
✔  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 Multipanel badkamer wandpanelen, waterproof en  
verkrijgbaar in verschillende maten en designs.

#MannenvanBaggen

www.baggen.nl
046 - 4743918

Snel contact: stuur ons een appje!

@
Sittard-Geleen!

Erwin
Talpe

Maud
Schenk

Laila
Wakrim

 Foto Max Storms Fotografi e

Vastelaoves Fitsplezeer op de 
Markt van de Waereldsjtad
Carnavalsdinsdag 21 februari tussen 
18.45 en 20.00 uur houden De Flaar-
isse uit Geleen en Greutsj/Wielerbaan 
Geleen voor de derde keer het Vastela-
oves Fitsplezeer, voorheen ‘Gelaen mit 
aafsjtand op de fits’, voor kinderen van-
af 3 t/m 11 jaar op de Markt in Geleen. 

Dit initiatief werd twee jaar geleden vanwege 

de corona maatregelen met succes georgani-
seerd en is een blijvertje. Onderdelen tijdens 
deze ludieke fietstraining zijn parcours fietsen 
bestaande uit diverse obstakels, wipwap 
en natuurlijk het nonnevot-griepe waarbij 
kinderen al fietsend een nónnevot van een 
stok grijpen. De polonaise wordt gelopen en 
er wordt tussendoor gedanst. De jeugd kan 
zich in ieder geval verheugen op een sportie-
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Vastelaoveshart voor 
Ten Stans uit Geleen
Burgemeester Verheijen heeft tijdens het 
Vastelaovestreff e in Lindenheuvel het Vaste-
laoveshart 2023 uitgereikt aan Ten Stans uit 
Geleen. Deze onderscheiding kent de gemeen-
te Sittard-Geleen jaarlijks toe aan een persoon 
of organisatie die zich verdienstelijk maakt 
voor het carnaval in onze gemeente. Ten Stans 
zet zich al meer dan twintig jaar vrijwillig in 
voor Vastelaovesvereniging De Swentibolders 
in Lindenheuvel. Sinds 2010 is Ten Stans 
voorzitter van deze vereniging. 

ve en leuke belevenis. Best verklede jongen 
en meisje met mooiste uitgedoste fiets krijgt 
een mooie trofee. Aanvullende categorie is de 
Skelter. Kind met de mooiste versierde skelter 
maakt ook kans op een prijs. Iedereen krijgt 
na afloop een medaille.

Voorinschrijving is gewenst. 
Gratis aanmelden kan via www.greutsj.nl

INDISCH RESTAURANT
Origineel Indiase keuken

Twee restaurants 

onder één dak - 

winkelcentrum

Selfkant-Tüddern

In der Fummer 18 · Selfkant-Tüddern · Tel.: +49 (0) 24 56 - 508 72 80

Selfkant-Tüddern

In der Fummer 18 · Selfkant-Tüddern · 

Bij inlevering 

van deze bon:

SCHNITZEL 
MENU

  16,90 e
 www.tasteofindia.tv/nlwww.grenzenlos-selfkant.de/nl

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

DE KOFFIESPECIALIST

VAN LIMBURG!
DE KOFFIESPECIALIST

VAN LIMBURG!
JURA KOFFIE DEMONSTRATIE 
JURA KOFFIE DEMONSTRATIE 

18 18 FEBRUARI!FEBRUARI!
10:00 - 16:00 UUR
10:00 - 16:00 UUR

Speld van Verdienste voor 
Tila Custers-Kolmer 
Burgemeester Verheijen heeft op 1 februari 
een Speld van Verdienste uitgereikt aan Tila 
Custers-Kolmer. De Speld van Verdienste is 
een gemeentelijke onderscheiding, die werd 
uitgereikt als blijk van waardering voor haar 
langdurige vrijwilligersinzet bij De Zonne-
bloem. Tila Custers-Kolmer is sinds 1973 als 
vrijwilliger verbonden aan De Zonnebloem 
afdeling Geleen. In deze periode heeft zij 
onder meer de functie van penningmeester en 
regio voorzitter vervult.  

Eindstand Glazen Huis
In Wijnbar Vicini in het centrum van Geleen 
werd onlangs de eindstand bekendgemaakt 
van het Glazen Huis Geleen t.b.v. Greutsj en 
Vincentiusvereniging. Het evenement dat van 
16 t/m 18 december op de markt werd georga-
niseerd bracht in totaal 14.270 euro op.
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ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER

FULL HD  LED TV
LED-408FHD

40 INCH
102 CM

102 CM

102 CM

299299,-

✓ Smart TV
4K UHD LED TV
55PUS7406

455455,-,-
✓ 4K resolutie
✓ Smart TV

VRIJSTAANDE
SOLO MAGNETRON
MW7770
SOLO MAGNETRON

7777,,--

ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER

VRIJSTAANDE
SOLO MAGNETRON
MW7770

STEEL-
STOFZUIGER
CX7-1-35BK

155155,,--

KOEL-VRIES
COMBINATIE
KCV143WIT

KOEL-VRIES
COMBINATIE
KCV143WIT

14
3 

cm

333333,-,-

TAFELMODEL
VRIEZER
VV655WIT

255255,,--

85
 c

m

WARMTEPOMPDROGER
YTNL M11 82K RX

499499,-,-

WASMACHINE
MTWE 81484 W BE 

349349,-,-

YTNL M11 82K RX

115599,,-- SOUNDBAR
JBL BAR 2.0 (MK2)

MTWE 81484 W BE 

5544,,9999

VASTE TELEFOON
A705DUO

vermogen 700W

91 liter vriezen

112 liter koelen

53 liter vriezen

8 kilo laadvermogen

1400 toeren

8 kilo laadvermogen

Bluetooth 4.2

55 INCH
140 CM

Deze aanbiedingen zijn geldig van van 23 januari t/m 5 februari  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

*

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. 

€ 1.350,-
€ 1.650,-

Dat kinderen speels zijn,  vele talenten en interesses hebben dat weten we allemaal. We zijn namelijk allemaal 
kind geweest. Ook zouden we het leervermogen van kinderen niet moeten onderschatten.
Hoe jammer is het dan dat deze waardevolle kenmerken niet tot zijn recht komen, puur en alleen door de om-
geving waar sommige kinderen opgroeien.

Dit voelt voor ons heel onrechtvaardig op momenten. Dusdanig dat we hebben besloten de handen ineen te 
slaan en niet alleen te voelen, maar ook echt te doen. 
Wij zijn Marjon, Danique en Yvonne. Wij hebben ervoor gekozen om zusters Karmelietessen van het Goddelijk 
Hart van Jezus in Brazilië (São Paulo) te helpen. Deze zusters bieden kinderen een veilige plek om op te groeien 
en te studeren. Om dit mogelijk te maken kunnen zij jullie financiële hulp heel goed gebruiken. Hun belangrijkste 
bron van inkomsten zijn donaties.
We hebben een crowdfunding opgezet met een streefbedrag van €7000. Een flink bedrag in deze financieel las-
tige tijd. Dat realiseren we ons heel goed. Iedere gesponsorde € gaat naar Brazilië en wordt gebruikt voor o.a. 
de aanschaf van:
• 5 radio’s
• Multimedia apparatuur (notebook, speakers)
• Overkapping van de wasruimte
Zaken die van essentieel belang zijn 

Wij zijn van plan om zelf naar Brazilië af te reizen waar we onze eigen talenten zullen delen. Dit in combinatie 
met tal van leuke en vooral leerzame activiteiten. Lessen die ze levenslang bij zullen blijven.
Marion richt zich als pedicure niet alleen op het leren verzorgen van de voeten maar juist op de algehele hy-
giëne. Danique onze topjudoka, gaat de kinderen trainen in weerbaarheid en verdediging. Yvonne is recreatief 
duikster, gaat voorlichting geven over de gevolgen van de plastic soup en hoe bewuster om te gaan met het 
milieu.

