
✔  Loodgietersbedrijf Baggen, 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

Snennee

 Foto Frank Janssen

Die winter is verganghe…
De wèntjer is veurbie, zo begint ’n awd 
leidje. En dat waar ouch zo dachte 
veer. Hae brach ós väöl duuster waer 
en raege, mer ouch hoog temperature. 
December en januari al twee wèntjer-
maonje veurbie. Waat zou nog kènne 
kómme? Veer ware in gedachte al in de 
veurjaor.    

Tekst Frans Walraven

Nou, de wèntjer deig waat hae volges zien 
beteikenis mót doon: wèntjer zeen. Dat wil 

zègke mit wèndj, sjnee en kaw en dat waal ’n 
ganse waek lank. En dat höbbe veer geweite! 
Veer höbbe hie eigelik gaaroets gein raeke-
ning meer mit gehawte, want – pakweg - de 
lètste teen jaor ware de wèntesj redelik zach. 
Jeh jao, sjneebuje en kawd en ozelig waer, dat 
sjtóng ós nog te wachte. Mer dit inèns sjtevige 
kaw, flinke vors en sjnee. En noe höbbe veer 
in dit gebied wo veer wone, nog flink gebof. 
Es me die beelde oet Dutsjlandj en in grote 
deile van ós landj zuut, nei, laot mer! Noe 
höbbe veer effe geinen tied óm aan ‘t veurjaor 
te dènke. Dat lik op dit momènt nog neit veur 
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Expositie over de 
Beegse Maasvallei
Van 9 juni tot 25 juni 2023 zal er in het 
Podium kerkje te Grevenbicht een expositie 
plaatsvinden met als thema de Maas en de 
betekenis daarvan in de omgeving. In deze 
tentoonstelling zal de rol van de Maas belicht 
worden zoals die deze streek gevormd heeft. 
Vanaf de eerste bewoners langs de Maas tot 
aan deze tijd wordt de geschiedenis geschetst 
van Grevenbicht en Obbicht door de eeu-
wen. Alle aspecten van de Maas komen aan 
de orde: de handel, de Maas als grens, de 
overlast, de aanleg van dijken, overstromin-
gen die de Maas veroorzaakt tot de huidige 
werkzaamheden en natuurontwikkeling. De 
opening van de tentoonstelling vindt plaats 
op zaterdagmiddag 10 juni om 15.00 uur. In 
de voorbereidingen naar deze expo is nauw 
samengewerkt met Basisschool de Kingbeek. 
Voor de basisschool wordt een Romeinse 
wandeling en een drietal workshops georga-
niseerd. Tijdens de tentoonstelling zullen er 
inleidingen en lezingen gehouden worden met 
als leidend thema de Maas.

ós, want veer kieke noe allein nog mer nao 
sjnee en vors. En dan druims te effe weg en 
dènks dan aan waat-s te es kèndj belaef höbs. 
Vruiger waar d’r “natuurlik” altied sjnee ‘sj 
wèntesj. ’t Is waal zo dat de wèntesj vruiger 
toch sjtrenger waore es die noe in ózzen tied. 
Dus “sneeuwpret” genóg!   Vanzelfsjpraekend 
woorte d’r van dikke böl sjneemen gemaak. 
Mer ouch maakde veer iglo’s wie de Eskimo’s 
dat deige. En es ’t góng ’n sjtök ies es vinster. 
’t Leek d’r waal op, mer ’n echte kopie waar ’t 
toch neit.
 Lees verder op pagina 10 

HAROBO
Wij bekleden uw trap 

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

Bel 046 - 485 60 46
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Start to Run met Unitas
AV Unitas organiseert dit voorjaar vanaf 
zaterdag 11 maart een hardloopcursus voor 
beginnende lopers: Start to Run met Unitas. 
Onder begeleiding van enthousiaste, goed 
opgeleide en gediplomeerde trainers leer je 
de fi jne kneepjes van het hardlopen en bouw 
je ongemerkt aan je conditie. De cursus wordt 
gegeven op de accommodatie op de Sportzo-
ne aan de Eggerweg. Inschrijven kan via een 
mail naar: jac@avunitas.nl

Witte Voetjes in 
Lindenheuvel
Op 7 maart staat er in het kader van het don-
kere dagen off ensief een zogenaamde Witte 
Voetjes actie gepland in de wijk Lindenheuvel. 
Het Buurtpreventieteam Lindenheuvel zal 
deze avond met groepen door de wijk gaan, in 
samenwerking met de Politie en Handhaving. 
Gelet wordt er op inbraakgevoelige en uitno-
digende situaties rondom een woning of pand.
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ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER

4K UHD  LED TV
LED658UHD

65 INCH
165 CM

599599,-,-
4K UHD LED TV
43UQ70006LB

444444,-,-
✓ 4K resolutie
✓ Smart TV

43 INCH
109 CM

STOFZUIGER
MET ZAK
ST154RZA

6969,,--
6600,-,-

AIRFRYER
GF400HL

VRIEZER
VV143WIT
✓ 168 liter vriezen
✓ 5 vrieslades

14
3 

cm

333333,-,-333333,-,-

KOELER
KKV143WIT
✓ 242 liter koelen
✓ 5 glazen plateaus
✓ Grote groentelade

Verwisselbare draairichting van deur!
Verwisselbare draairichting van deur!
Verwisselbare draairichting van deur!

Maak een set!

✓ 4K resolutie
✓ Smart TV

7799,,--
SPEAKER
JBL FLIP 5

WASMACHINE
FFDBE 9638 BCEVF 
✓ 9 kilo laadvermogen
✓ 1600 toeren

495495,-,-

✓ 7 kilo laadvermogen

CONDENSDROGER
WT43N202NL

479479,-,- INDUCTIEFORNUIS
FIV560WIT

699699,,--

Energiezuinig!

Deze aanbiedingen zijn geldig van 20 februari t/m 5 maart 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

*

‘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

Geleens nieuwe horeca 
boulevard strontziek 

van duivenpoep
Door Ray Simoen

Aan de bar zaten ze niet, maar Chemelot directeur 
Loek Radix en economie wethouder Yvonne Sal-
vino hadden het reuze naar hun zin toen ze begin 
deze maand samen de deuren openden van het 
pop-up Chemelot café in het voormalige oergezel-
lige horeca straatje in Geleen. Bier en fris werden 
in dit Chemelot café niet geschonken, het café tapt 
kennis en weetjes. Chemelot wil aan Geleen laten 
zien wat allemaal door de circa 2000 bedrijven 
wordt gemaakt op het terrein, waar vroeger DSM 
en diens voorloper de Mijn Maurits actief waren. 
Niet meer naar kolen wordt er gegraven en ook 
geen vervuilende chemische bulk wordt er gepro-
duceerd in Geleen. ‘Chemelot wil binnen 30 jaar 
het eerste circulaire en klimaatneutrale chemie 
terrein van Europa zijn’, aldus directeur Radix, 
die niet zou misstaan als rondborstige kastelein in 
een bruin café.

Levensgenieters
Geen pils, wijn of fris dus om dit heugelijk nieuws 
en de weer aangehaalde banden tussen Chemelot 
en gemeente te vieren in het pop-up café. Als 
de wethouder en haar Chemelot directeur dát 
hadden gewild dan hadden ze de winderige markt 
over moeten steken naar een van de etablissemen-
ten aan wat steeds meer de nieuwe gastronomi-
sche boulevard van Geleen aan het worden is: de 
Raadhuisstraat. 
Voorheen de straat, waar je voor modieuze 
kleding heen ging. Maar nu, na een periode van 
vervelende leegstand, heeft de Raadhuisstraat 
zich opnieuw uitgevonden. Naast de bestaande 
cafés aan begin en uiteinde zijn er restaurants, 
een wijnbar en een wijnwinkel bijgekomen. Het 
heeft nieuw leven en elan naar deze eertijds zo 
bloeiende straat gebracht. Zeker op zonnige dagen 
is het daar goed toeven op de terrassen, die door 

steeds meer levensgenieters worden ontdekt. De 
ondernemers aan deze gezelligheidsboulevard 
hadden de wethouder graag willen ontvangen met 
bier, wijn en hapjes die ze aan de overkant in het 
Chemelot café niet kon bestellen. Ze hebben graag 
te doen met een wethouder, die als voormalig 
ondernemer zegt open te staan voor goede ideeën 
en die zelf ervaren heeft hoe traag ambtelijke mo-
lens draaien. Want erg sloom werken de molens 
in het gemeentehuis om de Raadshuisstraat de 
broodnodige face lift te geven. Het plaveisel ligt 
her en der schots en scheef. Meer onderhouds-
vriendelijke bakken met sfeervol groen zouden 
de straat verlossen van het eenzijdig grijs van de 
straatbekleding. 

