, die tussen de pilsjes door even 
wat willen ‘knallen en ballen met poppetjes 
aan stangen’. ,,Heel onterecht is het om tafel-
voetbal een cafésport te noemen. In Duitsland 
en Amerika is het een tak van sport, die erg 
hoog aangeschreven staat en die in prachtige 
accommodaties wordt beoefend.” Er gaan in-
tussen al stemmen op om het tafelvoetbalspel 
toegang te geven tot de Olympische spelen. 
Want ‘waarom zijn skateboarden, surfen en 
rotsklimmen inmiddels wel een olympische 
sport, en tafelvoetbal niet? Tafelvoetbal hoort 
daar ook bij’. 

Spektakel
Tafelvoetbal vergt veel van een speler, weet 
vader Dave. ,,Er komt heel wat bij kijken, 
zoals timing, snelheid van handelen, inzicht, 
techniek en mentale veerkracht.” Moeder 
Romana vult aan: ,,Hoewel er flink wordt 
gestreden om medailles gaat het er altijd 
vriendelijk aan toe bij wedstrijden. Oudere 
spelers geven jongeren tips en adviezen. Op 
toernooien kom je elkaar vaak tegen en dan 
is het altijd gezellig, je maakt er snel vrienden 
met spelers en hun familie uit allerlei landen.” 
Danilo knikt instemmend. ,,Amber Stassen, 
tegen wie ik straks moet spelen, geeft me ook 
vaak tips. Ik leer veel van haar.” 

Vader Dave zegt er veel aan te doen om zijn 
familiesport te ontdoen van het negatieve 
imago. ,,We waren goed bezig met scholen 
en clubhuizen, corona heeft ons helaas flink 
dwars gezeten. Maar we zijn weer druk bezig 
om de pluspunten van het tafelvoetballen te 
propageren.” Een pittige opgave, zo erkent 
hij. ,,Veel jongeren gamen liever.” Hij hoopt 
dat jongeren door corona het gamen beu zijn 
geworden. ,,Je zit steeds in je eentje te gamen. 
Bij tafelvoetbal heb je meer mogelijkheden 
om met anderen ‘live’ contact te hebben. Je 
kunt solo tegen een tegenstander spelen maar 
ook in een team, met een jongen of een meis-
je. Bovendien gaat het er altijd spannend aan 
toe: Wie het eerste vijf goals scoort heeft een 
set gewonnen. Winnaar is hij of zij, die twee 

Danilo en Djanio in actie. Foto Frank Janssen

van de drie of drie van de vijf sets wint. Dus je 
moet meteen stevig aan de bak.”

Paniek
De twee broers lachen. Ze willen wel graag 
winnen maar houden er ook van show en 
spektakel. Vader is niet zo blij met ‘die 
showballetjes’ van zijn zoons. ,,Maar ik vind 
het heel erg leuk om de bal over een poppetje 
van de tegenstander heen te spelen en dan te 
scoren”, zegt Djanio lachend. ,,Ook gaaf is om 
te scoren met een ‘snake-shot’, een bal, die 
heel uitgekookt langs de zijkant langs de paal 
erin gaat”, gniffelt Danilo.

De broers zijn aan elkaar gewaagd en ken 
elkaars sterke en zwakke punten door en 
door. ,,Danilo’s trekbal is zijn sterkste punt, 
en hij heeft ook een erg goed pinch-shot. Zijn 
zwakke punt? Zijn verdediging. En hij raakt in 
paniek als het spannend wordt”, merkt Djanio 
droogjes op. Danilo knikt. ,,Op het wk in Sint 
Wandel in Duitsland vorig jaar september 
was ik jarig. Ineens stonden mijn broertje en 
mijn opa en oma voor me. Ik was beduusd en 
verloor mijn concentratie.”