Naast het delen van talenten geloven wij er sterk in dat de wereld een leefbare 
plek kan worden als iedereen een steentje bijdraagt. Oud en zeker ook jong! 
We realiseren ons ook heel goed dat niet iedereen in de gelegenheid is om naar 
het buitenland af te reizen om iets te kunnen betekenen voor een ander. Alle 
beetjes en steentjes helpen!

Doneer via de QR code of neem contact op met ons via een persoonlijk bericht.
Misschien wat voorbarig, maar alvast heel erg bedankt voor je tijd en hopelijk 
ook jouw bijdrage!
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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 10.00 tot 12.00 uur.

onderdeel van

Op kamers
Vrijdag de 27e was het zover. Een dag waar 
door twee mensen naar werd uitgekeken, al 
dan niet met een ander gevoel. Zoonlief 2 
kreeg de sleutel van zijn kamer. Of moet ik 
zeggen; appartement. Wauw, wat heeft hij 
een mooie ruimte. Hartstikke nieuw met een 
eigen keuken en badkamer. Tel daar bij op dat 
in het gebouw een fi tnessruimte is als ook een 
restaurant en u heeft het plaatje.

Meneer was en is helemaal in zijn nopjes. 
Zijn moeder is dat iets minder, al gunt ze 
haar kind het beste. “Weer eentje die op 
zichzelf gaat wonen,” denk ik dan. Mijn broer 
moest lachen toen ik het vertelde en zei dat 
ik last had van het welbekende “lege nest 
syndroom.” Wat ik natuurlijk ontkende, want 
kom op zeg, ik toch niet? Althans, dat wil ik 
mezelf graag doen laten geloven.
Om heel eerlijk te zijn, lijkt ook dit kind qua 
karakter sprekend op zijn moeder. Zelf was 
ik er ook als 18-jarige bakvis als de kippen bij 
om mijn nest in Puth te verlaten. En heel eer-
lijk: mijn ouders hebben dat ook niet tegen-
gehouden. Studerend aan de Pabo in Sittard 
vond ik al snel de voor mij meest geweldige 
plek waar je als student kon gaan wonen; de 
verpleegstersfl at op locatie Watersley. De 
2 jaar die ik daar heb doorgebracht staan 
voor altijd in mijn geheugen gegrift. Wat een 
fantastische tijd heb ik daar gehad. Van late 
feestjes tot diepgaande gesprekken over wat 
er toen ook maar speelde in de maatschap-
pij. Terugkijkend op die tijd kom ik tot de 
conclusie dat die periode zeker heeft bijgedra-
gen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Mijn 
zelfredzaamheid groeide enorm boven op die 
berg bij Munstergeleen en heeft me later, toen 
ik alleen naar Aruba vertrok om daar les te 
geven op een lokale basisschool, zeker geen 
windeieren gelegd.

Met die kennis in mijn achterhoofd en kijkend 
naar het kind dat dus nu op kamers gaat, 
verwacht ik niet anders dan dat het met hem 
goed komt. Natuurlijk zal ook hij een keer zijn 
neus stoten en ik hou er rekening mee dat hij 
zeker nog af en toe zal bellen met een vraag. 
Maar het cadeau dat hij krijgt, namelijk het 
vergroten van zijn zelfredzaamheid, is er een 
die ik ook hem gun. Er is niets mooiers dan 
je kind zijn vleugels uit te zien slaan en vol 
verwondering rond te zien kijken naar wat de 
grote wereld te bieden heeft. Aan dat proces 
heb jij als ouder toch maar mooi bijgedragen, 
denk ik dan. Ik 
voel een gevoel 
van trots opko-
men. De emotie 
van het lege 
nestsyndroom 
verdwijnt naar de 
achtergrond. Nou 
ja, voor heel even 
dan.

Laeve in de brouwerie

Maud Schenk
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Voor al Uw apparatuur:
- Wassen, droger, koelen en vriezen
- Audio en TV, elektromaterialen
Unieke service en garantie:
- Géén voorrijkosten en géén arbeidsloon
- Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd*

* exclusief inbouw apparatuur  

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

AEG wasmachine 
1400 toeren,
7 kg,
van € 629,00
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RomaRoma
Ristaurante - PizzeriaRistaurante - Pizzeria

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

Openingstijden Ma. t/m za.  16.00-22.00 uur
Dinsdag rustdag ·  Zondag en feestdagen 15.00-22.00 uur

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

facebook.com/tueddern.pizzeriaroma

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

met uitzondering van Calzone.
Aambieding geldt niet op feestdagen.

AANBIEDINGAANBIEDING
PIZZA –PIZZA – PIZZA  PIZZA – PIZZA– PIZZA

33  kopen =  kopen =  22  betalen!!!betalen!!!

Kokkin Monique Moreau verrukt 
over smaakrijkdom van groentes
Ze bereikte de finale van Masterchef 
Holland 2016. En twee jaar later greep 
Monique Moreau uit Papenhoven bij 
de wedstrijd De Nieuwe Lekkerbek van 
Omroep MAX net naast de hoofdprijs 
met haar ‘Sitadel’, een rolletje van 
kippenvlees, omhuld met Limburgse 
ham. Momenteel is ze druk bezig om de 
gasten van haar huisrestaurant en haar 
‘digitale keuken’, Smaakinspiraties, te 
laten genieten van de smaakrijkdom 
van groentes.

Door Ray Simoen

Een kloeke fles met zon-gele pompoenazijn 
staat op tafel. Zout en zoet, met een licht 
pepertje en flarden gloedvolle steranijs erdoor 
heen. Vrolijke kleur, verrassend palet aan 
zomerse en herfstige smaken. ,,Ik heb eerst 
een pompoen geperst, en vervolgens van het 
sap azijn gemaakt. Van de pulp, die overblijft 
na het persen, maak ik siroop. Daar kan ik 
dan weer een heerlijk drankje mee maken of 
een zachte vinaigrette. Alles zoveel moge-
lijk gebruiken, niets weggooien. Met mooie, 
natuurzuivere ingrediënten, die met aandacht 
zijn gekweekt, moet je zorgvuldig omgaan”, 
zegt Monique Moreau in de ruime keuken 
van haar huis in Papenhoven. In de koeling 
staan kimchi’s van rode kool en rammenas en 
spruitjes, die nog zes weken moeten fermen-
teren.  
De pompoenazijn en de kimchi’s  zijn twee 
voorbeelden van de nieuwe ‘plant based’ 
keuken, waarin kokkin Monique Moreau 
zich steeds meer aan het verdiepen is. Voor 
de gasten van haar Table d’Hotes -haar 
huisrestaurant- kookt ze nog wel vlees en vis 
maar steeds vaker vragen haar gasten naar 
volledig plant based gerechten. Wie meer 
wil, kan terecht in haar Kookschool Zuyd, 
waar ze aan kleine groepen les geeft in de 
plantaardige keuken, Ayurveda en ‘raw food’. 
Altijd vol overgave, zoals ze gewend is, sinds 
ze als kind mee mocht helpen in de keuken 
van haar moeder, waar haar liefde voor 
koken ontstond. In 2010 opende ze een eigen 
kookstudio, maar de drukte van een gezin met 
opgroeiende kinderen werd in de combinatie 
met haar kookstudio te veel. Maar de liefde 
voor koken bleef. Vandaar dat ze zich in 2016 
enthousiast- ,,en ook wat nerveus”- aanmeld-
de voor de kookwedstrijd Masterchef Holland, 
die door SBS 6 werd uitgezonden. Finaliste 
werd ze, geen goud won ze, maar onvergete-
lijk was de ervaring om onder spanning en 
toeziend oog van top chef en jurylid Robert 
Kranenborg te koken. Twee jaar later, in 2018 
kreeg we weer de kriebels toen Omroep MAX 
een wedstrijd De Nieuwe Lekkerbek startte. 
Met haar ‘Sitadel’ een rouleau van kippendij 
en linzen, omhuld met Limburgse ham en 
opgediend met een venkelmayonaise en ven-
kelsalade, haalde ze de derde prijs. Inmiddels 
was ze toch weer gaan koken voor gasten in 
haar verbouwde boerderij en bood ze via jaar 
website ‘Smaakinspiraties Monique Moreau’ 
recepten en kennis over koks en ingrediënten 
aan.

