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GOEDKOOP & DICHTBIJ
URSULINENSTRAAT 18 ECHT • SALMSTRAAT 66A GELEEN

Twaalf jaar lang portretteerde ze met veel succes paarden, totdat ze genoeg had 
van de vrouwonvriendelijke hippische wereld. Ze begon een intuïtieve zoektocht 
naar een eigen stijl van tekenen en schilderen, die ze met anderen kan delen. Za-
terdag 10 en zondag 11 december exposeert Carine Meunier met haar leerlingen in 
het Podiumkerkje in Grevenbicht. ,,Genieten van elke penseelstreek is belangrijk, 
niet de focus op het uiteindelijke eindresultaat.”  Lees verder op pagina 8

 Foto Frank Janssen

Genieten van elke 
penseelstreek

✔  Baggen Installatietechniek, de 
loodgieters die u op korte termijn 
vakkundig van dienst kunnen zijn

✔  TIP: Bespaar op uw gasrekening, 
stap over op een electrische 
warmwater boiler.

✔  Gespecialiseerd in vervangen van 
kranen, lekkages, waterpunten
realiseren maar ook in grotere 
renovaties.

#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%
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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

      
  

JOHN HARRIS 
HERENHEMDEN 

MEDIUM T/M XXL 
NORMAAL € 39,95 

NU 2 STUKS € 59,95
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ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER

HETELUCHTFRITEUSE
GF400HL

Inhoud: 4 literInhoud: 4 literInhoud: 4 liter

Instelbare timer

5757,,99
DOLCE GUSTO 
MINI ME
KP123B

5959,,9999

444444,-,-
WASMACHINE
WAJ28076NL

FULL HD LED TV
32PFS6855

Smart tv

32 INCH
81 CM

32 INCH

32 INCH
81 CM
81 CM

233,-

32 INCH

32 INCH

32 INCH

32 INCH

,-,-,-,-,-,-
4K UHD LED TV
43UQ70006

43 INCH
109 CM

388388,-,-
Smart tv

5252,,5050

DRAADLOZE OORDOPJES
230NC TWS 

CRYSTAL 4K UHD LED TV
55AU7022 (2021)

55 INCH
139 CM

CRYSTAL 4K UHD LED TV

466466,-,-
Smart tv

444444,-,-
CONDENSDROGER
WTN83292NL

111199,,--
TABLET + SLEEVE
TAB M10 HD (2e generatie)

OP=OP

10,1 INCH

26 CM

CRYSTAL 4K UHD LED TV
55AU7022 (2021)
CRYSTAL 4K UHD LED TV

BLUETOOTH SPEAKER
TUNER 2

7755,,--

DAB/DAB+ en FM-frequenties 

7 kilo 8 kilo

1400 toeren

Deze aanbiedingen zijn geldig van 28 november t/m 11 december 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

*

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

Verslaafd aan ‘oukouk’ 
en ‘klòtsj, klòtsj, klòtsj’

Door Ray Simoen

Negen keer volle bak, negen keer is de Toon 
Herman schouwburg van Sittard uitverkocht. 
Topprestatie van de artiesten van de Zittes-
je Revuu om dat kunststukje voor elkaar te 
krijgen: iets wat alleen misschien The Boss 
-Bruce Springsteen- voor elkaar kan krijgen of 
the Beatles, als the Fab Four tenminste nog alle 
vier in leven zouden zijn. Een Zittesje Boss luk-
te wel. Toon Hermans, de come back kid, eerst 
verguisd maar later bijna kapot geknuffeld, 
kreeg het voor elkaar met een liedje, dat de 
meer dan gevoelige lokale snaar wist te raken. 
Oukouk: Oukouk oukouk doog‘t in de flesj en 
klòtsj, klòtsj, klòtsj. Dan kump den hous los, 
dan kump den hous los,gaef ‘t aan de kleinste 
kènjer in de lòtsj.Oukouk oukouk doog ‘t in de 
flesj en klòtsj, klòtsj, klòtsj.

Opnieuw
‘Oukouk’, dit van nostalgie druipende mengsel 
van zoethout, drop en water, waarmee oud en 
,iets minder, jong werd grootgebracht. Een lek-
kernij tegen de hoest en ander ongemak. Maar 
de revuevoorstelling gaat niet alleen over dit 
door Toon bezongen drankje, dat nu weer een 
opmerkelijke comeback maakt. „De voorstel-
ling gaat niet expliciet over het drankje, maar 
staat voor de achterliggende boodschap dat de 
geschiedenis in Sittard zich geregeld opnieuw 
afspeelt”, verduidelijkte Bert van Soest, voor-
zitter van de Revuu. Zoals nu met de discussie 
over het nieuwe stadhuis op de markt. Dat is 
een herhaling van vroeger gedoe, toen Sittard 
het hoofd brak over wat er in de plaats van het 
oude, krakkemikkige stadhuisje moest komen. 
Nao veure mag dan het lijflied van Fortuna 
zijn, de stad zelf kijkt het liefst, lurkend aan een 
flesje oukouk, ‘trök’. Nog vele jaren kan de stad 
genieten van zijn oukouk. De sores van vroeger 
sijpelt nog altijd door in het heden, je hoeft 

maar even met het flesje oukouk te schudden 
en je kunt weer uren genieten van het sjuumke 
trekke. Je hoeft niet bang te zijn dat de oukouk 
verlept, er staat altijd wel iemand klaar om het 
dropwater weer nieuw leven in te ‘sjudde’. 

Brokkenmakers
Politici zijn het meest verslaafd aan de 
‘oukouk- boodschap’ van de Revuu. Ruzies, 
afsplitsingen, overlopen naar andere partij-
en, het is voor velen net zo lekker als lurken 
aan een flesje dropwater met zoethout. De 
Stadspartij lust er wel pap van. Deze partij 
heeft veel weg van een clubje brokkenmakers, 
die niet zonder knallende ruzies, dichtslaande 
deuren en gebroken illusies kunnen. Enkele 
jaren geleden werd de partij uitgeroepen tot 
‘schlemiel van de raad’: een bijnaam, die ze 
telkens weer opnieuw waarmaakt. Zoals ze 
afgelopen week andermaal aantoonde. Nadat 
eerder Nancy Kaufmann met klappende deu-
ren en knallende ruzie de partij had verlaten na 
een botte machtsgreep van Ton Raven, hield 
ook partijvoorzitter Bas Hoedemakers het voor 
gezien. Hij had geen trek meer in een ‘sjuum’ 
bekkende Raven. En sloot zich, net als eerder 
Fred den Rooijen, Wil Krekels, Jos Dukers en 
onlangs Nancy Kaufmann, aan bij het CDA: zo 
vaak de veilige haven voor menig partijverlater 
met een vette kudde stemvee in de bagage. 
Een extra flesje oukouk heeft de Stadspartij 
dus wel verdiend. Maar deze partij heeft de 
donkere lekkernij niet voor zich alleen; DNA, 
PVV, CDA, OPA en noem maar een partij, ze 
wemelen van de partijhoppers, die allemaal 
ervoor zorgen dat het zoet dropwater fris en 
lekker blijft. 

De fusiestad is nog lang niet klaar met zijn 
oukouk-verslaving. De scherpe kantjes zijn er 
intussen wel een beetje af bij de rivaliserende 
stadsdelen Sittard en Geleen. Maar als straks 
de schaarse gemeentegelden verdeeld moeten 
worden tussen de dure vernieuwbouw voor 
Geleens Glanerbrook en het geld slurpende 
‘Groene net’ in Sittards Limbrichterveld, dan 
zal er weer heel wat oud schuim komen boven-
drijven. De Zittsje Revuu kan nog jaren voort, 
koop maar alvast een kaartje voor de never en-
ding Revuu ‘Oukouk’. Het vertrouwde rumoer 
van ‘klotsj, klòsj, klòtsj’ zult u nog vaker horen.

11 & 18 december
winkels centrum geleen geopend van 12 tot 17 uur

10 t/m 18 december

www.centrumgeleen.nl
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Scan de QR-code 
voor meer info. 

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

Wanneer & waar?

E-Fiber glasvezelspreekuren

Sittard
Wekelijks op  

dinsdag  

Buurtcentrum 
Limbrichterveld, 

Eisenhowerstraat 724

Born 
Wekelijks op  
woensdag 

Gemeenschapshuis Born,  
Prins Bisdomstraat 5

Geleen
Wekelijks op  
donderdag 

Het Volkshoes, Pastoor  
Schoenmaeckersstraat 8

Overal geldt een inloop van 9.30 tot 12.00 uur.

Fanfare Concordia voelt zich 
‘Jong’ in Toon Hermans Theater

De leden van de fanfare verheugen zich op dit bijzonder concert.  Foto Marcel Maas Sittard

Zaterdag 10 december sluit Fanfare 
Concordia uit Einighausen het 150-jarig 
jubileumjaar af met een groot gala-con-
cert in het Toon Hermans Theater in 
Sittard.