Van zenuwen heeft Djanio geen last, meent 
Danilo. Ook niet als hun vader Dave komt 
kijken: iets, waarvan Danilo wel vaak last 
heeft. ,,Maar ik word wel nerveus als mamma 
commentaar levert terwijl ze zelf tijdens het 
tafelvoetballen niet doet wat wij volgens haar 
moeten doen,” erkent Djanio. ,,En hij keept 
niet al te best,” voegt Danilo eraan toe.
‘Verbeterpuntjes’, waar nog stevig aan ge-
werkt moet worden. Want geen klein bier is 
het doel, dat de broers nastreven. ,,We willen 
wereldkampioen worden.” Wanneer? Liefst 
volgend jaar al in Nantes in Frankrijk. De 
tienjarige Djanio wil dat ,,liefst vaker dan mijn 
“broer”. Die antwoordt kalmpjes: ,,Ik gun 
mijn broer net zoveel wereldkampioenmedail-
les als mijzelf.” Graag zouden beiden ook nog 
een sponsor vinden. ,,Dat zou erg mooi zijn 
als een sponsor ons zou willen helpen bij de 
voorbereidingen”. 

En wat na het wk in Nantes en dat van de 
jaren erna. Djanio wil graag advocaat worden 
om ,,mensen te verdedigen”. Danilo dubt nog 
.,,Ik wil profvoetballer worden. Op het veld 
en aan de tafel. Want het is zo lastig om een 
keuze te maken.”

A� erzielenBrand een licht van troost, 
hoop en verbinding
Tijdens Allerzielen komen wij graag met u samen om een kaarsje te branden. 
Voor een dierbare die u los moest laten. Voor een ander die het moeilijk heeft. Of voor uzelf. 

Na een korte herdenking met mooie muziek en woorden van bezinning, verwarmen wij u met 
iets lekkers en een wandeling met fakkel in onze herdenkingstuin of over de begraafplaats.

A� erzielen
2 november 
19.30 uur

U bent welkom 
op één van onze 

locaties

U bent welkom zonder aanmelding.

Herdenkingstuin van het crematorium | Pisartlaan 8, Eijsden         Landschapsbegraafplaats | Langs de Gewannen 20, Ulestraten

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
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Mijn naam is Albert van der Leeuw, 
ik ben 71 jaar. Ik woon in Papenhoven 
en ben voorzitter van de Stichting CAP 
Born. We zijn een groep enthousiaste 
mensen die allerlei activiteiten orga-
niseren voor kinderen en jongeren en 
daarnaast goede doelen ondersteunen.

Door Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over de ge-
schiedenis van Cap zoals jullie ook wel 
genoemd worden? 
Cap is opgericht als stichting in 2005 om het 
jeugdwerk van de zusters van de Goddelijke 
Voorzienigheid uit Born voort te zetten. De 
zusters, met name zuster Mathée, organi-
seerden al een aantal jaren activiteiten voor 
kinderen en jongeren. Activiteiten gericht op 
het aanbieden van kennis, vaardigheden en 
sociaal emotionele ontwikkeling, zodat de 
kinderen en jongeren extra handvaten kregen 
om een goede plek in de maatschappij te 
veroveren.

Hoe ben je betrokken geraakt bij deze 
vereniging en welke kwaliteiten moet 
een goede voorzitter voor deze vereni-
ging bezitten?
Ik werd gebeld door Fransien van der Beek, 
de spil van de stichting, of ik interesse had om 
voorzitter te worden, hun voorzitter was he-
laas overleden. Ik heb met haar en een ander 
bestuurslid een afspraak gemaakt om mij te 
laten weten wat ze van me verwachtten en wat 
de stichting allemaal deed. Dat bleek te mat-
chen met mijn visie en dus heb ik ja gezegd.