Duivenstront
Hoewel Peter Schoenmakers, de chef kok van 
restaurant De Sjmaak graag met ingrediënten 
uit Limburg werkt heeft hij weinig trek om een 
van de vele duiven in de bomen op de kop van 
de Raadhuisstraat af te schieten. Maar een grote 
last zijn deze vogels wel voor de bezoekers aan 
zijn terras en dat van zijn buren. Niemand vindt 
het lekker om een dot druivenstront neer te zien 
dalen in zijn koffie en op zijn vlaaipunt: wat vaak 
gebeurt.

De al vele malen gevraagde snoeibeurten van de 
bomen blijft maar achterwege. Voor wethouder 
Salvino, die van doorpakken zegt te houden, is het 
toch een kleinigheid om haar Geleense collega en 
wethouder van milieu Leon Geilen te vragen een 
slimme oplossing voor dit duivenpoepprobleem te 
bedenken?

En als ze bij Chemelot zeggen meer aan her-
gebruik van afvalmateriaal te willen doen, dan 
zou directeur Radix eens een glas moeten gaan 
drinken met de gastheren en vrouwen aan de 
Raadhuisstraat. Die willen graag meehelpen als in 
hun gastvrijheidsboulevard aantrekkelijke afval-
bakken komen zodat de Raadhuisstraat schoon en 
milieuvriendelijk blijft. 

‘Een nieuwe lente en nieuw geluid’, dichtte 
Herman Gorter. Met een beetje goede wil, is dat 
het geluid van deskundige handjes en slimme 
apparaten, die de Raadhuisstraat in Geleen nog 
meer tot een fraaie, milieuvriendelijke horecabou-
levard maken.
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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

Elektrische auto 
Sinds oktober heb ik een nieuwe auto. Een 
zwarte Duitse variant. Hij oogt als een blikje, 
maar rijdt als een tierelier. Het hele gezin rijdt 
er met plezier in. Nu moet ik eerlijk bekennen 
dat ik net een man ben als ik een dergelijke 
aankoop doe. Daar bedoel ik mee dat ik uren-
lang modellen, kleuren, specificaties en prij-
zen vergelijk. Om tot die ene auto te komen 
loop ik eerst alles na en begin dan een lijstje 
te maken van welke zaken echt belangrijk 
zijn. Door dat stramien toe te passen verkleint 
zich het aanbod tot eindelijk een hanteerbaar 
aantal. En na weken (ja echt!) kom ik dan tot 
een beslissing. In dit geval dus die ene, die 
ik sinds oktober op de oprit heb staan. HÉT 
element dat de auto zeker moest hebben, was 
elektrisch rijden. Manlief stelde nog voor dat 
hybride ook een optie kon zijn, maar nee, 
ondergetekende wilde per se een elektrisch 
modelletje. Je moet toch ergens beginnen om 
een bijdrage te leveren aan de afbouw van 
fossiele brandstoffen was mijn gedachte? Nou 
wil ik wel even uitleggen waar deze gedachte 
vandaan komt voordat u misschien het idee 
krijgt dat hier een activistische klimaatdram-
mer aan u schrijft. Ik geloof in het principe 
dat als iedereen een steentje bijdraagt door 
een gedragsverandering, de wereld er al 
anders uit kan zien. Hoe klein dat ook is. Een 
aanpassing voor een groter doel hoeft niet per 
se iets te kosten maar kan al wat opleveren 
voor bijvoorbeeld het klimaat maar zeker ook 
voor andere zaken. 

Echter is er een minpuntje bij elektrische 
rijden. En dat is het opladen.

Het was altijd mogelijk om bij Huize Schenk 
het autootje op te laden. Kwam ondergeteken-
de terug van haar werk, dan ging haar mobiel 
meteen aan de stekker. Tot voor kort. Want 
op een koude maandagochtend bleek dat er 
ergens kortsluiting veroorzaakt werd. U raadt 
het al, de auto was de boosdoener. Deze had 
zo hard moeten werken ’s nachts dat de vlam 
in het stopcontact was geslagen. Tot zover ein-
de oefening met het thuis opladen. Ik moest 
dus voor 2 weken op zoek naar beschikbare 
laadpalen. En die blijken schaars. Ze zijn vaak 
of bezet of defect. Leuk zo’n elektrische wa-
gen, mits de randvoorwaarden optimaal zijn. 
Mijn enthousiasme slonk met de dag en stie-
kem neigde ik om toe te geven dat het voorstel 
van een hybride auto beter was geweest. Tot 
mijn zoon wijze woorden sprak. “Mam,” zo 
zei hij, “je geeft toch niet meteen op als er 
een hobbel op je 
weg komt.” En 
natuurlijk had hij 
gelijk. De auto is er 
nog steeds. En het 
opladen gebeurt 
inmiddels aan een 
nieuw geïnstal-
leerd oplaadstation 
thuis.