Tijdens de corona epidemie hielp ze op de 
intensive care en de covid afdeling van het 
Zuyderland Ziekenhuis. Die ervaring en de 
toenemende aandacht voor voedselveiligheid 
en een gezond leefklimaat zetten haar meer 
en meer op het spoor van de nieuwe groene 
keuken, waarin biologisch geteelde groentes 
en planten de hoofdrol spelen. ,,Ik raakte er 
steeds meer van overtuigd dat de consump-
tie van vooral rood vlees niet goed is voor je 
gezondheid, en dat de massaproductie van 
vlees schadelijk voor het klimaat op aarde is. 
Ik ben als kok geschoold in de klassieke keu-
ken, waarin alles draait om vlees en vis. Maar 
ik besloot om me meer te gaan scholen in de 
plant based keuken, waarin  groentes, planten 
en kruiden centraal staan.” 

In Haarlem volgde ze in 2020/21 de opleiding 
tot ‘plant based’/vegan kok, die ze in een half 
jaar met succes afrondde. ,,Pff, het was afzien, 
een erg pittige opleiding, het gaat veel verder 
dan zelf melk maken met amandelen. Je leert 
ontzettend veel over de voedingstoffen in 
groentes en je leert de verschillende berei-
dingsmogelijkheden van groentes. Daarvan 
zijn er heel veel, en elk heeft een specifiek 
effect op de smaak van een ingrediënt.” Klinkt 
vaag, dus geeft ze een fraai voorbeeld. ,,Velen 
koken knolselderij in water met wat zout. Dat 
maakt de knolselderij niet echt smaakvol, eer-
der flauw. Bovendien gaat de smaak van deze 
mooie groente in het kookwater zitten, dat 
ook nog eens weggegooid wordt. Maar als je 
de knolselderij roostert in de oven dan krijgt 
hij een mooi gekaramelliseerd laagje en een 
nootachtige, licht zoete smaak. Dat is pas echt 
lekker.” Ze lacht breeduit. ,,De plant based 
keuken is een prachtige en zeer gezonde ma-
nier van eten bereiden, maar wel bewerkelijk, 
veel bewerkelijker dan de vlees- en viskeuken. 
Maar de smaaksensaties van al die verschil-
lende bereidingen zijn verrassender dan die 
van de klassieke keuken.” In 2022 hakt ze de 
knoop door: ze gaat niet langer haar werk in 
het ziekenhuis combineren met haar  kook- en 
les activiteiten maar kiest voor kookschool 

Zuyd, die ze na haar Smaakinspiraties start.

Moestuin
 Zuinig omgaan met ingrediënten is een be-
langrijk kenmerk van haar ‘groen(t)e keuken’. 
,,Met fermenteren kun je tal van ‘overschot-
ten’ van groentes op een makkelijke en smaak-
volle manier verwerken. Bij fermenteren 
zet je rauwe groente in een zure omgeving. 
Daardoor krijg je melkzuurontwikkeling zoals 
gebeurt wanneer je zuurkool maakt. Dit is 
super gezond.”  Bij haar kookboerderij heeft 
ze een grote moestuin en iets verderop wordt 
een omgebouwd tot een ‘voedselbosje’. ,,Alles 
is biologisch geteeld, zodat ik van alle groen-
tes alles kan gebruiken: stengels, bladeren, 
knollen, wortels en allerlei vruchten.” Alle 
‘overschotten’ van groentes kunnen op een 
smakelijke en makkelijk manier verwerkt 
worden door ze te fermenteren, geeft ze aan. 
,,Bij fermenteren zet je rauwe groentes in een 
zoute omgeving, die vanzelf zuur wordt door 
melkzuurbacteriën. Zoals gebeurt wanneer je 
zuurkool maakt. Super gezond en uitstekend 
voor je darmen.” Ze raakt steeds enthousiaster 
om uit te leggen hoeveel heerlijke bereidin-
gen er zijn met groentes, kruiden en zaden. 
,,Groentes zijn prachtig om te drogen en er ge-
zonde crackers mee te maken. Als je lijnzaad 
met bijv. wortelpulp en water twee tot drie 
uur droogt in een oven van 70 graden, dan 
krijg je knapperige groentechips op. Ik ben nu 
bezig om een plant based kookcursus aan het 
schrijven zodat meer mensen kunnen genieten 
van deze gezonde en duurzame keuken. Ook 
leer ik nu mensen hoe en wat je allemaal kunt 
fermenteren.”  Ze voegt er snel aan toe dat ze 
,,zeker geen vlees en vishater” is. ,,Maar als we 
nu ons eetpatroon zouden veranderen zodat 
dit voor 80 procent uit groentes en voor 20 
procent uit vlees en vis bestaat, dan worden 
we er een stuk gezonder door, en het klimaat 
ook.”

Informatie:
 www.moniquemoreau.nl
 www.kookschoolzuyd.nl

 Foto collectie Monique Moreau
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Jan Wetzeler van de Oratoriumvereniging
Jan Wetzeler is 76 jaar, woont in Sit-
tard en is sinds 2014 lid van de Oratori-
umvereniging Sittard-Geleen en vanaf 
2016 voorzitter. Het koor dat in 1945 
als gemengd koor is gestart heeft als 
huidig motto “Zing met ons mee!”. 

Tekst Bert Wassenberg

Hoe lang ben je al betrokken bij het 
koor. In welke rollen/functies en waar-
om is dat zo leuk? 
Sinds 2014 als organisator achter de scher-
men bij uitvoeringen. Mijn huidige functie als 
voorzitter bestaat grotendeels uit het coördi-
neren vanaf start projecten tot uitvoeringen. 
Evaluatie en controle en het aansturen van de 
diverse werkgroepen binnen onze organisatie.

De geschiedenis van het koor begint in 
1945. Kun je in het kort een paar be-
langrijke momenten in de historie van 
de vereniging belichten? 
Kort enkele hoogtepunten van de afgelopen 
5 jaar. De rest kan via onze website worden 
gevolgd. ‘Culturele echo’s uit 775 Sittard’ 
november 2018. In het kader van 775 jaar Sit-
tard verzorgden wij een middagconcert in het 
Multi Functioneel Centrum Sanderbout. Het 
werd een bijzondere middag met koorzang, 
gedichten, muziek en mooie verhalen over 
de muziekgeschiedenis van Sittard. Geheime 
tuinen Festival Sittard, juni 2018. In het kader 
van het ‘Geheime tuinen Festival Sittard’ ver-
zorgden wij op 17 juni 2018 twee concerten in 
de Sint Michielskerk. In de maand september 
2019 verzorgden wij samen met het Kerkraads 
Symfonie orkest én jongerenkoor Tutta Mu-
sica twee keer een gevarieerd concert in het 
kader van 75 jaar bevrijding Limburg.
Hendrikx meets Hendriks and Hendriks’ 
maart 2020 In een Passieconcert ter gelegen-
heid van 50 jaar barokorgel in de kerk van 
Vrangendael. In 2020 bestonden wij 75 jaar! 
Om dit feestelijk te vieren gaven wij uitein-
delijk na 2 jaar Corona op 9 oktober 2022 
samen met Toonkunstkoor Maastricht, orkest 

Camerata Eurasia uit Maastricht en 5 solisten 
een uniek concert. 80 zangers, 5 solisten en 
een orkest van 26 musici. Het werd een groot 
succes met een enthousiast publiek dat, na 
afloop van de concerten alle muzikanten en 
dirigenten overlaadde met complimenten.
Op zondagmiddag, 15 januari 2023, ver-
zorgden wij ons meest recente concert in het 
sfeervolle Salviuskerkje te Limbricht. 