Het thema van dit concert is ‘Jong’ omdat 
Concordia, ondanks die 150 jaar, toch nog 
steeds een jonge en levendige vereniging 
is.  Zo heeft Cocnordia al 25 jaar een grote 
jeugdfanfare en sinds een drietal jaar ook een 
jeugdslagwerkensemble. Beiden zullen op 
het galaconcert ook acte de présence geven. 
Maar het grootste deel van het programma zal 

uiteraard ingevuld worden door de jubileren-
de fanfare o.l.v. Steven Rans en het slagwer-
kensemble o.l.v. Sjoerd Ceelen. “Daarnaast 
hebben we een aantal artiesten uitgenodigd 
die goed bij het thema ‘Jong’ passen. Zoals 
de jonge Emma Kok  die in 2021 op 13-jarige 
leeftijd het bekende tv-programma  The Voice 
Kids won. Een belangrijke rol is ook wegge-
legd voor het kinder- en jongerenkoor Tutta 
Musica. Zij musiceren samen met Concordia 
en zullen u verrassen met mooie liedjes en de 
nodige show. Samen met de fanfare en slag-
werkgroep staan er dan zo’n 140 muzikanten 
en zangers op het podium van de schouwburg. 

Politiek
Politiek. Bij de een geeft het woord koude 
rillingen, bij een ander zorgt het juist voor 
enthousiasme. Het zal u vast niet verbazen 
dat ondergetekende bij de laatste categorie 
behoort. Mijn eerste schreden in de politiek 
had ik in september 2013. Oud-wethouder en 
tevens oud-collega Peter Geenen stelde voor 
om een kennismakingsgesprek te voeren. Zo 
geschiedde en na een goed gesprek besloot ik 
om lid te worden van zijn partij. Mijn ouders 
vonden het in 1e instantie helemaal niks. Ik 
zie mijn moeder nog vol ongeloof naar me kij-
ken toen ze de vraag stelde “of ik toch al niks 
te doen had naast al mijn werkzaamheden.” 
Een coach van mijn managementopleiding 
trok me echter over de streep. Zij gaf aan dat 
ik dit juist moest doen om niet verveeld te 
raken in mijn dagelijkse leven. Mijn besluit 
stond vanaf toen vast; ik ging de politiek in.
Van de partij kreeg ik de kans om, na net 
niet gekozen te zijn voor de gemeenteraad 
van Sittard-Geleen in 2014, deel te nemen 
aan de Provinciale Statenverkiezingen. Als 1e 
vrouw op de lijst van een landelijke partij was 
de kans aanzienlijk dat het ging lukken, zo 
werd mij verteld door de campagneleider. En 
na een drukke periode van flyeren en overal 
gezien worden, kreeg de goede man gelijk. 
Maudje had een toegangsticket verworven 
voor de Provinciale Staten van Limburg. Niet 
op de laatste plaats door de juiste visie van 
diezelfde campagneleider. Vier jaar lang heb 
ik in Maastricht in die arena mogen acteren. 
Het voelde, net als raadslid nu, altijd als een 
enorm voorrecht. Waarbij samenwerken voor 
mij op 1 stond, binnen of buiten de partij. Dat 
laatste is voor mij een vanzelfsprekendheid; 
voor anderen niet weet ik nu. Scoren voor 
de bühne is helaas toch vaak het credo in de 
politiek en dan zit samenwerken met anderen 
blijkbaar soms in de weg. De tijd als Staten-
lid was erg bijzonder en ik kijk er met goede 
gevoelens op terug. En toen was er die vraag 
afgelopen week. Of ik wederom deelname aan 
de Provinciale verkiezingen wilde overwegen. 
Een niet nader te noemen partij stelde vast 
dat er overeenkomsten waren met onze lokale 
partij en stelde een kennismaking voor. De 
deur richting de Provinciale Staten stond weer 
even op een kier.
Maar ik ga het niet doen, heb ik besloten. On-
danks mijn fijne herinneringen komt er geen 
vervolg in Maastricht. Want mijn hart ligt 
hier, in de gemeenteraad van Sittard-Geleen. 
Waar ik mijn taak als nieuwbakken raadslid 
met veel liefde en 
passie vervul. Wil 
je dat op de juiste 
wijze doen dan 
kost dat tijd, is 
mijn overtuiging. 
Maastricht gaat 
het ‘m dus niet 
worden. 

Niet in 2023.

Laeve in de brouwerie

Maud Schenk

De presentatie van het concert is in handen 
van Jack Vinders die dat op zijn eigen humo-
ristische manier zal doen en natuurlijk ook 
enkele van zijn bekendste liedjes zal zingen. 
Het concert begint om 20.00 uur maar vanaf 
19.00 uur kunt u al binnen”, vertelt voorzitter 
Harrie Wielders.
Wanneer u tijdig komt kunt u, in de foyer,  
al genieten van een mini-concertje van de 
jeugdfanfare en het jeugdslagwerk-ensemble 
“De Drumbeezzz”. Kaarten voor dit concert 
kosten €20,- en zijn verkrijgbaar via het Toon 
Hermans Theater of via kaartverkoop@con-
cordia-einighausen.nl 
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aanmeten • vervaardigen
repareren • opvullen

OOk aan huis en 
reparatie in de avOnd

75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.

Bel voor welke vergoeding u in 
aanmerking komt 046-4745050

Ook voor uw klikgebit

NK Wielrennen 2023 toegekend aan 
gemeente Sittard-Geleen
Het Nederlands Kampioenschap op de weg 
wordt van 23 tot en met 25 juni 2023 in 
Sittard-Geleen verreden. Dat is de gemeente 
overeengekomen met de KNWU en uitvoe-
rend organisator Courage Events op voor-
waarde dat het voorgestelde parcours na een 
verkeerskundige aanpassing en beoordeling 
door de Provincie uitgewerkt kan worden. Het 
betreft de nationale titelstrijd voor profs-man-
nen, profs-vrouwen, beloften-mannen en 
elite-zonder-contract mannen en vrouwen. 
De profs (m/v) rijden een aanlooplus door 
Zuid-Limburg voordat de finale op een lokaal 
circuit door Sittard wordt verreden. In het 
parcours zijn diverse beklimmingen opge-
nomen, waarover later de specifieke details 
worden gedeeld. De andere drie kampi-
oenschappen worden volledig op dit circuit 
verreden, waarop de veelzijdigheid en charme 

van Sittard-Geleen aan een breed publiek 
getoond kunnen worden. Het is voor het eerst 
in tien jaar dat het NK terugkeert in Limburg, 
in 2013 was Kerkrade gastheer. Daarna zijn 
de kampioenschappen verreden in Overijs-
sel, Drenthe, Gelderland, Zuid-Holland en 
Noord-Brabant. 

Wethouder Andries Houtakkers (Sport) be-
groet het voorgenomen besluit van College en 
Wethouders met tevredenheid: ‘’Blij voor onze 
stad en de wielersport. Een evenement van 
deze aard en omvang past heel goed bij het 
sportieve karakter van Sittard-Geleen, waar 
we de actieve wielersporter dankzij het Tom 
Dumoulin Bikepark in Sittard en Wielerbaan 
Glanerbrook al veel te bieden hebben. Maar 
ook de recreatieve fietser en wielerliefhebber 
kent de regio als een gebied waar het goed 

toeven is. We hopen er in het laatste weekein-
de van juni een wielerfeest van te maken voor 
deelnemers, supporters, tv-kijkers en niet te 
vergeten onze inwoners.’’  De gemeente stelt 
als voorwaarde dat de route voor zo weinig 
mogelijk (verkeers)overlast zorgt. Henk van 
Beusekom is als manager sport van de KNWU 
de provincie Drenthe dankbaar voor de wijze 
waarop men – ook in tijden van strenge regels 
aangaande COVID -de afgelopen jaren heeft 
gezorgd dat het Nederlands kampioenschap 
doorgang kon vinden. ‘’Maar we begrijpen ook 
dat na veel jaren elders zowel de wielrenners 
als de wielervolgers de titelstrijd graag weer 
verreden zien worden in het decor van de 
Limburgse heuvels. We kijken alvast uit naar 
boeiende en spannende kampioenschappen 
en bedanken Sittard-Geleen voor hun gast-
vrijheid.’’ 
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Tandheelkundig Centrum 
Schinnen

Tandtechnisch Laboratorium 
Geleen

Al 40 jaar 

046-443 3986 046-426 7438

een sterk team*

*ook aanbieders van gecontracteerde zorg

Door Ray Simoen

Limburg is gek op feesten en fuiven. Elke ge-
legenheid wordt aangegrepen om een vat aan 
te slaan, flessen open te trekken en de trööt 
aan de mond van de fuifnummers te zetten. 
Het wemelt van de lustra, jubilea en reünies, 
waarop na ronkende speeches en veren in 
de kont van de feestvarkens lol en sjpas het 
hoogste woorden hebben en de lepel nooit uit 
de brijpot gaat.