Heeft CAP ook een rol bij allerlei ande-
re Bornse activiteiten?
Kijkend naar de activiteiten die wij als CAP 
allemaal doen, dan kunnen we met recht zeg-
gen dat we een rol spelen in de samenleving. 
Naast het jeugdwerk is er op vrijdag een grote 
groep vrijwilligers actief in het Caphuis (ach-
ter de kerk in Born) Iedere vrijdagochtend 
kunnen mensen daar nog bruikbare spullen 
naar toe brengen. Een deel daarvan verkopen 
we 2x per jaar op onze rommelmarkt, maar er 
gaan ook veel spullen naar andere organisa-
ties die mensen in nood steunen. Ook kloppen 
soms mensen aan voor steun in de vorm van 
kleding of huishoudelijke apparaten. Als wij 
dit hebben kunnen wij hen hier mee helpen. 
Ook organiseren we activiteiten zoals een aan-
tal keer per jaar kienen in samenwerking met 
het zorgcentrum Aldenhof voor mensen die 
niet alleen voor hun prijsje komen maar ook 
om onder de mensen te zijn. In coronatijd was 
het niet mogelijk, maar komend jaar willen 
wij weer een solidariteitsmaaltijd organiseren 
waarbij de opbrengst van die maaltijd naar 
een van tevoren bekendgemaakt project gaat. 

Hoe staat het met de naamsbekendheid 
en het imago van jullie stichting?
Kijkend naar het aantal mensen dat ons weet 
te vinden om spullen te brengen op vrijdag-
ochtend dan lijkt de naamsbekendheid goed. 
Maar als je kijkt hoe moeilijk het is om kinde-
ren en jongeren te bereiken met ons aanbod 
van activiteiten voor hen, dan gaat dat moei-
zaam. Een probleem waar je als organisatie 
tegen aanloopt, is de veranderende manier 
van vrijetijdbesteding voor de jeugd en het 
overgrote aanbod. Als organisatie zitten we nu 
ook in een transitiefase om nog meer aan te 
sluiten bij de doelgroep kinderen en jongeren.

Welke activiteiten organiseren jullie 
zoal en welke vallen het beste in de 
smaak?
Naast de eerder aangegeven activiteiten voor 
de goede doelen organiseerden we voor Coro-
na jaarlijks een kamp voor de jongeren, een 
weekend voor de kinderen, en zo’n 1 a 2 keer 
per maand een leuke activiteit. Dat kan zijn 
een pietentocht in sinterklaastijd, een bezoek 
aan een speeltuin, een mountainbike clinic, 

Albert van der Leeuw van 
Stichting CAP Born

wandelen over een blotevoeten pad, maar ook 
samen knutselen: we proberen iets te bieden 
voor kinderen van verschillende leeftijden en 
met verschillende interesses.

Waar staan de letters CAP eigenlijk 
voor? En het voorvoegsel Jongeren-
pastoraat suggereert iets religieus, 
klopt dat?
CAP betekent COR AMATOR PAUPERUM 
oftewel vertaald Hart dat de armen liefheeft.
De zusters zijn vanuit hun opdracht van de 
congregatie begonnen met jeugdwerk. Dat 
was natuurlijk vanuit hun geloof met een 
religieuze achtergrond. Kijkend naar CAP 
heden ten dage dan spelen zaken die daar 
toen leidend waren ook nu nog. In ons visie 
document hebben we dat als volgt verwoord. 
• De stichting moet aansluiten bij de 
leefwereld van kinderen en jongeren
• De stichting heeft aandacht voor de 
behoeften van jongeren, hun mogelijkheden 
en onmogelijkheden om een plek te verwer-
ven in onze samenleving
• De stichting heeft oog voor de gezin-
nen waarvan jongeren deel uitmaken
• De stichting richt zich op het bieden 
van handvatten zodat ze op een sociale manier 
samen met anderen werken aan een toekomst 

voor zichzelf en hun leeftijdsgenoten
• Belangrijke aandachtspunten voor 
de stichting zijn het toenemende individu-
alisme en materialisme in de maatschappij, 
schooluitval, verslavende middelen en zinge-
ving
• De stichting wil mensen die daar 
hulp bij nodig hebben, helpen (op) te groeien 
tot verantwoordelijke volwassenen. Volwas-
senen die vanuit hun eigen zingeving en le-
vensinstelling aandacht hebben voor anderen 
en de behoeften in de wereld

Door deze uitgangspunten kan de stichting 
zich onderscheiden in deze tijd waarin diep-
gang en oprecht interesse in de medemens 
vaak ontbreekt.