Jullie zoeken versterking? Hoe kunnen 
geïnteresseerden zich melden?  
Geïnteresseerden die mee willen zingen 
kunnen zich via onze website aanmelden, of 
gewoon eens komen kijken en luisteren bij de 
koorrepetities op dinsdagavond. Bij speciale 
projecten verwelkomen we graag projectzan-
gers.

Hoe gaat het met de werving van be-
stuursleden? Genoeg animo?
Ons bestuur bestaat uit 8 personen, maar 
we zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter 

omdat ik zelf dit jaar stop na 8 jaar. Zoals bij 
alle verenigingen blijkt steeds weer dat het 
moeilijk is goede kandidaten te vinden. Mijn 
oproep staat, meld je als je ons bestuurlijk 
wilt helpen.

Jullie hebben ook een Facebookpagina 
met iets meer dan 100 volgers. Is dat 
een belangrijk medium voor jullie? 
Welke andere mogelijkheden gebrui-
ken jullie om publiciteit te maken?
De moderne communicatiemiddelen zijn be-
langrijk, maar vooral ook pers en persoonlijke 
benadering. Wij hebben een vaste kern waar 
we heel blij mee zijn die onze berichten delen 
en weer doorzetten naar hun vaste relaties.

Het koor staat al sinds 1991 onder 
leiding van Alice Hendriks en Guido 
Janssen is sinds 2008 vaste begeleider 
en repetitor. Hoe belangrijk zijn zij 
voor het koor?
Alice Hendriks heeft met ondersteuning van 
onze repetitor Guido Janssen het koor grote 
en nieuwe werken uitgevoerd van onder 
anderen nog in leven zijnde componisten. Ze 
zorgen steeds voor verrassende uitvoerin-
gen. Ze blijven de drijvende krachten achter 
het steeds weer aandragen van projecten en 
uitvoeringen.

Wanneer zijn jullie leden uit het goede 
hout gesneden? M.a.w. wat moeten ze 
meebrengen aan kwaliteiten en eigen-
schappen?
In elk geval plezier in het zingen van Oratoria 
muziek. Daarbij is gezelligheid van belang.

Waaruit bestaat jullie repertoire? Zijn 
er vaste onderdelen of wordt ieder jaar 
een nieuw repertoire opgetuigd? Wie 
maakt die keuze?
Oratoria muziek uit het verleden en het he-
den. Maar ook muziek een religieuze inslag.
De muziekcommissie, dirigenten en bestuur 
maken samen de keuze voor de muziek en de 
uitvoeringen.

In de regio en daarbuiten zijn meerde-
re Oratoriumkoren of -verenigingen. 
Is uit te leggen waarin jullie afwijken 
van niet-oratorium koren?
We werken juist graag samen met andere 
koren en gastzangers. Samenwerking is de op-
lossing bij het ouder worden van onze leden. 
Zelfs jongeren voelen steeds meer aan dat 
het muzikale erfgoed belangrijk is voor ieders 
persoonlijke ontwikkeling. Een oratorium is 
een compositie voor koor en solisten met in-
strumentale begeleiding. De zangers vertellen 
een (vaak geestelijk) verhaal zonder dat er 
wordt geacteerd.

Is er nog een vraag die niet gesteld is, 
maar die je wel graag aan de orde had 
gehad? Dan is hier de gelegenheid om 
nog wat informatie kwijt te kunnen.
Zangers zijn van harte welkom en krijgen 
begeleiding van onze dirigenten. De repetitie-
avond is op dinsdag van 20.00 uur tot 22.00 
uur in de SOOS Kennedysingel 16, Sittard 
(voormalig politiebureau) en binnenkort aan 
de Odasingel 90 te Sittard. Loop binnen en er-
vaar de sfeer van ons koor. Meer info op onze 
website: www.oratoriumverenigingsittard.nl

Brugstraat 81, 6131 AC Sittard | 046 - 30 30 500, tijsencyril.nl

NIEUW
in Sittard-Geleen!
De makelaar voor regio 046

Goed 
in goed onroerend goed

Bel team Tijs & Cyril046-30 30 500

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het 
afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te 
maken. Voor leden en ieder ander. Ga voor 
informatie naar dela.nl/sittard-geleen of bel 
0475 72 94 22 voor een persoonlijk gesprek.

Joris Ramaekers van DELA

Beegter Vastelaoves 
Konkoer 2023
Vastelaoveszondag organiseert Zaate Herme-
nie De Roepoepers het Beegter Vastelaoves 
Konkoer. Dit spektakel is vanaf 20.11 uur 
te volgen in de verschillende cafés van het 
Zawpenseriek. Iedereen die een optreden wil 
verzorgen mag zich inschrijven via de website 
van De Roepoepers. Muzikanten, play-back 
artiesten, acteurs, buutreedners, dansma-
rietjes, solo of als groep: echt alles kan. In 
elk café is een min of meer deskundige jury’s 
paraat die de optredens gaat beoordelen.  
Kom kijken, meezingen en sjoenkele in café 
De Mert, café Oos Hoes, café Aurora of op de 
verrassingslokatie.
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Op 15 maart zijn de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten en het 
Waterschap Limburg. Wilt u gaan 
stemmen, maar kunt u bijvoorbeeld 
niet goed lopen? Dan kunt u 
gebruikmaken van de gratis stemtaxi. 
De stemtaxi haalt u thuis op en brengt 
u naar het inclusief stembureau 
Zalencentrum De Oase in Sittard. Na 
het stemmen brengt de stemtaxi u ook 
weer naar huis. Het is niet mogelijk 
om met de stemtaxi ergens anders 
te stemmen. Iedereen kan en mag 
stemmen op het inclusief stembureau.

Reserveren is verplicht
Van 6 februari tot en met 13 maart kunt 
u de stemtaxi reserveren via 045 - 7820 
991. Dit kan op maandag tot en met 
vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. 

Reserveer een elektrische auto!
Sinds woensdag 1 februari hebben wij als gemeente een nieuw systeem voor 
deelauto’s. Ook u als inwoner kunt buiten kantoortijden gebruikmaken van onze 
elektrische auto’s. In totaal hebben we vier deelauto’s. Twee daarvan staan bij 
het Stadhuis in Sittard, eentje bij het Walramkantoor in Sittard en eentje bij de 
Stadswinkel in Geleen. De tarieven verschillen van € 1,80 tot € 5,30 per uur en 
van € 0,24 - € 0,27 cent per kilometer, afhankelijk van het gekozen rijtegoed en de 
gekozen auto

Hoe werkt het?
Eerst meldt u zich aan via de website van OnzeAuto. Daar leest u ook meer 
informatie over de deelauto’s. Vervolgens ontvangt u een verificatiecode via 
e-mail. Ten slotte downloadt u de app van OnzeAuto. Via deze app kunt u een auto 
reserveren. En u gebruikt deze app om de auto te openen en af te sluiten. 

Meer weten? Ga naar
 www.sittard-geleen.nl/actueel/Home/

Nieuwsoverzicht/Reserveer_een_elektrische_auto

Altijd op de hoogte zijn van het laatste 
nieuws in onze gemeente? Houd dan 
onze nieuwssite in de gaten. Scan de 
QR-code of kijk op 

 www.sittard-geleen.nl/actueel. 

MAAK KENNIS MET

Het Klant Contact Centrum

In de reeks ‘Maak kennis met de 
gemeente’ beantwoorden we vragen 
als: Waarvoor kunt u bij de gemeente 
terecht? Wat doet de gemeente voor u? 
Hoe werkt de gemeente? Deze keer was 
het Klant Contact Centrum (KCC) aan de 
beurt. 
Het KCC is hét eerste aanspreekpunt 
voor u als inwoner. Of u nu een vraag 
wilt stellen, een melding wilt maken of 
een product wilt aanvragen. Onze KCC-
medewerkers staan steeds voor u klaar. 
Daarom geven we u graag een kijkje in 
de keuken van ons KCC. 