Keurmerk
Vijf jaar moet je wachten voordat je een 
lustrum kunt houden met bestuurlijke hoge 
hoeden, die in ruil voor felicitaties meteen 
de hand op houden voor gratis drankbon-
nen. Daar had het trio vrienden, Luuk Wolfs, 
Wouter Grootjans en Fré Hermans geen trek 
in. Ze hadden wel zin in een mooi feest, want 
hun brouwerij Aspro Brews bestaat dit jaar 
één jaar. Meer een verjaardag dan een jubile-
um, zoals voorman Luuk Wolfs erkent, maar 
ach, dat maakt ook niets uit. Voor een goed 
feest moet je niet altijd een stempel van goed 
gedrag of keurmerk van de Consumentenbond 
in bezit hebben voordat de tap opengezet 
mag worden. Het trio vrienden dat vorig jaar 
zijn eerste bieren brouwde, wilde zijn eerste 
verjaardag groots vieren. Hun eerste brouw-
sels werden goed gepruimd, niet enkel door 
vrienden en bekenden, ook door anderen. 
,,We zijn al door enkele bedrijven benaderd 
om bieren voor hen te brouwen,” aldus een 
van trotst glimmende Luuk Wolfs. 

Mooi verjaardagscadeau kregen Luk en zijn 
twee brouwmaten van de eigenaar van de 
Plus supermarkt in Sittard. ,, Hij wilde vier 
nieuwe bieren in zijn assortiment hebben.” De 
brouwers kregen alle vrijheid om de smaken 
van het kwartet nieuwe bieren te bepalen. 
,,Het enige dat van ons werd gevraagd, was 
dat de bieren goed drinkbaar en verkoopbaar 

moesten zijn.” Dat zijn de opdrachten, waar 
iedere brouwer de vingers bij aflikt en het 
meteen gaat gisten van de smaakvolle ideeën. 
Daar heeft het trio van Aspro Brews nooit 
gebrek aan. Een bron van onuitputtelijke 
bierideeën is de muziek van de Janse Bagge 
Bend, waar de brouwers ook hun naam aan te 
danken hebben. Aspro Brews is een snaakse 
verwijzing naar de zaate herremenie, Aspro 
Broesj, waarmee de Janse Bagge Bend, -‘JBB-’ 
zijn roemruchte carrière begon. Het nieuwe 
kwartet bieren dat de Aspro Brewers hebben 
gemaakt verwijst stuk voor stuk naar de mu-
ziek van de JBB: Het volgens voorman Wolfs 
‘makkelijk drinkbare, blonde bier, Sollicitere 
van 6,2%, de tripel Paradies van 8,9% en de 
whisky infused barley wine Vakmansjap van 
10,4%.

Bokkie
De vierde, die deze week op de MIJNGazet 

Jarige Janse Bagge Bend fans 
brouwen heftig Bockbier 

proeftafel staat, is de ‘Sjlaag om de Koppe-
leberg van 7,9%. Genoemd naar de door de 
JBB bezongen slag om de Koppeleberg in 
Dieteren, de plek waar volgens de JBB en zijn 
brouwende fans het Bockbier vandaan komt. 
Hoezo? Bockbier komt toch uit Beieren, drin-
kebroers hebben het naar Limburg en verder 
gebracht? Niet waar, zingen de Aspro Brewers 
de JBB en de Dieterse carnavalsvereniging 
de Lollige Bök na. Het lijflied van de Lollige 
Bök is ‘Bokkie, Bokkie, beh’, en dat wordt al 
gezongen sinds het Bockbier in Dieteren werd 
‘uitgevonden’. De JBB heeft die heugelijke 
daad instrumentaal vereeuwigd in de ‘Sjlaag 
om de Koppeleberg’.

Het is een dubbel Bock, licht Luuk Wolfs toe. 
,,Niet te zoet maar met ‘power’, zo wilden we 
onze Bock laten smaken.” Is dat gelukt? Stoer 
diep donkerbruin staat de ‘Sjlaag’ in het glas, 
een pronte, licht bruine, karamelkleurige kuif 
op de kop, die lekker lang blijft staan. Daar 
durf je wel een ‘Sjlaag’ mee te beginnen. 
Balans

Het zoet dat het eerst geroken wordt, moet 
al snel het onderspit delven voor de cacao, 
pure chocolade en koffietonen, die de toon 
gaan zetten. Ook bij de eerste slokken doet het 
bruine suikerachtige zoet verwoede pogingen 
om tegenwicht te bieden tegen de cacao en 
donkere choco bitters. Die strijd verliest het 
voor de Bockjes zo kenmerkende zoet van 
bruine en kandij suiker. Maar dat was ook de 
bedoeling van de jarige Aspro Brewers. 

Een beetje zijn ze doorgeschoten in hun 
streven om de Sjlaag om de Koppeleberg tot 
een stevige Bock te maken. Een lichte ‘sjlaag’ 
voor de kop krijg je ervan. Bitters meer dan 
voldoende maar het zoet, dat een Bock zijn 
milde en warme karakter geeft, hoeft niet zo 
heftig aan de kant te worden geschoven. Iets 
meer balans zou van de Sjlaag een regelrechte 
kaskraker maken, zoals menig lied van de JBB 
dat was. Aon de geng, Aspro Brewers, bij jullie 
volgende verjaardag/jubileum willen we dat 
proeven, een Bock in balans. Draai nog een 
lp van de JBB en dan krijgen jullie vanzelf de 
smaak te pakken.

Kerstmarkt in kerk 
van Sanderbout
Zondag 11 december tussen 11.00 en 17.00 
uur verzorgt MSC Sanderbout een kerstmarkt 
in de Kerk. Ingang is bij de grote poort, zo is 
de markt toegankelijk voor iedereen. Deze dag 
staat geheel in kerstsfeer. U kunt er terecht 
voor leuke cadeautjes, een kop ertensoep, een 
wafel, de aanschaf van bijzondere kerstversie-
ring en nog veel en veel meer. De Kerstman 
zelf is er ook en gaat graag op de foto.

Kasteelbuurt Limbricht  
in actie voor Èngele 
De Kasteelbuurt in Limbricht heeft ook dit 
jaar besloten de handen uit de mouwen te 
steken om de Èngele van Zitterd-Gelaen vόόr 
de kerstdagen te voorzien van extra levens-
middelen.  Misschien in deze bizarre tijd 
wel harder nodig dan voorgaande jaren. Alle 
mensen uit Limbricht en omstreken kun-
nen producten doneren voor mensen uit de 
gemeente die deze kerst niet veel te besteden 
hebben. De actie vindt plaats in de week na 
Sinterklaas, van dinsdag 6 t/m zaterdag 10 
december 2022. Elk jaar worden er in de 
maand december acties gehouden voor goede 
doelen in binnen- en buitenland. De Kasteel-
buurt zoekt het dicht bij huis, waar een hoop 
mensen in armoede leven en die zelfs niet in 
hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. 
Deze gezinnen staan op een wachtlijst bij de 
Voedselbank, totdat ze daar aan de beurt zijn 
mogen zij gebruik maken van de Èngele van 
Zitterd-Gelaen. Een fantastisch initiatief door 
een paar “engelen van vrouwen” opgericht. Zij 
werken zich, geheel belangeloos, een slag in 
de rondte om deze mensen te helpen.

Op  dinsdag 6, woensdag 7, donderdag 8 en 
vrijdag 9 december van 18.00-19.30 uur en 
op zaterdag 10 december van 10.00-12.00 uur 
staan mensen voor u klaar om de producten 
in ontvangst te nemen in de van Breylstraat 14 
te Limbricht. 



MĲ NGazet | pagina 5

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
oriëntatie-
gesprek

Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100 

Maak nu een afspraak op 
snsbank.nl/afspraak
of bel 030 - 633 30 00. 
We helpen je graag!

gratis
oriëntatie-

gesprek

Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100 

Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100 

Wethouder Judith Bühler over het 
steunpakket energiekosten van de 
gemeente Sittard-Geleen

Wethouder Judith Bühler.
 Foto Gemeente Sittard-Geleen

Vrijdag 25 november kondigde het 
college van B&W van de gemeente 
Sittard-Geleen een pakket maatregelen 
aan van 6 miljoen euro. Doel van het 
pakket is om inwoners, verenigingen, 
maatschappelijke organisaties en het 
MKB te helpen met de hoge energie-
kosten. De gemeente gaat direct helpen 
met de energierekening en met het 
verduurzamen van gebouwen om de 
kosten ook in de toekomst omlaag te 
krijgen. Een paar vragen voor wethou-
der Judith Bühler (Financiën).

Waar komt het geld vandaan? Bij de 
begroting werd nog gemeld dat er wei-
nig geld voor investeringen was.

Dat klopt inderdaad. Uit de laatste informatie 
die we kregen van het rijk over de middelen 
waar de gemeente het mee moet doen de 
komende tijd blijkt Sittard-Geleen een aantal 
meevallers te krijgen. In 2022 komt dat neer 
op 4,2 miljoen euro. Het college en de raad 
wilden al langer de samenleving te hulp ko-
men, we hadden zelf ook al middelen gezocht. 
Met 4,2 miljoen uit de vierde programmarap-
portage en 1,8 miljoen uit de septembercircu-
laire 2022 komen we dan samen op 6 miljoen.