Zoeken jullie samenwerking met ande-
re partijen (welke?) om ook toekomsti-
ge generaties te laten meegenieten van 
jullie activiteiten?
We hebben contacten met verschillende orga-
nisaties die actief zijn op het terrein van goede 
doelen en die steun bieden aan mensen die 
dat nodig hebben. Voor de jeugdactiviteiten 
hebben we contact met scholen in de omge-
ving en welzijnsorganisaties.

Hebben jullie voldoende mensen die de 
vereniging draaiende willen houden? 
De vraag stellen is de vraag beantwoorden. 
We hebben een grote groep vrijwilligers die 
op vrijdag actief is. Echter kijkend naar de 
kinderen en jeugdactiviteiten, dan kunnen we 
zeker nog mensen gebruiken om die mede te 
begeleiden. Onze groep vrijwilligers die dat 
reeds jaren doet, heeft door verandering in 
hun leven zoals het stichten van een gezin, 
het krijgen van kinderen, het krijgen van een 
(drukke) baan niet meer zoveel tijd om altijd 
actief te kunnen zijn. Mensen die iets willen 
betekenen en op zoek zijn naar zinvol vrijwil-
ligerswerk kunnen contact opnemen met onze 
duizendpoot Fransien van der Beek. Haar 
gegevens staan op onze website.

Wat is de eerstvolgende grote activiteit 
die jullie organiseren en hoe kun je 
meedoen?
We gaan met de jeugd o.a. deelnemen aan een 
spokentocht en de pietentocht.

Zijn social media belangrijk en zo ja, 
hoe zetten jullie ze in?
We hebben een site en beheren een Face-
book-pagina maar om de doelgroep kinderen 
en jeugd te bereiken is het verstandig deze 
kanalen te heroverwegen.

Is er een vraag niet gesteld, die je 
graag had willen beantwoorden?
De vraag die ik graag nog had willen beant-
woorden is de vraag hoe iemand zich kan 
aanmelden als nieuw bestuurslid voor de 
stichting. We zijn namelijk op zoek naar men-
sen die zich graag willen inzetten voor onze 
stichting en ons bestuur willen versterken 
en verjongen. Vooral zijn we op zoek naar ie-
mand die goed overweg kan met social media. 
Mensen die zich aangesproken voelen door dit 
verhaal en ideeën en energie hebben om onze 
stichting toekomstbestendig te maken en hou-
den, kunnen zich melden bij ons secretariaat: 
a.odekerken@ziggo.nl

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
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aanmeten • vervaardigen
repareren • opvullen

OOk aan huis en 
reparatie in de avOnd

75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.

Bel voor welke vergoeding u in 
aanmerking komt 046-4745050

Ook voor uw klikgebit

Presentatoren Glazen Huis 
Geleen bekend
Van 16 t/m 18 december is na twee jaar 
afwezigheid het Glazen Huis Geleen weer 
op de markt te vinden. Donderdagavond 
werd in het radioprogramma ‘Avondrood’ bij 
Streekomroep BieOs bekend gemaakt wie er 
48 uur wordt opgesloten voor het goede doel. 
Presentatoren/DJs zijn Veerle Smets (26) uit 
Sittard, Mick Verboeket (29) uit Munsterge-
leen, Bjorn Popma (35) uit Venlo en Michel 
van Dijke (51) uit Geleen. Zij gaan het week-
end voor kerstmis betaald verzoeknummers 
draaien, ontvangen gasten en muzikanten in 
het Glazen Huis. Goede doelen waarvoor geld 
wordt opgehaald zijn Greutsj (Activiteiten 
voor kinderen) en de Vincentiusvereniging 
Geleen (hulpverlening).
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Moet u nog toeslag terugbetalen?   
Toeslagen helpt met nieuwe betalingsregeling

Tijdens de coronacrisis heeft Toeslagen mensen

die nog toeslag moesten terugbetalen hier niet aan 

herinnerd. Het gaat hierbij om huurtoeslag, zorgtoeslag, 

kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

Sinds de coronamaatregelen zijn afgebouwd,  

vraagt Toeslagen mensen weer om terug te betalen.  