Wist u al dat?
• Het KCC in 2022 maar liefst 104.412 

telefoontjes heeft afgehandeld? 
• Het KCC vorig jaar ruim 14.000 vragen 

via sociale media heeft beantwoord? 
• En dat onze live-chat in 2022 ruim 3.000 

keer is gebruikt?

Persoonlijke ervaring
We interviewden Ria en Raisa. Zij werken 
allebei bij het KCC, in verschillende 
functies. Ria werkt al 28 jaar bij de 
gemeente. “Als je werkt bij het KCC, krijg 
je te maken met mensen uit alle lagen 
van de bevolking. Dat vind ik heel mooi 

aan mijn werk,” vertelt Ria. Raisa werkt er 
nog niet zo lang. Maar zij mag zich na drie 
jaar al ‘Specialist KCC’ noemen. Ook zij 
deelt waarom ze haar werk zo leuk vindt: 
“Ik kan mezelf zijn en ben ook op 
persoonlijk vlak gegroeid. De mogelijk- 
heden tot doorgroeien zorgen er voor mij 
voor dat ik genoeg uitdaging in mijn werk 
heb gehouden.“ 

Lees hier het interview
Benieuwd naar het hele interview? 
Ga naar 

 www.sittard-geleen.nl/maakkennis.

Stemtaxi

OOK ONLINE...

 Sittard-Geleen

sittardgeleen

gemeentesittardgeleen

@sittardgeleen

gemeente Sittard-Geleen

E-mail Nieuwsbrief  |   Meld u aan op 
www.sittard-geleen.nl/nieuwsbrief

SittardGeleen.nl

Crimitalk.nl
Wilt u met uw kind(eren) praten over 
drugs, wapens en criminaliteit, maar 
weet u niet hoe? Het RIEC (Regionale 
Informatie- en Expertise Centra) 
Limburg lanceerde eind januari 
Crimitalk.nl: een gesprekstool die 
ouders helpt om het gesprek aan te gaan 
met hun kinderen. 

Om hulp vragen
Jongeren worden steeds vaker 
en jonger betrokken bij criminele 
activiteiten. Door hierover met uw 
kinderen te praten, vragen ze misschien 
sneller om hulp als ze met criminaliteit 
in aanraking komen. 
Op www.crimitalk.nl vindt u 40 
stellingen en vragen om te bespreken 

met uw kind, maar ook informatie over 
drugs, wapens en criminaliteit.

 www.crimitalk.nl

STADSKRANT
Denk mee met Sittard-Geleen
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Deze maand ontvangt u de jaarlijkse 
aanslag gemeentelijke en waterschaps-
belastingen. Per post in uw brievenbus, 
of digitaal in uw berichtenbox als u zich 
heeft aangemeld voor MijnOverheid. 
U ontvangt deze aanslag van BsGW, in 
opdracht van de gemeente. BsGW zorgt 
ervoor dat iedereen die belasting moet 
betalen een aanslagbiljet krijgt en betaalt.

De WOZ-waarde stijgt
Er is heel wat te doen om de WOZ-
waarde. En dat is logisch, want 
deze is van invloed op de hoogte 
van de onroerendezaakbelasting, 
de waterschapsheffi ng en het 
eigenwoningforfait. Twijfelt u of de WOZ-
waarde van uw pand wel juist is? 
Neem dan contact op met BsGW.

Informatie aanslagbiljet
Op de aanslag ziet u de bedragen voor de 
verschillende belastingsoorten, zoals de 
afvalstoffenheffi ng. 
Op www.bsgw.nl vindt u het digitaal loket 
MijnBsGW en antwoord op veelgestelde 
vragen over betalen, kwijtschelding 
aanvragen of bezwaar maken. Komt u 
er niet uit? Neem gerust contact op met 
BsGW via 088 - 8420 420. 
De contactgegevens staan ook op het 
aanslagbiljet.

Gemeentelijke 
en waterschaps-
belastingen

  Stadskrant Sittard-Geleen.

Na vele weken van voorbereiding is het eindelijke zo ver. Carnaval mag weer volop gevierd worden. En dat doen velen 

van ons uitbundig in al onze stadsdelen. Met voor iedere vastelaovesvereniging eigen sfeer en gezelligheid. 

Heel divers. Volgens wethouder Andries Houtakkers (Cultuur en Evenementen): “Een mooi volksfeest waardoor de 

stad straalt van plezier.” 

Oude en nieuwe tradities
Carnaval is uitgegroeid tot een groot 
jaarlijks evenement dat duizenden 
bezoekers naar onze stad trekt. “Maar 
carnaval is ook nog altijd verweven met 
tradities, die tot op de dag van vandaag 
in ere gehouden worden. De jaarlijkse 
optochten, weken werken aan een 
pekske, de wagen, prinsenrecepties én 
muziek. De combinatie van nieuwe en 
oude tradities is bijzonder. Jong en oud 
komt bij elkaar en viert feest met één 
gezamenlijk doel: samen genieten en 

Toekomst
De saamhorigheid 
en verbinding die 
mensen tijdens 
carnaval ervaren, 
is onderdeel van de 
Sittard-Geleense 
cultuur. Dat maakt 
het tot ons cultureel 
erfgoed. Met 
deze erkenning 
zorgen we ervoor 
dat deze traditie 
springlevend blijft. 
“Concreet wordt dat 
bijvoorbeeld gedaan 
door op basisscholen 
lesprogramma’s te 
organiseren over 
carnaval,” laat 
wethouder Andries 
Houtakkers weten. 
“Zo dragen we de 

carnavalstradities over op de volgende 
generatie. Daarnaast past het naadloos 
bij de culturele ambities die wij hebben 
voor Sittard-Geleen. Mensen samen 
laten komen op plekken om verhalen 
en ervaringen te delen. 
Zo stimuleert cultuur wederzijds begrip 
en leefbaarheid. Dat maakt cultuur 
en in dit geval de vastelaovend zo 
bijzonder. We bouwen verder aan onze 
culturele infrastructuur met ruimte en 
een aanbod dat iedereen raakt.”

NIEUWS UIT HET COLLEGE

Een plezierige traditie

Wie geniet nou niet van zo’n uitzicht, op één van de mooiste plekjes in de gemeente: 
de Kollenberg. Daphne Kagelmaker maakte dit geweldige plaatje. Heb jij ook een foto 
van een mooie plek in onze gemeente? Stuur deze naar fotografi e@sittard-geleen.nl.
Of tag ons op Instagram en gebruik de hashtag #mijnsittardgeleen.  

de straten vullen met kleur en plezier. 
Het is fantastisch om tijdens carnaval 
op momenten een festivalachtige sfeer 
te creëren en beleven. Maar eigenheid, 
originaliteit, de ander verrassen en 

vermaken moet altijd het doel blijven. 
Dan houden we de vastelaovend met zijn 
aloude tradities in ere.” 

Scholierencarnaval en Kanon van 
‘t balkon 

De gemeenteraad heeft in december groen 
licht gegeven voor de vernieuwbouw van 
Sportpark Glanerbrook. 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan 
in voor de e-nieuwsbrief op 

www.metsittardgeleen.nl/glanerbrook

TIP VAN DE WEEK

FOTO VAN DE WEEK

“Niets is zo bijzonder   
als gedeeld plezier!””

Vrijdag 17 februari is Scholierencarnaval 
op de Markt in Sittard, gevolgd door het 
Kanon van ’t Balkon op zaterdag de 18e. 
Kom je met de fi ets? Stal deze dan alleen 
op plekken waar dat mag. Dus niet voor 
nooduitgangen of doorrijroutes voor 
hulpdiensten. Tijdens beide evenementen 
is bij de fi etsenstallingen op het 
Tempelplein en de Paardestraat tot een 
uur na afl oop toezicht aanwezig.