Naar wie gaat de hulp? 

Het college wil de hulp zoveel mogelijk daar 
laten komen waar die het hardst nodig is. 
We richten ons op inwoners, verenigingen en 
maatschappelijke instellingen en het MKB. 
We willen helpen met de rekeningen die er nu 
al zijn maar ook met verduurzamen. Denk bij-
voorbeeld aan zonnepanelen, isolatie, ander 

Gratis parkeren in 
december in centra 
Sittard en Geleen
Parkeren is in december in de stadscentra 
van Sittard en Geleen gratis op koop-
avonden en koopzondagen. Het college 
heeft daartoe besloten na verzoeken van 
Centrum Management Geleen en Centrum 
Management Sittard. 
“Als corona onder controle blijft, zal de 
komende decembermaand voor het eerst 
sinds twee jaar tijdens de kerstperiode 
weer fysiek winkelbezoek aan de stadscen-
tra mogelijk zijn zonder beperkingen”, zegt 
wethouder Leon Geilen (parkeren), mede 
namens collega-wethouder Yvonne Salvino 
(economie). “Centrum Management Sit-
tard en Geleen willen in december lokaal 
inkopen stimuleren en allerlei activiteiten 
organiseren om de beleving in het centrum 
te vergroten. Daar draagt het college graag 
aan bij met deze maatregel.”

Sittard
In Sittard gaat het om vijf koopavonden 
(1, 8, 15, 22, 23 en 29 december) en drie 
koopzondagen (4, 11 en 18 december). 

Geleen
In Geleen zijn er twee koopzondagen (11 en 
18 december). De koopavonden zijn, met 
uitzondering van 23 december, gelijk aan 
die van Sittard. 

Born
In het centrum van Born en bij andere 
wijkwinkelcentra is parkeren gratis.

Centrummanagement Sittard en Centrum 
Management Geleen zijn blij met het 
besluit van het college van B&W. “Op deze 
manier steekt de gemeente onze onderne-
mers in de centra een hart onder de riem. 
Dat maakt het extra aantrekkelijk om in 
onze gemeente Sinterklaas- en kerstinko-
pen te doen.”

gebruik van gebouwen. Er kan heel veel om 
de rekening omlaag te krijgen. In het voorstel 
zetten we anderhalf miljoen euro apart om in-
woners tegemoet te komen in de directe ener-
giekosten. Een miljoen euro om verenigingen 
tegemoet te komen. Het MKB krijgt tegemoet-
koming in de energielasten via de MKB Green 
Deal.  En we stellen 3,5 miljoen beschikbaar 
voor een aantal dingen. Een implementatie-
fonds voor het MKB om verduurzaming te 
versnellen. En ruimte voor energiebesparende 
investeringen voor inwoners, verenigingen en 
maatschappelijke organisaties. Zodra de raad 
akkoord is kunnen we dit uitwerken en aan 
de slag. 

Een en ander moet nog worden uit-
gewerkt. Maar de rekeningen zijn nu 
al hoog. Wanneer krijgt komt de hulp 
vanuit de gemeente?

Het is een heel complex probleem. Gemeen-
ten kunnen dit niet oplossen. Daarvoor 
hebben we het rijk echt nodig. Nu de maatre-
gelen vanuit het rijk bekend zijn bouwen wij 
als gemeente daarop voort. En daarbij zijn we 
er op gericht dat hulp ook daar terecht komt 
waar dat het hardste nodig is. We hopen dat 
de raad op 15 december in stemt. Daarna kun-
nen we zo snel mogelijk zaken uitwerken.
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Tijdens de laatste weken van het jaar 
worden op veel plekken sfeervolle eve-
nementen georganiseerd. Op sommige 
plekken vormt de authentieke omge-
ving waarin dat gebeurt het decor en 
dat zorgt voor extra mooie plaatjes. Zo 
ook op 10 december tussen 16.00 en 
23.00 uur in de dorpskern van Oud-Ge-
leen. Een locatie die zonder extra’s 
al prachtig van zichzelf is, maar die 
tijdens de Kunst- & Kerstmarkt die er 
deze dag gehouden wordt nog meer zal 
schitteren.

Het is de eerste editie en daarmee een nieuw 
initiatief van de Stichting Samen Awt-Gelaen. 
Deze bestaat uit de kartrekkers Gerard De 
Bruijn, Noa De Bruijn, Bert Alma en Henri 
Janssen. De laatste vertelt vol enthousiasme 
over wat bezoekers mogen verwachten: “Het 
doel van onze stichting is om evenementen 
te organiseren in nauwe samenwerking met 
ondernemers en verenigingen. We willen 
de saamhorigheid tussen de verschillende 
gemeenschappen hiermee bevorderen. Deze 
Kunst- & Kerstmarkt is daarvan de eerste 
vrucht. Het is daarom ook zeker niet alleen 
een markt geworden, maar er valt veel en 
veel meer te beleven.” Voorbeeld hiervan 
is de samenwerking met Ben Erkens die de 
muzikale programmering voor zijn rekening 
heeft genomen.  Er staan drie podia opgesteld 
waar lokale artiesten optredens verzorgen. 
Aan de Peschstraat, op het Dorpsplein en in 
de Marcellinusstraat. Het Kommitee Revue 
Awt-Gelaen verzorgt een ‘lopende’ act die zich 
zal bewegen over de markt.”

De officiële opening staat gepland om 17.00 
uur op het marktplein. “Deze wordt verricht 
door pastoor Rainer Kanke en wethouder 

Leon Geilen. Daarnaast verlenen Harmonie 
Sint Cecilia 1866 en Schutterij H.H. Mar-
cellinus & Petrus hun medewerking aan dit 
moment. De verlichting in de grote kerst-
boom wordt ontstoken door de Jonkheid Sint 
Isidorus Awt-Gelaen. Aansluitend zullen zij, 
uit naam van onze stichting, chocomel uitde-
len aan de aanwezige kinderen. Je ziet, ook 
hier hebben we veelvuldig de samenwerking 
met anderen gezocht.”

Echter geen markt zonder dat er iets te koop 
is, food of non-food toch? “Zeker. Maar daar-
van is er ook genoeg te vinden. Niet alleen bij 
de standaard marktkramen maar ook op de 
binnenplaatsen. De bewoners van Oud-Ge-
leen zetten letterlijk de poorten open. Je vindt 
op deze markt van alles. Zeker niet alleen de 
traditionele kerstspullen, maar ook schilde-
rijen, andere kunst en brocante. Buiten de 
lokale horeca en middenstand zullen diverse 
verenigingen maar ook bijvoorbeeld streek-
boerderij Ophovenerhof diverse lekkernijen 
verkopen en de Harmonie presenteert het 
eerste Geleens Kaartspel. Ach, te veel om op 
te noemen. Kom zelf maar kijken en genie-
ten zou ik zeggen. Misschien nog leuk om te 
vermelden is de antieke arrenslee van Peter 
Henssen die compleet met Kerstman voor de 
kerk staat opgesteld. Hier kunnen de kinderen 
in gaan zitten en de ouders mogen met hun 
mobieltjes een leuke foto maken.De stichting 
heeft voor de organisatie van het evenement 
een bijdrage van de gemeente Sittard-Geleen 
gekregen. daar zijn we zeer dankbaar voor, 
maar zonder de onderlinge samenwerking 
hadden we het allemaal nooit voor elkaar 
gekregen. We hopen als stichting dat het een 
gezellige middag en avond gaat worden die 
geldt als een positieve aftrap naar toekomstige 
evenementen.”

Feeërieke taferelen tijdens 
eerste Kunst- & Kerstmarkt 
in dorpskern Oud-Geleen 

Hoogheden CV de Katers Holtum

Op zaterdag 26 november 2022 zijn in de 
Holtumse Katertempel de nieuwe hoogheden 
van seizoen 2022-2023 uitgeroepen. Het the-
ma van deze avond was ‘Tiroler Aovend’. De 
zaal was helemaal in Tiroler stijl aangekleed 
en ook in het aanwezige publiek zagen we de 
nodige dirndls en lederhosen. Om de avond 
op te luisteren waren er diverse artiesten uit-
genodigd, zoals onze Dance Cats (een groepje 
jonge Holtumse meiden die ons gedurende 
het carnavalsseizoen telkens weer verrassen 
met hun geweldige dans acts), de mannen 
van Power Buam, Andy & Roy en DJ Lars. 
Zij zorgden er samen voor dat het een hele 
feestelijke en muzikale avond werd. 