Toeslagen helpt met een nieuwe betalingsregeling. 

Zo weet u of u moet terugbetalen 

Als u nog toeslag moet terugbetalen over de periode 

2017 tot maart 2022, dan heeft u in september een 

brief gekregen. Daarin staat het bedrag dat u nog 

moet terugbetalen. In oktober of november ontvangt 

u een tweede brief. In deze brief staat uw nieuwe 

betalingsregeling. Daarmee kunt u de te veel ontvangen 

toeslag in 24 maanden terugbetalen. 

Lukt het u niet om in 24 maanden terug te betalen?  

Vraag dan een persoonlijke betalingsregeling aan op 

toeslagen.nl/teveelontvangen. 

Als u alleen nog toeslag moet terugbetalen over de 

periode 2020 tot maart 2022, dan heeft u vóór de  

zomer al een brief ontvangen. En een betalingsregeling 

van 24 maanden gekregen. Lukt het u niet om  

terug te betalen in 24 maanden? Vraag dan alsnog  

een persoonlijke betalingsregeling aan op  

toeslagen.nl/teveelontvangen. 

Hulp voor u 

• Kijk op toeslagen.nl/teveelontvangen voor  

meer informatie over het terugbetalen. 

• Heeft u vragen? Bel naar de BelastingTelefoon  

op 0800-0543. Of maak een belafspraak via  

toeslagen.nl/teveelontvangen. 

• Heeft u persoonlijke hulp nodig? Bijvoorbeeld bij  

het aanvragen van een persoonlijke betalingsregeling? 

Maak een afspraak bij een belastingkantoor of zoek  

een toeslagenservicepunt bij u in de buurt. Dat kan  

op toeslagen.nl/teveelontvangen.

• Heeft u geldzorgen? Kijk op geldfit.nl/toeslagen  

voor hulp in de buurt. 

Burgemeester Hans Verheijen van Sit-
tard-Geleen en ontwerper Lars Dullens 
hebben het logo onthuld van het OLS 
2023, dat in Born plaatsvindt. Voor de 
eerste keer is het overwinningsbeeldje 
D’n Um  verwerkt in het logo. ‘Biejein 
in Bor’ is de slogan die de organiseren-
de stichting heeft gekozen. Daarmee 
wordt onder meer de saamhorigheid in 
de schutterwereld onderstreept.

,,Naast d’n Um is er nog een typisch schut-
terijattribuut verwerkt in het logo het OLS 
2023, te weten een koningsschild,” zegt Lars 
Dullens, de uit Born afkomstige ontwerper 
van het logo. ,,In het schild zijn de silhouetten 
verwerkt van markante Bornse gebouwen.” 

De organisatie van het Oud Limburgs Schut-
tersfeest 2023 heeft er voor gekozen om de 
vlaggen van Nederlands- en Belgisch Limburg 
in het logo te verwerken. 
Biejein in Bor is dus de slogan die bij het OLS 
2023 hoort. ,,Dat kun je op verschillende ma-
nier uitleggen”, laat voorzitter Pieter Meekels 
van de Stichting OLS Born 2023 weten. 
,,Naast de genoemde saamhorigheid, betekent 
dit ook dat op 2 juli 2023 de beide Limburgen 
elkaar treffen in Born en dat het dorp Born 
gastvrij de schutters ontvangt.”
Reclamebureau Marker Media, dat deze 
week een nieuwe vestiging in Sittard betrok, 
ontwerpt de komende tijd aan de hand van 
dit logo een herkenbare huisstijl voor het OLS 
2023.