Is jouw fi ets weggehaald? 
Op de Paardestraat en bij nooduitgangen 
geldt tijdens Scholierencarnaval en Kanon 

van ’t Balkon een wegsleepregeling 
voor fi etsen die fout geparkeerd staan. 
Fietsen die we tijdens deze evenementen 
weg moeten halen, verplaatsen we naar 
de fi etsenstalling op het Tempelplein. 
Actuele info? Volg de Facebookpagina 
van Scholierencarnaval Sittard 
(scholierencarnavalsittard) en het Kanon 
van ’t Balkon (kanonvanhetbalkon).

Meer info over 
onze fi etsenstallingen?

sjone
Eine
ssjjjsjsjjjjjjjjjoooooonnnnnnn
Vastelaovend
Vastelaovend

Provinciale
staten- en 

waterschaps-
verkiezingen

15 maart 2023

Kunt u moeilijk kiezen tussen de partijen?
Wij helpen u graag bij het invullen
van de Stemwijzer. 
Kom naar Bibliotheek Ligne Sittard
2 maart van 10.00 tot 12.00 uur
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@
Sittard-Geleen!

Erwin
Talpe

Maud
Schenk

Laila
Wakrim

AANMETEN • VERVAARDIGEN
REPAREREN • OPVULLEN

OOK AAN HUIS
75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.

Bel voor welke vergoeding u in 
aanmerking komt 046-4745050

Ook voor uw klikgebit

Veer felicitere Prins Bob I 
en wunsche eederein 

eine sjoone vastelaovend.

Marcellienstraat 14, 6166 CR Geleen, 046 475 72 86
www.rademakersparket.nl

www.baggen.nl
046 - 4743918

www.baggen.nl
046 - 4743918

www.baggen.nl 
046 - 4743918

#MannenvanBaggen

www.baggen.nl
046 - 4743918

Snel contact: stuur ons een appje!

Proficiat 
Prins Bob I

v.v. De Kraonkelaerev.v. De Kraonkelaere

v.v. De Uulev.v. De Uule

v.v. De Swentiboldersv.v. De Swentibolders

Prinses Prinses 
Anne IAnne I
(Cramer)(Cramer)

Jeugdprins Jeugdprins 

Dean IDean I
(Muris)(Muris)

Prins Prins 
Bob IBob I

(Huveneers)(Huveneers)

Jeugdprins Jeugdprins 

Jamie IJamie I
(Geilen)(Geilen)

Prins Prins 
Remco IRemco I

(Eggen)(Eggen)

Prins Prins 
Tjeu I
(Kovacs)

Foto: Kraonkelaere Gelaen

(Kovacs)(Kovacs)

Foto: Foto Ikke

Foto: Foto Ikke



MIJNGazet | pagina 9

s.v.v. De Flaarisses.v.v. De Flaarisse vv. De Sjoutvottevv. De Sjoutvotte

Jeugdprins Jeugdprins 

Sjoerd ISjoerd I
(Spanjaard)(Spanjaard)

Foto: Bert Konings Fotografi e

* 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

      
  

40% 
KORTING
OP RESTANT

WINTERCOLLECTIE

Veer wunsje uch ein sjoone 
vastelaovend vol sjpas!

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

Pastoor Vonckenstraat 1E, 6166 CV Geleen. Tel. 046-888 46 30
info@van-paul.nl    
www.van-paul.nl

Veer wunsje jederein drie döl daag Veer wunsje jederein drie döl daag 
Gelaen Alaaf!!! Gelaen Alaaf!!! 

Prins Prins 
Giovanni IGiovanni I

(L’Espoir)(L’Espoir) Jeugdprins Jeugdprins 
Dean IDean I

(Van Schoor)(Van Schoor)

Prins Prins 
Daan IIDaan II

(Zweipfenning)(Zweipfenning)

Foto: Flaarisse Gelaen
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Beitel 90, HEERLEN

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

Eerlyk: scheidingsspecialist 
met meer dan 12 jaar ervaring

Geen vechtscheiding maar samen scheiden
Alle zaken voor de kinderen goed geregeld

Snel duidelijkheid over uw woning
Inzicht in uw fi nanciën na de scheiding
Alles over uw eigen bedrijf geregeld

Mauritslaan 22A, Geleen • info@eerlyk.nl • 046-8881800
www.eerlyk.nl

Kneuterige omgang met 
indrukwekkend 

mijnverleden
Door Ray Simoen

Ze liggen al lang onder dikke lagen beton of 
weg te rotten in het donkere grondwater: de 
mijnen van Limburg. Jarenlang brengers van 
brood op de plank bij zoveel koelpieten en hun 
gezinnen, maar na 1965 in recordtempo afge-
broken, stopgezet en bedolven onder beton, 
puin en vergetelheid. Weg zwart verleden, de 
toekomst moest de kleur van de hoop, groen 
worden. Maar zo snel laat een verleden, dat in 
zo’n korte tijd zo’n zwaar stempel op Limburg 
en de Limburgers drukte, zich niet klein krij-
gen. Het kolenverleden wilde niet weggestopt 
en vergeten worden, het wil erkend, gezien en 
herbeleefd worden. Terecht. Gouden platen 
werden inmiddels vol gezongen: de carboon-
delvers kregen een stem. Vol melancholie en 
nostalgie opdat de kompel niet zou vergeten: 
‘Witste nog, Koempel?’ 

Fouten
En eindelijk was het er dan. Het mijnmuse-
um dat het mijnleven boven- en ondergronds 
doet herbeleven. Het mijnleven dat voor vele 
tienduizenden ook ‘mijn leven’ was. Maar met 
dezelfde snelheid waarmee na 1965 de mijnen 

werden dichtgegooid, werd het mijnmuseum 
in Heerlen in elkaar gezet. Slordig, overhaast 
en vol gebreken. Vorige week bleek dat het 
mijnmuseum in Heerlen barst van de fouten. 
Maar liefst 90 telden mijnhistorici er. Mijn-
werkersvrouwen waren niet constant zwanger. 
En onzin, dat een mijnwerker eerst een briefje 
bij de pastoor moest halen voordat hij werd 
aangenomen op de mijnen. ,,Ironisch dat een 
museum dat een tekort aan historische kennis 
van de bezoekers wil bijspijkeren, blijk geeft 
van gebrek aan historisch besef”, wreef Loek 
Kreukels, gepromoveerd op de Limburgse 
mijngeschiedenis, de missers er nog eens stevig 
in bij de onthutste directeur van het museum, 
Egid van Houtem. Die had een mager excuus 
voor de missers: ‘Het lag allemaal aan de 
tijdsdruk, waaronder het museum tot stand 
was gekomen’. En ‘mogelijk hadden de samen-
stellers van het museum te zwaar geleund op 
de roman van Marcia Luyten, Het Geluk van 
Limburg’, waarin fictie en non fictie op slimme 
en succesvolle manier door elkaar gehusseld 
zijn. Want het boek bleek een goudmijn te zijn 
voor expat Luyten.