Iedereen kwam natuurlijk om te zien wie 
de nieuwe heersers van het Katerrijk zou-

den worden. De zaal werd meegenomen in 
de zoektocht naar een nieuwe prins, door 
de zaal hingen diverse QR-codes en iedere 
QR-code gaf een hint over de prins. Nadat alle 
hints bekend waren werd er natuurlijk luid 
gespeculeerd door alle aanwezigen in de zaal. 
Vol spanning werd er afgeteld naar het grote 
moment. Na jaren wachten werd eindelijk 
bekend wie er over het Katerrijk mogen gaan 
regeren. Wethouder Ivo Tillie had vervolgens 
de eer de nieuwe hoogheden te installeren. 
Met gepaste trots kunnen De Katers jullie 
de nieuwe heersers van het Katerrijk pre-
senteren: prins Jasper I, prinses Simone en 
jeugdprinses Zara. 

Lees alles over deze hoogheden op 
www.mijngazet.nl

 Foto Han Leinders
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Meer weten 

over deze � jne plek?

06 515 811 83

Een plek om nooit te vergeten
Op een zonnige plek in de bloemenweide, stil in de schaduw 

onder een beuk in het beukenbos of midden tussen de verschillende 

fruitbomen in de fruitboomgaard. Op onze nieuwe landschapsbegraafplaats 

in Ulestraten kiest u een rustplaats, voor eeuwig, op een plek door uzelf 

gekozen. Een plek waar het mogelijk is om rust en troost te vinden 

in de geborgenheid van de natuur. Een plek waar een groene, 

gevarieerde omgeving u volledig en vredig omarmt.

  

NIEUWE BLOEMENWINKEL BIJ HET 
STATION IN SITTARD.

 
Bij ons kunt u terecht voor al uw 

verse snijbloemen, boeketten, binnen- en buiten-
planten en trendy woonaccessoires. 

 
Ook bezorgen wij door heel Nederland  

m.u.v. de Waddeneilanden.

 
Onze openingstijden: 
Maandag: Gesloten

Dinsdag t/m Vrijdag 09:00-18:00
Zaterdag en Zondag 09:00-17:00

 
www.bloementrendsbykobie.nl

KOOP U
JE TICKETS VIADEDOMIJNEN.NL

31 JANUARI 2023
20.00 UUR
SCHOUWBURG SITTARD

SITTARDSSITTARDS
BUUTTEBUUTTEGALAGALA

MET DIVERSE LIMBURGSE
EN BRABANTSE BUUTTEKAMPIOENEN KOOP

JE TICKETS VIA
toonhermanstheater.nlWOENSDAG 31 JANUARI 2023 WOENSDAG 31 JANUARI 2023 

20.00 UUR20.00 UUR TOON HERMANS THEATER SITTARD TOON HERMANS THEATER SITTARD

MIJNVastelaovend
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weekend 10/11 en 17/18 december | www.centrumgeleen.nl

Fabelachtig Geleen
16 t/m 18 december  |  www.glazenhuisgeleen.nl

Glazen Huis Geleen
11 & 18 december | 12.00 - 17.00 uur

Koopzondagen

Op de hoogte blijven van
het laatste nieuws uit ons centrum?
Volg ons dan op       en/of       @CentrumGeleen

winter 2022

evenementen kalender

-Vervolg van de voorpagina-
Door Ray Simoen

Tere, gele bloemen op ranke stelen lijken 
lichtjes te wiegen op een zacht zomers windje. 
Rode bloemknopjes en blauwe korenbloeme-
tjes wijken uiteen voor het zonlicht, dat hel 
en breed het schilderij binnenvalt alsof het 
zich een weg wil banen door het weelderige 
groene struikgewas en de veelkleurige fontein 
van bloemetjes. Een uitbundige dynamiek 
vult dit ongekunstelde natuurtafereel met zijn 
vrolijke kleuren, die het schilderij zijn joyeuze 
sfeer geven. Een kleurrijke opkikker naast de 
grauwe wolken en druilerige regen die aan 
het raam voorbijtrekken van Carine Meuniers 
knusse atelier in Papenhoven. Aan een andere 
wand hangt een, met secure en gevoelvolle 
hand geschilderd portret van een paarden-
hoofd, bruin op een zwarte achtergrond, 
waardoor het portret iets eerbiedigs krijgt 
alsof je een goede, vriend herdenkt.

Beide schilderijen illustreren niet alleen de 
veelzijdigheid maar vooral ook de weg die 
de in Frankrijk geboren kunstenares heeft 
afgelegd om haar eigen teken- en schilderstijl 
te vinden. ,,Altijd heb ik wel getekend, nee, 
geen les gehad, ik heb zelf me technieken 
eigen gemaakt. Maar doordat ik voor Trespa 
als intermediair tussen Frankrijk en Neder-
land werkte, kwam ik lange tijd niet toe aan 
tekenen”, zegt ze met zachte stem, waarin 
licht haar Franse afkomst doorklinkt. 

Paarden
Na haar zwangerschap komt ze zonder werk 
te zitten. ,,Ik ben in Heythuysen, waar ik toen 
woonde, weer begonnen met tekenen.”  Wan-
neer ze de publieksprijs wint bij de Picturama 
wedstrijd is dat voor haar een grote stimu-
lans. ,,Als het publiek mijn werk mooi vindt, 
dan moet ik daar iets mee doen.” Omdat in 
haar omgeving veel paarden lopen en er veel 

paardenhandelaren zijn, besluit ze om zich 
te specialiseren in het tekenen van paarden 
en met name portretten van deze dieren. 
Ze perfectioneert haar tekenstijl door haar 
portretten te tekenen op donkerzwarte stof. 
,,Daardoor krijg je veel contrasten en lijkt het 
net of het portret in 3D is gemaakt. Alsof het 
paard uit het doek stapt.” Twaalf jaar schildert 
en tekent ze paarden. Met succes want ze reist 
zowat de hele wereld rond om op verzoek van 
eigenaren hun paarden te portretteren. ,,Een 
mooie ervaring. Sommigen barsten in huilen 
uit als ze het portret van hun paard zien. Je 
komt ook veel verschillende soorten mensen 
tegen, van iemand met één paard tot sjeiks 
met wel 300 paarden.” Maar na 12 jaar is ze 

Expositie van Carine Meunier en haar 
leerlingen in Podiumkerkje Grevenbicht

de vaak vrouwonvriendelijke, door mannen 
gedomineerde paardenwereld moe. ,,Opeens 
ging het niet meer. Ik wilde iets anders, ik 
wilde gaan schilderen.” Niet terug naar huis, 
naar Frankrijk of het rustieke Moissac met 
zijn prachtige abdij, waar ze vandaan komt, 
wilde ze. ,,Thuis ben je vooral toch in jezelf, 
niet in een land. Ik besloot in Nederland te 
blijven.” Haar zoektocht naar een nieuwe in-
vulling van haar leven en haar kunst verloopt 
moeizaam. ,,Vaak was ik radeloos.” Toch blijft 
ze de confrontatie met het witte, lege doek 
zoeken… en wacht. ,, Zittend voor het lege 
doek voelde ik beelden van wat ik moest gaan 
schilderen. Het was ook vaak een lange oefe-
ning in geduld. Uiteindelijk heb ik vijf doeken 

Carine Meunier aan het werk in haar atelier.  Foto Frank Janssen

gemaakt, die een weergave zijn van de vaak 
moeizame zoektocht, die ik aflegde om mezelf 
en mijn eigen talent te leren ontdekken. Ik 
wilde de ervaring van deze strijd, die bevrij-
dend voor mij werkte, ook delen met anderen. 
Ik wilde anderen ook leren hoe iedereen een 
talent heeft om dichterbij zichzelf te komen en 
zichzelf en zijn/haar talenten te ontdekken.”

Helpen
Veel reacties krijgt ze op haar doeken over 
haar individuele zoektocht. ,,Voor velen werkt 
het bevrijdend om te praten over wat de doe-
ken bij hen zelf losmaakt. Zulke gesprekken 
zijn zeer waardevol voor hen en zeer zeker 
ook voor mij.” Het opent een nieuwe weg voor 
haar. Naast het verder ontwikkelen van haar 
eigen schilderkunst gaat ze anderen helpen bij 
het ontdekken en ontplooien van hun talenten 
met potlood en penseel. ,,Niet alleen help ik 
mensen met het aanleren van de teken- en 
schildertechniek maar ik wil hen ook duidelijk 
maken dat het er niet zozeer gaat om een 
mooi schilderij te leren maken. Maar vooral 
ook dat het belangrijk is dat je geniet van het 
maken van een tekening of een schilderij. Je 
moet leren genieten van elke penseelstreek, 
niet enkel focussen op het eindresultaat.” 
Trots toont ze enkele werken van ‘haar’ 
leerlingen. Vier groepen van maximaal vijf 
leerlingen heeft ze. ,,Dan kan ik optimaal 
aandacht aan elke leerling geven. Bovendien 
is de ruimte in mijn atelier beperkt”, zegt ze 
met een verontschuldigende glimlach. 