Markante plek D’n Um in 
logo OLS 2023

Ontwerper Lars Dullens vertelt over het logo van het OLS 2023.

Stichting Wielerbaan Geleen verzorgt 
alweer vijf jaar fietslessen voor jonge 
kinderen. In die periode hebben zeker 
duizenden kinderen meegedaan aan de 
fietsvaardigheidtrainingen. 

Wat op 8 oktober 2017 begon met drie kinde-
ren groeide al snel uit tot soms 25 kinderen of 
zelfs meer per les. Fietscoach Michel van Dij-
ke startte destijds de fietslessen omdat er veel 
kinderen niet of nauwelijks fietsten. “Ik kreeg 
ook berichten binnen van ouders dat hun kind 
van bijvoorbeeld 8 jaar nog niet kon fietsen. 
Toen dacht ik er is werk aan de winkel. Door 
onze speelse en leuke manier van fietsles 
geven, zien we dat er weer meer kinderen 
in de regio de fiets pakken. Fietsen is heel 
belangrijk voor kinderen. Ze ontwikkelen op 
jonge leeftijd zelfvertrouwen en krijgen hier-
door een positief zelfbeeld. Fietsen is in deze 
heel belangrijk voor een kind. Het kan zich 
op latere leeftijd goed verplaatsen en creëert 
daarmee meer vrijheid. Men heeft ook een 
betere motorische vaardigheid. Je ziet vaak 
dat ouders het handiger vinden om kinderen 
met de auto naar school te brengen, waardoor 
er een vicieuze cirkel ontstaat. Ouders vinden 
het immers ook gevaarlijk om hun kinderen 
door het drukke verkeer te laten fietsen. Dit 
zorgt weer voor een toename van auto’s en 

dus meer onveiligheid voor fietsers. Fietsen is 
niet alleen goed voor lichaam en geest maar 
ook goed voor het milieu. Met fietsen zorg je 
voor een betere luchtkwaliteit. Kortom fietsen 
heeft alleen maar voordelen. Mijn advies is 
dan ook begin met fietsen op jonge leeftijd. 
Tijdens mijn fietsvaardigheid trainingen 
komen er al kinderen vanaf 4 jaar op hun 
loopfiets of fiets met zijwielen. Ook voor deze 
leeftijd heb je al leuke vaardigheid oefenin-
gen. Wat ik bijvoorbeeld doe is met warm 
weer de kinderen proberen te raken met natte 
sponzen. Ze proberen de sponzen natuurlijk 
allemaal te ontwijken en tegelijkertijd houden 
ze hun omgeving waar ze fietsen goed in de 
gaten. Ook laat ik ze ballonnen aantikken, 
bidonnetje grijpen, achterom kijken tijdens 
het fietsen enzovoorts. In de leeftijd van 5 of 
6 en ouder doen we de slakkenrace (lang-
zaam fietsen), de raketrace (snel fietsen), 
lopen met de fiets in de hand, over obstakels 
fietsen, zeepbellen vangen en balletje trappen 
vanaf de fiets. Na een aantal keren te hebben 
geoefend zie ik een betere motoriek bij alle 
kinderen. Dit is een groot voordeel voor hun 
toekomst”. Fietsplezier is iedere zaterdagoch-
tend om 10.00 uur naast wielerbaan Geleen. 
Deelname kost een euro per kind. 
Meer info op www.greutsj.nl of 
www.stichtingwielerbaangeleen.com

Fietsen geeft kinderen 
meer vrijheid
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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 

Colofon

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

Als u een laag inkomen heeft, zijn er 
een aantal regelingen en extra’s om 
u te helpen of ondersteunen. Lees de 
voorwaarden op: 
Vidar.nl | Extra’s bij laag inkomen

Energietoeslag
Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 
2022 een eenmalige energietoeslag van 
€1.300 voor de stijgende energieprijzen. Er 
zijn voorwaarden verbonden aan het ontvan-
gen van de energietoeslag. Kijk op Energie-
toeslag 2022 - Gemeente Sittard-Geleen voor 
de voorwaarden en hoe u energietoeslag aan 
kunt vragen. U kunt deze energietoeslag nog 
aanvragen tot 1 juli 2023. Zijn uw energiekos-
ten zó enorm gestegen dat ook de energietoe-
slag niet voldoende is? Samen met u bekijken 
we de mogelijkheden. Neem daarvoor contact 
op met Vidar via 046-477 77 77.  