Kleinzielig
Wie recht wil doen aan een van de belangrijk-
ste periodes van de geschiedenis van Limburg 
moet daar geen haastklus van maken. Er is 
al zoveel misgegaan na de mijnsluitingen. De 
gevolgen van al die (over)haast, waarmee Lim-
burg er weer boven op zou worden geholpen, 
zijn nog altijd en alom zichtbaar. Zeker in de 
Oostelijke Mijnstreek. Niet alleen daar maar 
ook in onze Westelijke Mijnstreek is er een 
moeizame omgang met het mijnverleden. Hier, 
in het westen, geen haast om het mijnverleden 

de plaats te geven die het verdient. Integen-
deel, pappen en nathouden, kleinzielig en 
kneuterig, zo gaat het er hier aan toe. Een setje 
foto’s in de winkels van Geleen, een wandel-
route langs vergeten of nagenoeg verdwenen 
lieux de mémoire, een zaaltje in een vol gepakt 
gebouw van  de Heemkundevereniging Geleen, 
en een privé collectie mijn-memorabilia van 
een gedreven verzamelaar in Stein. Interessant 
maar peanuts, die ook nog verspreid liggen 
over de oude Westelijke Mijnstreek, en ook 
nog niet in deze hele mijnstreek. De mijnge-
schiedenis van deze regio stopt abrupt bij de 
Middenweg, alsof daar boven nooit een mijn-
werker woonachtig is geweest. De Middenweg 
markeert de grens tussen Mijnen en Marotte. 
Aan de noordkant van deze grens hebben ze 
niks met Glück Auf, enkel met Alaaf, en van 
Poekelen willen ze niet horen, alleen maar van 
Sjunkelen.

Beteuterd
Veelzeggend was de foto in een regionale krant 
vorig week. Onwennig en met een wat beteu-
terd gezicht stond de in Sittard woonachtige 
cultuurwethouder  Andries Houtakkers bij de 
onthulling van een aantal zes schetsen voor de 
twee murals, die in de Julianatunnel in Geleen 
zullen worden geplaatst. De murals moeten 
verwijzen naar het ‘lokaal mijnverleden’ en 
‘innovatie’. Aanleiding voor het maken van de 
murals is het 100-jarige bestaan van het cen-
trum van Geleen met het oude stadhuis, en het 
sluiten van Staatsmijn Maurits, nu meer dan 
55 jaar geleden. „De Julianatunnel was een be-
langrijke verbindingsweg naar de Staatsmijn, 
het centrum en later naar de mijnwerkerswijk 
Lindenheuvel”,  aldus Marcel Mastenbroek, 

voorzitter werkgroep Mijnverleden Staatsmijn 
Maurits. „De murals zijn een mooi eerbetoon 
aan dit belangrijke stuk geschiedenis van 
Geleen.”

Muurschilderingen in een donkere tunnel? Is 
dat niet een erg mager eerbetoon aan de mijn-
geschiedenis van Geleen? Net als die andere 
goedbedoelde maar petieterige brokstukjes 
in stoepen en etalages, die de herinnering 
levendig moeten houden aan ‘dit belangrijke 
stuk geschiedenis van Geleen’. Is het daarom 
dat Houtakkers zo beschaamd keek naar die 
mural-schetsen? Hij weet dondersgoed dat je 
zo geen eer bewijst aan het regionale mijnver-
leden.

De Julianatunnel, waar straks de murals 
komen, leidt niet alleen naar de oude mijnwer-
kerswijk Lindenheuvel maar ook naar een van 
de belangrijkste, laatste relicten van Geleens 
mijnverleden: het Loongebouw. Imposant 
gebouw, maar ten prooi aan verwaarlozing en 
verrotting als gevolg van een gezamenlijke lam-
lendige besluiteloosheid van DSM, gemeente 
en eigenaar Paes: ‘partners in crime’, met het 
mijnverleden van Geleen als slachtoffer. 
Geen betere plaats dan het Loongebouw om 
inzichtelijk maken dat er een verband is tussen 
het mijnverleden en de innovatie, waar op 
Chemelot hard wordt gewerkt op het gebied 
van de circulaire economie. Het Loongebouw 
redden en daarvan een modern museum, waar 
mijnenverleden en de toekomst van de circu-
laire wereld bij elkaar worden gebracht. Dat 
vergt meer moed en verbeeldingskracht dan 
een tunnel beschilderen.

Zijn de Marotte nog wel van deze tijd?

Als lezer van MIJNGazet wil ik beginnen met 
de redactie de compliment te maken met de 
prima ontwikkeling die MIJNGazet in de 
relatief korte tijd heeft doorgemaakt.
Gisteren keek ik naar een praatprogramma 
en daar was aan de orde dat vrijheid van me-
ningsuiting heel ver gaat, zelfs het beledigen 
van mensen werd niet uitgezonderd.
Persoonlijk denk ik daar toch wel iets anders 
over en vraag me meestal af: “Heb ik wel recht 
van spreken om anderen te bekritiseren?”.
Als de column bedoeld is bij de carnavalsvie-
rende dames een goed beurt te maken, dan 
begrijp ik deze insteek wel, maar vervolgens 
zet ik zeer grote vraagtekens bij de zeer nega-
tieve benadering van de verenigingsmensen, 
de vrijwilligers bij de Marotte, die jaren lang 

hun nek hebben uitgestoken om fantastische 
programma’s in de carnavalstijd te realiseren.
Zij hebben zich veelal in hun vrije-tijd ingezet 
voor het in standhouden van het carnavalsge-
beuren in Sittard. Voor het standhouden van 
dit stukje Limburgse cultuur.
De schrijver van de column geeft zijn waarde 
oordelen over de Marotte en dus over de vrij-
willigers, en drukt het uit, in het niet uitblin-
ken in slimheid,  het op elkaar stapelen van 
sommiteiten en schaapachtig verweer.
Toen ik dit las dacht ik, dat mensen die zoiets 
schrijven maar eens voor de spiegel moeten 
gaan staan en zich moet afvragen wat zij 
inmiddels in hun leven betekend hebben voor 
het verenigingsleven als vrijwilliger in het 
algemeen en voor de in standhouden van onze 
Limburgs carnavalscultuur in het bijzonder.
Overigens onderschrijf ik persoonlijk van har-
te de mening dat de carnavalsvierende dames 
alle ruimte moeten krijgen om samen met de 
mannen de Limburgse carnavalscultuur in 
stand te houden!
 Met vriendelijke groet,
 Paul Verjans (Born)

Ingezonden Trivoc75 zoekt versterking

Vollebalclub Trivoc75 is momenteel op zoek 
naar enkele mannen als versterking voor 
ons volleybal-team. Ben je op zoek naar een 
gezellige, sportieve avond en heb je enige vol-
leybalervaring, dan ben je van harte welkom. 
De leden spelen recreatief volleybal en trainen 
op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in 
Sportplaza Het Anker in Buchten. Er is een 
heren- en een damesteam. De heren spelen 

het laatste uur van de training een onderling 
wedstrijdje. De dames trainen op dezelfde tijd 
en doen mee aan de recreatieve Nevobo com-
petitie. Elk jaar worden er leuke activiteiten 
georganiseerd. Wil je mee doen, dan kun je 2 
maanden vrijblijvend meetrainen. Meld je aan 
via 06 - 50881528 of stuur ons een e-mail: 
info@trivoc75.nl Voor meer informatie kun je 
terecht op: www.trivoc75.nl
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In- en verkoop gebruikte 
top-occasions

AutoMeis Vestiging Heerlen

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

info@automeis.nl | www.automeis.nl

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

Direct contant geld of per bank en rdw vrijwaring

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

Wij zijn Auto Meis  

www.automeis.nl

KIENEN
DAGELIJKS KIENEN IN DE ZAAL VAN

CASINO LANDGRAAF

Totaal 18 rondes. 
Zaal open 17.00 uur. 
Aanvang kienen 19.30 
einde 22.45 uur

U kunt buiten roken in de tent

Moltweg 82 Landgraaf
Info: tel. 045-5315235Elke dag GRATIS eten!

Plaatselijke verenigingen organiseren
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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

MIJNGazet ligt voor u klaar bij steunpun-
ten in de gehele Gemeente. In Geleen zijn 
dat Gelaen31 (Salmstraat), Rousseau Cho-
cola (Passage), Stadskantoor Gemeente 
(Markt), Jumbo (Bloemenmarkt), Jumbo 
(Pastoor Vonckenstraat). In Munsterge-
leen Plus Velzen (Peterstraat). In Born De 
Kiosk (Kerkstraat). In Buchten Kwiksjop 
(Ankersweg). In Grevenbicht Albert Heijn  
(Houtstraat). In Sittard Het Goed (Rijks-
weg Zuid), VVV Sittard (Rosmolenstraat), 
Boekhandel Wim Krings (Brandstraat) en 
Jumbo Moonen (Romeinenstraat).