Ze hoopt op veel bezoekers aan de expositie 
van de opvallend veelzijdige schilderijen en 
tekeningen van haar en haar leerlingen. Als 
extra appetizer houdt haar uit Zuid-Afrika 
afkomstige man, Gerrie Olivier een presenta-
tie en proeverij van wijnen uit zijn geboorte-
streek Stellenbosch. ,,Een ideale combinatie: 
genieten van mooie kustwerken met heerlijke 
exotische wijnen.”
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Mijn naam is Paul Paques, ik ben 60 
jaar. Ik woon in Sittard en ben sinds 
2016 voorzitter van de Philharmonie 
Sittard, een muziekgezelschap dat 
al meer dan 130 jaar een begrip is in 
Sittard.

Tekst Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over het ont-
staan van jullie muziekgezelschap?
De opening van een horecagelegenheid in 
1887 werd opgeluisterd door een groep “los-
lopende” muzikanten uit de directe omgeving. 
Hun optreden was zo succesvol dat besloten 
hun krachten te bundelen in een muziekver-
eniging die ze Philharmonie noemden.

Kun je ook iets vertellen over jullie 
positie binnen het muzikale landschap 
van de gemeente Sittard-Geleen?
We zijn (statutair) de oudste muziekvereni-
ging in Sittard-Geleen. In de periode tussen 
1880 en 1900 werden in veel (toen nog 
zelfstandige) gemeentes muziekverenigingen 
opgericht. In de huidige fusiegemeente zijn er 
een stuk of 20 harmonieën en fanfares actief, 
ieder met een eigen “verzorgingsgebied” en 
focus. Bij de Phil richten we ons we op een 
mix van muzikale kwaliteit en saamhorigheid.

Hoe ben je betrokken geraakt bij deze 
vereniging en welke kwaliteiten moet 
de voorzitter meebrengen om ook een 
succesvolle voorzitter te zijn?
Als klarinettist (opgeleid aan de muziek-
school) werd ik op jonge leeftijd lid van de 
harmonie. Na vele jaren afwezigheid (in ver-
band met studie en werk) werd ik in 2016 als 
voorzitter aangezocht. Volgens mij is het van 
belang dat een voorzitter goed luistert, niet 
alleen naar de muziek maar vooral ook naar 
de wensen en behoeften van alle leden.

Jullie vereniging telt meer dan 200 
muzikanten van alle niveaus en jullie 
gaan er prat op dat jullie één grote, 
gezellige familie zijn met een gezamen-
lijke passie, muziek! Samen muziek 
maken en vriendschap vormen het 
fundament van jullie vereniging, lees 
ik op de website. Wat maakt de Phil zo 
bijzonder?
Zoeken naar verbinding met gelijkgestemden 
(letterlijk erg belangrijk in een harmonie…) is 
voor mij een belangrijk doel in het leven. Juist 
ook in deze tijd is het gevoel om bij te dragen 
aan en deel uit te maken van een groter geheel 
erg waardevol. Muziek verbindt onze leden, 
van jong (vanaf 8 jaar) tot oud (75 plus); als je 
eenmaal een instrument hebt leren bespe-
len ontstaat de passie door samen te spelen 
binnen een orkest of ensemble.  Over de 
wijze waarop we muzikale ambities, variatie 
in leeftijdsopbouw, opleiding van jeugdige 
muzikanten, openstaan voor “herintreders” 
(zoals ikzelf …) en gezelligheid combineren 

Paul Paques van de Philharmonie

zijn we over het algemeen tevreden. Je kunt 
die verenigingsgeest bijzonder noemen maar 
voor ons voelt het eigenlijk heel gewoon!! 

Of ik heb niet goed gekeken of jullie 
kiezen ervoor om over het bestuur 
niets te vermelden op de zeer lezens-
waardige en informatieve website? Is 
dat een bewuste keuze?
Onze overtuiging is dat zitting hebben in 
het bestuur op de eerste plaats gaat om het 
dienen van het verenigingsbelang. Onze 
bestuursleden zijn trots op de vereniging en 
dragen dat uit, maar ze willen geen status 
ontlenen aan hun functie. We staan elk met 
foto en contactgegevens op onze website, dat 
is meer dan voldoende.

Jullie hebben ook talrijke leuke activi-
teiten. Kun je enkele bijzondere eruit 
lichten?
Ik vind dat een beetje vreemde vraag want 
onze leden vinden het (in ieder geval weke-
lijks) samen muziek maken het allerleukste. 
Naast straatoptredens en concerten bieden 
we voor onze supporters en sympathisanten 
optredens in een bijzonder jasje zoals Aan de 
Wanjel mit de Phil, Hoeskamerkonsér, con-
certen op speciale locaties als Jardin d’isabel 
en de Ligne. Alom bekende openbare activitei-
ten waarbij geen muziek gemaakt wordt zijn 
bijvoorbeeld onze Philzitting, de periodiek 
georganiseerde Badeendenrace, en Pruive 
met de Phil (in samenwerking met de locale 
horeca). Met onze leden gaan we eenmaal per 
4 jaar op concertreis en organiseren we in de 
tussenliggende jaren weekends en dagactivi-
teiten. Een van de jaarlijkse hoogtepunten is 
ook de Caecilia (feest) avond.

De huisvesting is eigenlijk wel heel bij-
zonder. Wat kun je ons vertellen over 
het Phillokaal?
Bij de Phil hebben we ons eigen verenigings-
gebouw aan de Gats, dankzij een aantal vrijge-
vige sponsoren, sinds 1984 in eigendom. Dit 
historisch gebouw is een gemeentelijk monu-
ment uit het midden van de 19e eeuw met een 
rijke historie: ons repetitielokaal werd in het 
verleden al gebruikt als balzaal en tijdelijke 

locatie voor gemeenteraadsvergaderingen. 
Het Phillokaal is basis voor al onze activitei-
ten, van muziekonderwijs tot bestuursverga-
deringen en vrijwel dagelijks in gebruik voor 
repetities van orkesten. We zijn daar als ver-
eniging natuurlijk heel gelukkig mee. Vooral 
ook trots zijn we op de werkzaamheid van 
talloos veel leden die ons gebouw, met veel 
oog voor de historische elementen, regelmatig 
verbouwen en onderhouden. Sinds 1984 is 
het gebouw drie keer ingrijpend verbouwd en 
aangepast aan de eisen van de tijd, voor de 
laatste keer in 2021.

Jullie hebben eigenlijk vier orkesten en 
een slagwerkgroep. Waarom?
Zoals ik al eerder verteld is muziek maken op 
zich al leuk, maar SAMEN muziek maken is 
een van de leukste dingen die er zijn. In het 
harmonieorkest blazen leden van alle leef-
tijden hun partijtje mee. Ook als je nog niet 
zolang een instrument bespeelt wil je al graag 
samen met andere muzikanten en spelen, dat 
kan bij ons in het jeugd- en het leerlingenor-
kest. De allerjongste leden hebben net leren 
noten lezen en spelen al samen in de blokfluit 
groep. Als je de harmonie op straat ziet dan 
loopt de drumband voorop om de richting en 
het tempo aan te geven. Maar slagwerkers 
spelen niet alleen op straat en op de trom. Bij 
de Phil hebben we een uitgebreid Slagwer-
kensemble dat wekelijks samen musiceert op 
trommels, marimba’s, xylofoons en tal van 
andere ritmische instrumenten.

Social media zijn tegenwoordig niet 
meer weg te denken, maar zijn die 
ook belangrijk voor de Philharmonie 
Sittard?
Persoonlijk contact blijft onze voorkeur hou-
den maar we gebruiken natuurlijk ook social 
media. Belangrijk voordeel van communicatie 
via sociale media zijn de lage kosten, de moge-
lijkheid om snel en actueel (eventueel last-mi-
nute) te informeren en ook de mogelijkheden 
om te archiveren. Extern (om de mensen om 
ons heen te informeren over onze activiteiten 
en plannen) maken we gebruik van Facebook, 
Twitter en Instagram, binnen de vereniging 
communiceren we ook vaak via WhatsApp.

Voorzitters van de Phil worden Pre-
sident genoemd. Er is/was één ere-
president de vorig jaar overleden Ben 
Bartholomeus. Kun je iets over zijn 
verdiensten vertellen?
De titel van president is statutair bepaald, je 
moet bedenken dat die titel bij de oprichting 
in 1887 beslist imponerender en boven enige 
twijfel verheven was dan heden ten dage.
Ben Bartholomeus was vanaf 1998 maar 
liefst 20 jaar president van de Philharmonie, 
daarmee de langst zittende president uit 
de historie. De benoeming tot erepresident 
had niet zozeer te maken met die 20 jaar an 
sich maar veel meer met datgene wat onder 
zijn leiding bereikt werd: een ingrijpende 
verbouwing van het verenigingsgebouw, een 
periode met muzikale successen, tv-optredens 
en concertreizen en de oprichting van de 
Sociëteit Philharmonie een vereniging voor 
sympathisanten.

Uw adres voor lessen voor het maken 
van eigen kleding en het tekenen van 
patronen.