Bijzondere bijstand
Met bijzondere bijstand kunt u onverwachte 
en bijzondere kosten betalen. Bijvoorbeeld als 
u een advocaat nodig heeft. U kunt bijzondere 
bijstand aanvragen als uw inkomen en spaar-
geld te laag zijn om de kosten zelf te betalen. 
Kijk op www.vidar.nl/regelingen

Volwassenenfonds
Via het Volwassenenfonds kunnen inwoners 
met een laag inkomen lid worden van een 

sport- of cultuurclub. Het Volwassenenfonds 
vergoedt een maximaal bedrag van € 225 per 
jaar voor sport of € 400 per jaar voor cultuur. 
www.vidar.nl/regelingen

Samen voor alle kinderen 
We vinden het belangrijk dat alle kinderen 
kunnen sporten, zwemmen of een muziekin-
strument kunnen leren spelen. Bent u een ou-
der met een laag inkomen? Kijk dan op www.
samenvoorallekinderen.nl en vraag voor uw 
kinderen de verschillende vergoedingen aan. 

Individuele inkomenstoeslag
Als u vijf jaar of langer een bijstandsuitkering 
of een inkomen op bijstandsniveau heeft, kunt 
u één keer per jaar extra geld aanvragen. Dit 
noemen we de individuele inkomenstoeslag. 
U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft. 
Kijk op www.vidar.nl/regelingen

Diverse toeslagen
Misschien heeft u recht op een zorg- of huur-
toeslag. Kijk op Toeslagen (belastingdienst.nl) 
voor meer informatie.  Ontvangt u een gedeel-
telijke AOW-uitkering? Dan komt u misschien 
in aanmerking voor een aanvulling. Kijk op 
www.svb.nl voor meer informatie.

Individuele studietoeslag
Studenten die door ziekte of een andere 
medische reden niet in staat zijn om via een 

Laat geen geld liggen! baantje een extra zakcent te verdienen, kun-
nen onder voorwaarden gebruik maken van 
de individuele studietoeslag. De hoogte van de 
individuele studietoeslag is afhankelijk van de 
leeftijd. Kijk op www.vidar.nl/regelingen

Tegemoetkoming zorgkosten en verze-
kering
Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap? 
En heeft u dit jaar hoge zorgkosten die niet 
zijn vergoed? Dan komt u als inwoner van de 
gemeente Sittard-Geleen misschien in aan-
merking voor een eenmalige tegemoetkoming 
in uw zorgkosten. Dit is een bedrag van €150,-
Voor mensen met een laag inkomen is een 
speciaal verzekeringspakket van VGZ beschik-
baar. Kijk op www.vidar.nl/regelingen

Korting bij bedrijven 
Met de BeneFitspas krijgt u korting bij meer 
dan 200 bedrijven in onze gemeente. Heeft u 
een inkomen op bijstandsniveau, dan krijgt u 
de pas gratis. Heeft u een inkomen boven het 
bijstandsniveau, dan kunt u zelf lid worden 
voor €20,50 per gezin per jaar. Kijk op www.
vidar.nl/alleregelingen

Regionaal Energieloket
Op het digitale energieloket staat hoe u geld 
en energie kunt besparen en leest u hoe u uw 
huis duurzamer maakt. Kijk op www.regio-
naalenergieloket.nl/sittard-geleen.  Regionaal 
Energieloket is per mail te bereiken via vra-
gen@regionaalenergieloket.nl of telefonisch 
via 088 525 41 10.