Colofon

Maaltijd Thuis – Barrois maaltijdthuis.nl046 - 82 00 220

Susan
Uw Maaltijd Thuis 
contactpersoon

Susan
Uw Maaltijd Thuis 
Susan

Proefpakket
3 maaltijden

15.00
Bestel nu

Als zelf koken lastig wordt of als u er gewoon niet 
zo’n zin meer in hebt, dan kookt Maaltijd Thuis voor 
u. Lekkere gezonde gerechten zoals u zelf ook op 
tafel zou zetten. De maaltijden worden door een 
vaste bezorger persoonlijk bij u gebracht. Hoe 
makkelijk dat is, kunt u nu heel voordelig ontdekken.

Met aandacht bereid,
met liefde gebracht

Door Ray Simoen

Sinds de elfde van de elfde overstemmen ze 
steeds meer het normale geroezemoes op 
straat. De dikke zjiem, de trööt, de sjuuf trööt 
en de trekzak. Als een niet meer te temmen 
geluidswal sjunkelt en dendert deze vrolij-
ke kakofonie van hele, halve en veelal valse 
noten door de straten. Pas met Aswoensdag 
komt deze dolle geluidskaravaan tot stilstand 
en treedt een akelige stilte in, die met de 11 
van de 11 weer wordt doorbroken, waarna het 
spektakel als een canto ostinato losbarst: het 
perpetuum mobile van de carnavalstradities.

Plat
Hoewel tijdens carnaval met alles een loopje 
wordt genomen, gelaamaekt, getoekt of in 
de zeik wordt gezet, is er een ijzeren wet: 
wie niet regelmatig wat drinkt, droogt uit 
en haalt het eind van de drie dolle dagen als 
een uitgewrongen sjötelsplak. Of ze aan die 
carnavalswet hebben gedacht is niet zeker, 
maar dorst is wel wat een vriendenclubje uit 
Beek e.o bindt. Het vijftal,  Jasper Boosten, 
Christina Sproncken, Manon Philippens, 
Wouter Kersten en Rebecca Ramakers, groei-
de hier op, ging naar feesten en dronk daar 
wat glazen uiteraard, voordat ieder uitvloog 

naar elders. Eerst om te studeren, later om te 
werken. Het vijftal, van wie inmiddels twee 
duo’s een stelletje vormen, besloot in 2021 
jaar een brouwerij te beginnen. Vals Plat 
noemden ze hun vriendenbrouwerij. Vals plat 
is niet alleen in de wereld van de ‘fitserenners’ 
een bekend begrip. Wie kent het niet zo’n stuk 
weg dat vlak lijkt maar in feite licht hellend 
is en je kuiten op een valse manier bedriegt? 

Er zit muziek in Trekzak, 
de Tripel van Vals Plat

Maar plat is ook een ander woord voor dialect. 
En hoewel vier van de vijf vrienden inmiddels 
uitgezwermd zijn over de aardbol, blijven 
ze zich ,,trotse Limburgers voelen. Vals plat 
dus”, geven ze aan op hun website. ,,Vals Plat 
is een vriendenbrouwerij, opgericht door vijf 
vrienden, die gewoon bijzonder bier willen 
brouwen. Met onze bieren willen we mooie, 
vriendschappelijke momenten nog wat mooi-
er maken”. Het klinkt ontroerend. De trööt 
blaast een gevoelvolle hoge noot, de trekzak 
gaat schmierend open en de dikke zjiem laat 
een vette roffel horen. Maar de vijf vrienden 
zijn niet alleen een vrolijke brouwersclub, ze 
houden ook van marketing en styling. Naast 
de drie bieren die ze brouwen hebben ze ook 
petjes, mutsen en glazen met het logo van 
hun brouwerij, een grote V (van Vals plat) in 
de etalage van hun webshop. Een hobby mag 
geld kosten maar moet ook wat opbrengen, 
nietwaar?

Snufjes
De drie Vals Plat bieren zijn Startschot, een 
pale ale van 6,5%, Spagaat, waarmee alles 
begon. Verder een Dubbelweizen van 5,1%, 
en Trekzak, een Tripel van 7,5%.  Op tafel 
staat de Trekzak: Leuke, witte schuimkraag, 
die iets langer overeind had mogen staan op 
het amberkleurige bier. Trekzak oogt in ieder 
geval aantrekkelijk. Maar wat vinden neus en 
mond ervan, ruiken en proeven die muziek 
in dit bier met zijn vrolijk stemmende etiket? 
Zacht zoet geurt de vriendenclub Tripel naar 
sinaasappel en de magnum Saaz hop, met 
hele lichte snufjes koriander erdoor. Wel een 

stevige gistgeur. Als je hem koud serveert en 
drinkt dan domineert gist de smaak te fors. 
Laat hem wennen aan de kamertempera-
tuur dan wordt de gistsmaak in de Trekzak 
minder en treedt er wat meer balans tussen 
het zoet van de sinaasappel en bitter van de 
hop en gist op, zoals een artiest ook altijd aan 
de zaal, waar hij zijn trekzak komt open- en 
dichtvouwen, moet wennen. In de afdronk 
wordt het bitter van de sinaasappelschil net 
op tijd naar achteren gedrongen zodat het 
zoet de kans krijgt voor een finale te zorgen, 
die je van een Tripel mag verwachten. Trekzak 
spelen is geen klein bier. Dat vergt oefening, 
ook voor een lolspeler met carnaval. Maar 
als je de trekzak zo in de vingers krijgt als 
Rowwen Hèze’s Tren van Enckevort, ja, dan 
is het echt genieten. De vijf brouwers van 
Vals Plat zijn vlijtige leerlingen, hun Trekzak 
is een plezierig vermaakbier, aangenaam om 
oude vriendschapsbanden mee aan te halen. 
Een echte Tripel brouwen, dat is andere kost. 
Maar oefening baart kunst en zeker goed bier. 
De weg naar een echte tripel is als een weg 
met veel vals plat, het doet pijn in de kuiten 
maar eenmaal boven wacht het applaus met 
een serenade van een trekzak, een dikke zjiem 
en een blije sjuuf trööt.
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Dyon

DE KOFFIESPECIALIST

VAN LIMBURG!

MIELE ESPRESSOMACHINE
CM 6360
• Smart app WiFiConn@ct 
• Glazen melkkan 
• AromaticSystem

Adviesprijs  1649,-

1449,-
SIEMENS ESPRESSOMACHINE
TE657F03DE
• 9 koffiespecialiteiten 
• 2 melkdranken met 1 druk op de knop
• Melkreservoir

Adviesprijs  1249,-

929,-

INCLUSIEF GRATIS ONDERHOUDSSET T.W.V. 39,99

SOLIS PISTONMACHINE
Grind & Infuse Perfetta 
(Type 1019)
• Zero static bonenmaler
voor perfect gemalen koffiebonen 
• Adaptieve PID-controller voor de 
juiste temperatuur

Adviesprijs  699,90,-

629,-
INCLUSIEF GRATIS PERFETTA 
KNOCK BOX T.W.V. € 49,95

2699,-
JURA ESPRESSOMACHINE
Z10 (EA) Aluminium White
• 32 koffiespecialiteiten
• Cold Extraction Process
• Automatic Grinder Adjustment

GRATIS COOL CONTROL 0,6L T.W.V. € 179,-

   @tummerselectro   @eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site

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

JURA KOFFIE DEMONSTRATIE 
JURA KOFFIE DEMONSTRATIE 

18 18 FEBRUARI!FEBRUARI!
10:00 - 16:00 UUR
10:00 - 16:00 UUR

VAN LIMBURG!
ALTIJD

HET BESTE
ADVIES!
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