Vanaf februari kunt u ook 
de opleiding tot coupeuse bij ons 
volgen (les voor personen vanaf 8 jaar 
in kleine groepjes)
 
Tevens uw adres voor het maken van 
maatkleding zoals communiekleding 
en voor verstelwerk.

Vuling 8, 6162 AV Geleen. Tel. 06 20153747

Sittard-Geleen in beeld
maandkalender 2023

Te koop bij Gelaen31, 
Boekhandel Krings en op 

mijngazetshop.nl voor €9,95.

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat 
niet gevraagd is?
Ik kan nog heel veel over de Philharmonie 
vertellen en laten zien, maar dat voert hier 
te ver en kan het beste bij de Phil zelf: kom 
gerust een keer langs op een van onze activi-
teiten! Lezers die belangstelling hebben om 
zich als vrijwilliger, muzikant of sympathisant 
te verbinden aan onze ontzettend leuke ver-
eniging wil ik voor meer informatie verwijzen 
naar eerdergenoemde social mediakanalen of 
onze website www.philharmonie.nl!

Heeft u al een kerstboom?
WIJ HEBBEN AMORICA’S EN 
NORDMANN KERSTDENNEN 
IN POT GEKWEEKT!

Wij verkopen ook in de avonduren.
GRATIS THUIS BEZORGD
(omgeving Born)

Ons verkoopadres: 
Vesta 2 te Born (Aldenhof)

20/21/22 JAN 

22 APR
Toon Hermans 

Theater Sittard

RRPOWERRR
PIPPI RRPOWERRR

Een avontuurlijk 

onderzoek naar 

trouw zijn aan jezelf

‘The spot on the Bok’
Op zondag 11 december aanstaande geeft 
het harmonie-orkest van de Philharmonie 
om 14.00 uur een concert in de centrale hal 
van Museum De Domijnen aan De Ligne. 
Het concert van de Philharmonie heeft als 
titel ‘The spot on the Bok’ gekregen. Hiermee 
wordt verwezen naar ‘de bok’, de verhoging, 
vanwaar de dirigent het orkest overziet en 
aanstuurt. De Phiharmonie zet daarmee de 
dirigent centraal. Dat geldt zowel voor de 
huidige interim dirigent Jos Zegers, die het 
orkest sinds september heeft geleid, als voor 
de voormalige dirigente Ingeborg Stijnen. 
Kaarten voor dit concert kosten 6,50 per kaart 
en zijn verkrijgbaar via de website van de 
Philharmonie Sittard (www.philharmonie.nl/
spotonthebok). 

‘Hymns of hope’
Zondag 11 december om 15.00 uur vindt er in 
de parochiekerk H. Hart van Jezus te Overho-
ven (Geldersestraat 37, Sittard) een advent- 
en kerstconcert plaats met als thema Hymns 
of hope. Het concert wordt verzorgd door 
kinderkoor The Voices of Kids, Zanggroep “De 
Hofzèngesj” & mezzosopraan Ellen Zimmer.

Kerstconcert in Holtum
Zondag 11 december verzorgt het Gemengd 
Zangkoor Holtum een kerstconcert in de St. 
Martinuskerk. Naast het organiserende koor 
zullen ook de Gemengde Zangvereniging Novi 
Cantus uit Ohe en Laak en Muziekgezelschap 
Juliana uit Holtum meewerken. Het concert 
begint om 15.30 uur en de entree is gratis. 

Actiedag Voedselbank
Zaterdag 10 december vindt in supermarkt 
Albert Hein, Brugstraat 1 te Sittard, tussen 
09.00 en 15.00 uur een actie voor de Voedsel-
bank Zuid-Limburg plaats. Leden van de Li-
onsclub Ambt Born sporen winkelend publiek 
aan om levensmiddelen, uitgekozen door de 
Voedselbank, te kopen en te doneren. Een 
vrije gift is ook welkom. Het aantal gezinnen 
dat is aangewezen op hulp van de Voedsel-
bank, is dit jaar met 15 % gegroeid. De Voed-
selbank Zuid-Limburg en Lionsclub Ambt 
Born vragen onder het motto “Zorg voor een 
fijne kerst voor die ander” aandacht hiervoor.
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WE KUNNEN ALLEMAAL OP ZIJN TIJD 
WAT HULP GEBRUIKEN
Wij zijn de Werkplaats Financiën, de fi nanciele werkplaats. 
Wij zijn vrijwilligers met een eigen deskundigheid op fi nancieel gebied. 
Die deskundigheid zetten wij in voor mensen uit de regio Sittard-Geleen. 
Ons doel is om u te ondersteunen op het gebied van geldzaken. 
Wij willen graag voorkomen dat u in een fi nanciele stress situatie raakt. 
Dat is namelijk voor niemand goed, zeker niet als er kinderen bij betrokken zijn.

WIJ WERKEN KOSTELOOS EN KRIJGEN SUBSIDIE OM ONS WERK 
TE KUNNEN DOEN. WE BIEDEN U INFORMATIE, ADVIES EN 
ONDERSTEUNING BIJ UW BUDGET. DAT IS VRIJBLIJVEND, 
U BENT NIETS VERPLICHT. 

U KUNT MET AL UW VRAGEN BIJ ONS TERECHT. 
HET KAN GAAN OVER GELDZAKEN, BELASTINGEN EN TOESLAGEN, 
ENERGIEKOSTEN, AANVRAGEN VAN VOORZIENINGEN E.D.

WIJ WERKEN DAARBIJ SAMEN MET DIVERSE ORGANISATIES IN DE 
REGIO EN LEGGEN DESGEWENST DAAR CONTACT MEE. 
SAMEN VINDEN WE OPLOSSSINGEN. 

WIJ HEBBEN INLOOPPUNTEN WAAR U IN ALLE RUST KUNT 
BINNENLOPEN, U KUNT BELLEN OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN. 
MOCHT U, BIJVOORBEELD VANWEGE EEN BEPERKING, 
NIET ZELF KUNNEN KOMEN DAN KOMEN WE BIJ U LANGS.

U BENT VAN HARTE WELKOM.
Namens onze vrijwilligers Arthur, Ger, José, Lisa, Miriam, 
Piet, Appie, Mandy, Samantha, Dick Haster

Werkplaats Financiën Sittard-Geleen-Born
Engelenkampstraat 25, 6131 JD Sittard
(Land van Gulick) en Markt 100, 
6161 GN (boven SNS bank) Geleen
06-13443371 - info@wpfi nancien.nl
www.wpfi nancien.com

Vanaf 1 januari 2023 treedt in de 
gemeenten Beek, Sittard-Geleen 
en Stein een nieuw regionaal 
uitvoeringsplan in werking: “Van 
Afval naar Grondstof”.

Het doel van het uitvoeringsplan 
“Van Afval naar Grondstof” is om 
een circulaire maatschappij te 
worden. Daarin worden bijna alle 
afvalstoffen opnieuw gebruikt als 
grondstof en zijn weinig nieuwe 
grondstoffen nodig. Meer en beter 
recyclen laat ook de CO2-uitstoot 
dalen. 

Om de doelen van het 
uitvoeringsplan te halen, willen 
de gemeenten dat de hoeveelheid 
restafval terugloopt naar 100 kg 
restafval per inwoner per jaar in 
2025. Er komt een uitzondering 
voor mensen die om medische 
redenen extra afval hebben.

Meer PMD, GFT, minder restafval
Dat betekent dat RWM vanaf 1 
januari een keer per twee weken 
PMD (Plastic verpakkingen, metaal 
en drankkartons) aan huis ophaalt. 
De restafvalcontainers van 240L 
worden een keer per vier weken 
leeg gemaakt. Voor de kleine 40L 

containers voor restafval in Sittard-
Geleen en voor gele betaalzakken 
verandert niets. In Beek en Stein 
worden de 40L containers om de 4 
weken opgehaald. Voor mensen die 
alleen een ondergrondse container 
gebruiken, verandert er niets. 

RWM App
Weten wat de verandering voor u 
inhoudt? Download de RWM App. 
Daarin staan de juiste ophaaldagen 
per adres. U vindt er ook hulp bij 
het voorkomen en scheiden van 
afval en belangrijke meldingen 
zoals bijvoorbeeld aangepaste 
service bij extreem weer. Download 
de app met de QR-code of vind de 
informatie op www.rwm.nl.

Meer grondstoffen en minder afval vanaf 1 januari

Kerstshoppen in het centrum 
tijdens Fabelachtig Geleen

De Kerstman zal zich weer laten zien.  Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Ook dit jaar zal, tijdens de kerstpe-
riode, het centrum van Geleen weer 
omgetoverd worden tot fabelachtige 
kerststad. Tijdens het winterevene-
ment ‘Fabelachtig Geleen’ staan diverse 
activiteiten op de planning. Er is live-
muziek, de kerstman komt langs met 
zijn kerstmeisjes én tijdens het laatste 
weekend voor kerst zullen de DJ’s in 
het Glazen Huis geld ophalen voor het 
goede doel. 