Gratis energiecoach
Een energiecoach geeft tips om energie en 
geld te besparen. Ook ontvangt u een tas met 
energiebesparende producten als LED-lam-
pen, radiatorfolie of een tochtstrip. Maak een 
afspraak via www.sittard-geleen.nl/inwoners/
Wonen_en_leven/duurzaamheid  of mail 
naar energiebesparen@sittard-geleen.nl.
 
Leningen en subsidies
U kunt geld lenen bij de Provincie Limburg 
om uw huis energiezuinig te maken. Dit heet 
de Lening Duurzaam Thuis. U kunt ook de 
ISDE subsidie aanvragen om uw huis energie-
zuiniger te maken. Kijk voor meer informatie 
en de voorwaarden op www.sittard-geleen.nl/
inwoners/Wonen_en_leven/duurzaamheid.  

Geldfit
Maak je je zorgen of heb je hulp nodig bij je 
energierekening? Kijk op www.geldfit.nl/
energie of bel gratis 0800-8115. 

Help inwoners van uw gemeente geld 
en energie te besparen
Vind je het leuk om met inwoners van Sit-
tard-Geleen in gesprek te gaan over energie 
besparen en ben je minstens 4 uur per maand 
beschikbaar? Meld je dan als energiecoach. 
Als energiecoach geef je inwoners van Sit-
tard-Geleen informatie en tips over energiebe-
sparing. Interesse? Stuur een email met je ge-
gevens naar energiebesparen@sittard-geleen.
nl.     Meer informatie? www.sittard-geleen.nl/
inwoners/Wonen_en_leven/duurzaamheid.
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SONOS SPECIALIST

AANWEZIG!

SITTARD-GELEEN

28 & 29
oktober

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

8 Winkels in Limburg

SHOP OOK ONLINE OP WWW.EPTUMMERS.NL

PHILIPS OLED AMBILIGHT TV
55OLED856

• OLED • 4K Ultra HD • TV met 4-zijdige Ambilight 
• Dolby Vision en Dolby Atmos • P5 AI Perfect Picture 
Engine • Android TV

Adviesprijs  1699,-

1199,-

55’’
INRUILKORTING

500,-
INRUILKORTING

500,-

Guido

SAMSUNG QLED TV
QE65Q75BATXXN

• QLED • 4K Ultra HD • Motion Xcelerator Turbo+ 
• FreeSync Premium Pro

65’’
INRUILKORTING

600,-

Adviesprijs  1499,-

899,- SOUNDMASTER INTERNET RADIO
ICD3030CA

• Internet radio met CD speler • DAB+ • FM radio met RDS
• Bluetooth • Spotify Connect

Adviesprijs  279,-

239,-

SONOS MINI SUB +  SONOS RAY
Combideal!

• Verdiep je luisterervaring met krachtige 
bass als je Sub Mini • Laat al je entertainment 
tot leven komen met een adembenemend 
realistisch geluid

COMBIDEAL!

Adviesprijs  798,-

749,-
Adviesprijs  Adviesprijs  Adviesprijs 798,-

749,-

+
55’’

SAMSUNG NEO QLED TV
& SOUNDBAR COMBIDEAL
QE55QN92BATXXN + 
HW-Q800B/XN

TV: • Neo QLED • 4K Ultra HD • Quantum Matrix 
Technology SOUNDBAR: • 330W, 5.1.2Ch met Dolby Atmos
* Gratis Galaxy Buds2 t.w.v. €79,99 bij de soundbar! Actie geldig t/m 6-11-2022

Adviesprijs  2748,-

1599,-
COMBIDEAL!

INRUILKORTING

1150,-

Frank

TV-INRUILACTIE!

TOT €1.150,- INRUILKORTING!

SHOP OOK OP WWW.EPTUMMERS.NL!

SONY SMART TV
XR50X94JAEP

• Full Array LED • 4K Ultra HD • Cognitive Processor XR™ 
• XR Motion Clarity • Android TV

Adviesprijs  1229,-

699,-

50’’ INRUILKORTING

530,-
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