Fabelachtig Geleen vindt plaats op 10/11 
december en 17/18 december in het centrum 
van Geleen. Op diverse plekken in het cen-
trum zullen straatartiesten optreden. Het kan 

dus zomaar zijn dat je tijdens het winkelen 
aangenaam wordt verrast door een bijzonder 
kerstlied dat ten gehore wordt gebracht door 
het kerstkoor, geheel in Charles Dickens stijl. 
Er is voor iedereen wat wils tijdens ‘Fabe-
lachtig Geleen’. Ook aan de allerkleinste is 
gedacht. Zo kun je op de foto met bekende 
tekenfi lmfi guren en neemt de kerstman uitge-
breid de tijd om elk verlanglijstje aandachtig 
te bestuderen.

Glazen Huis 
Maar dat is nog niet alles want van vrijdag 
16 december tot en met zondag 18 december 
staat er een Glazen Huis op de Markt (voor 
het oude raadhuis). In 2019 is er €11.700,- op-

gehaald voor Stichting Petje af Zuid-Limburg 
en Actie voor Hoop. Dit jaar is er gekozen 
voor een meer centrale plek midden op de 
Markt. Vier presentatoren laten zich vrijwillig 
48 uur lang opsluiten in het Glazen Huis en 
draaien, uiteraard tegen betaling, plaatjes die 
worden aangevraagd. Het winkelend publiek 
kan de dj’s live aan het werk zien én muziek 
aanvragen voor het goede doel. Een vijfde 
presentator loopt in het centrum rond om live 
reportages te maken. 

Met het geld dat wordt opgehaald worden 
twee lokale, goede doelen gesteund. Vincen-
tiusvereniging Geleen (armoedebestrijding) 
en Greutsj (talentontwikkeling jeugd) zijn de 
goede waar dit jaar geld voor wordt opge-
haald. Artiesten die komen optreden zijn 
o.a. Phil Bee (winnaar ‘The Voice Of Holland 
Senior’), John Tana, Solomon, Don Kiesjot, 
Baroesjko, Ser Richtig Rex, Relite, Volle Petaj, 
ABBA Girls, Frans Theunisz en vele andere. 
Kijk voor meer informatie, het programma en 
de livestream op www.glazenhuisgeleen.nl. 

Winkels open
Tijdens Fabelachtig Geleen zijn de winkels op 
reguliere tijden geopend. Op zondag 11 en 18 
december is het koopzondag. De winkels zijn 
dan geopend van 12.00 tot en met 17.00 uur. 
Beide zondagen kan er in het centrum van 
Geleen gratis worden geparkeerd. 

Op zaterdag 24 en 31 december zijn de win-
kels geopend tot en met 16.00 uur. Er is dan 
tevens weekmarkt. Kijk voor meer informa-
tie op de website www.centrumgeleen.nl of 
volg ‘@Centrum Geleen’ via Facebook en/of 
Instagram.

Kerstconcert
De Muziekvereniging Vriendenkring Lim-
bricht (MVL) geeft zaterdag 17 december 
(vanaf 19.00 uur) een kerstconcert in het 
Gemeentehuis in Limbricht. Tijdens deze 
avond zal het jeugdorkest, de slagwerkgroep 
en het grote orkest weer mooie liederen laten 
horen. De entree is 5 euro per persoon. De 
kaartverkoop start op 7 december. De kaartjes 
kunnen dan op woensdag- en vrijdagavond in 
het gemeentehuis worden gekocht.

Kerststukjesactie 
Ook dit jaar worden er in de parochie Overho-
ven, in samenwerking met Leif en Leid, door 
een aantal vrijwilligers kerststukjes gemaakt. 
U kunt een kerststukje reserveren t/m 12 
december. Voorkeur heeft bestellen via het 
emailadres: 
parochieoverhoven@gmail.com. 
Als het niet anders gaat, dan mag het ook 
telefonisch via: 06-12898993. 

Filmavond in 
Ontmoetingswinkel
Vrijdagavond 9 december draait in de Ont-
moetingswinkel van het Leger des Heils de 
indrukwekkende fi lm ‘Amish Grace’. Deze 
fi lm is gebaseerd op een waargebeurd verhaal 
in de vredelievende Amish gemeenschap van 
Nickel Mines, Pennsylvania. In oktober 2006 
veranderd dit voor altijd als een verbitterde 
man vijf kinderen doodt en nog eens vijf 
verwondt. Daarna berooft hij zichzelf van 
het leven. De media strijken er neer en de 
gemeenschap wordt bekritiseerd voor hun on-
voorwaardelijke vergeving van de dader en de 
manier waarop men uitreikt naar de weduwe 
van de schutter. Verscheurd door de dood van 
haar dochter, worstelt ook een moeder met 
deze overtuigingen; zij kan het de schutter 
niet vergeven. Iedereen die interesse heeft  is 
vanaf 19.30 uur van harte welkom (Markt 91, 
Geleen).Reserveren: pbaan@solcon.nl
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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 
Gelaen31 aan de Salmstraat 17 in Geleen

Colofon

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

OOK 
LEKKERE 
SOEPEN
vanaf

€ 1,95

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 van9.00 tot 16.30
U kunt bij onsbestellen en laten bezorgen.

Bezorgdag

         ACTIE:
 3 MAALTIJDEN 

   + 
       1 GRATIS

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

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

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

ZELISSEN
autodemontage v.o.f.

Milieuparkweg 14
Sittard

In- en verkoop gebruikte 
top-occasions

AutoMeis Vestiging Heerlen

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

Een eigen dag voor Limburgers, dat 
moest er volgens vier rasechte Limbur-
gers komen. Zij hebben nu de Limburg-
se Eige daag (LEI) in het leven geroe-
pen. Op 15 december wordt de eerste 
LEI gehouden. Het is een initiatief van 
Bart Storcken uit Heerlen, Ivo Joosten 
uit Kessel, John Teeuwen uit Beringe 
en Ralph Bongaerts uit Roggel. Gilde 
De Graven haakt in op dat initiatief.

Nieuw initiatief
Het moet een dag zijn waar aandacht is voor 
Limburgse cultuur, muziek, dialect en eten. 
Mede-initiatiefnemer Ivo Joosten: “Er zijn 
veel typische Limburgse evenementen en ge-
bruiken. Maar er is geen moment om één dag 
per jaar erboven te hangen en te denken: waat 
sjoon eigeluk waat wae allemaol same doon.” 

Limburgse Eige daag bij Gilde de Graven
Amerika heeft Independence Day en in Frank-
rijk hebben ze Quatorze Juillet. Laten we 
op onze manier op een vaste dag in het jaar 
stilstaan bij alles wat Limburg uniek maakt.

Wat doet Gilde de Graven op die dag?
Op 15 december moet daarbij stilgestaan wor-
den. Juist een aparte dag, zeker in december, 
waarin toch veel mensen elkaar ontmoeten, 
geeft de mogelijkheid om eens stil te staan bij 
onze Limburgse taal en cultuur. Gilde De Gra-
ven wil voortborduren op de eerste geslaagde 
Dialekmiddig die op 13 oktober jl. samen met 
de Sjrieverskrink van Veldeke georganiseerd 
is. Op 15 december hopen we veel mensen te 
ontmoeten met ideeën én de mogelijkheden 
om deze ideeën werkelijkheid te laten worden.  
Daarom de uitnodiging om op die dag om 
14.30 uur in Munstergeleen te zijn, waar we 

na een Limburgs keteerke met alle aanwezi-
gen in gesprek gaan. Wie doet mee? Schrijf 
je wel in via de website van Gilde De Graven, 
https://gildedegraven.nl/evenementen/
promoot-limburgse-taal-en-cultuur/ zodat 
we weten wie komt en op hoeveel mensen 
we kunnen rekenen! Er zijn geen kosten mee 
gemoeid, maar als je na afloop rond 16.00 
uur in de bar nog pötje beer of get angesj wilt 
gebruiken, dan is dat voor eigen rekening. 

Stimuleer het gebruik van dialect
Met name kinderen en jongeren moeten zich 
vrij voelen om het dialect te gebruiken. De 
verschillen in de diverse dialecten zijn net 
leuk en moeten niet de reden zijn om dan 
maar op ABN over te gaan. Veer versjtoan ôs 
toch allemaol en schrijven gaan ze in de loop 
der tijd wel leren, als je dat wil. Het begint 

met het gebruik dat gestimuleerd moet wor-
den. De wiësheid van LEI: “Asse ut kins laeze 
moogse ut sjrieve wiesse wils”.
Op de speciale website https://www.vanlei.
nl kunnen Limburgers tips vinden wat ze 15 
december kunnen doen. “Om ons iets trotser 
als Limburger te voelen”.

Najaarsbeurs voor 
postzegelliefhebbers
Deze postzegelbeurs wordt gehouden 4 
december van 10.00 tot 12.00 uur in het KBO 
Trefcentrum Molenstraat 42 Geleen naast de 
brandweer. Hier kunnen liefhebbers postzegel 
onder elkaar ruilen en aankopen bij meerdere 
aanwezige handelaren.
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