Laeve in de brouwerie

Maud Schenk

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

De Ophovenerhof toen en nu (1)
In 1932 werden als werkverschaffing 
(na de beurskrach op Wallstreet en de 
wereldwijde recessie) twee zwembas-
sins met de schop uitgegraven in het 
Stadspark. De witte buitenmuren van 
dat zwembad staan er nog. Onlangs 
werden park en beek drastisch ‘op de 
schop genomen’. De ‘roeivijver’ werd 
uitgebaggerd. Het was een vreemd 
gezicht zo’n droge vijver, waar midden-
in de vijver grijpers hun werk deden. 
Vroeger was in een bootje varen op de 
roeivijver heel gewoon. Roeien, kano-
en, of met z’n tweeën op de waterfiets, 
dat was een populair tijdverdrijf. Ik 
mocht het volgende verhaal optekenen 
van Jeanne Kallen (geboortejaar 1925), 
geboren en getogen op de Ophovener-
hof. Ze gaat met 3 vriendinnen roeien 
op de roeivijver.

Tekst Wim Kallen

‘Het kost moeite om de roeispaan door het 
water te halen, om hem boven het waterop-
pervlak terug te halen en weer in te steken. 
We giechelen en rommelen voorwaarts. Aan 
de kant van het zwembad klinken stemmen en 
gegil. We horen de plons van mensen die in 
het water duiken. We stoppen met roeien als 
een jongen bovenop de duikplank verschijnt. 
We kijken alle vier naar boven, naar hem. 
De duikplank steekt boven de omheining uit 
en is de voor ons de enig mogelijke blik op 
het zwemplezier. Het zwembad is voor ons 
verboden terrein. We kijken ademloos naar 
de jongen in zijn zwembroek die een korte 
aanloop neemt en voorover duikt. 

‘Die durft,’ roept Fiet bewonderend.
‘Ja, die durft. Kom Maria roeien,‘ zeg ik. 
Fiet bukt en steekt haar hand in het water. Ze 
vist een sliert kroos naar boven. We roeien 
voorbij de lange kant en gaan in de rich-
ting van het eilandje waarop een treurwilg 
groeit. De schaduw van de boom spiegelt in 
het water. We roeien achterlangs, steken de 
roeispanen in cadans in het water. Eenden 
zwemmen snaterend voor ons uit. We komen 
achter het eiland tevoorschijn en varen langs 
de aanlegsteiger. Er zitten drie mensen te 
wachten op de eerstvolgende vrije boot.
‘Hallo, dames!’
‘Hallo!’ antwoorden we alle vier en zetten 
onze roeitocht voort. We gaan opnieuw naar 
de kant van het zwembad. We houden de 
spanen in en kijken omhoog, maar er ver-
schijnt ditmaal niemand op de hoge duik-
plank. We roeien zwijgend verder en komen 
weer bij de lange oever. 
Ik zie vader op de kant staan. Hij is in hemds-
mouwen en draagt bretels. Hij lacht naar mij 
als we voorbij varen. 
‘Jeanne, je moeder kijkt vanachter het 
keukenraam van de boerderij naar jullie. Ze 
ziet jullie bootje vanuit de verte. Doe je rustig 
aan?’
‘Ja, vader.’ 
Ik houd mijn adem in, stop met roeien. Ik leg 
mijn hand op Maria’s been. 
‘Wacht even.’ 
Maria haalt haar spaan uit het water. 
‘Vader, mogen we straks naar het zwembad? 

We willen vandaag pootjebaden en deze zo-
mer echt leren zwemmen. Mag dat?’
Hij kijkt me doordringend aan. 
‘Je weet wat je moeder zegt: Roeien is voor 
iedereen. Zwemmen is niks voor meisjes.’
‘Bootje varen is leuk, maar het zijn allemaal 
dezelfde rondjes! Vader, mogen we alstublieft 
naar het zwembad?’ Ik ga rechtop staan in de 
boot. Ook mijn drie vriendinnen kijken vol 
verwachting naar hem.
‘Voorzichtig, Jeanne! Ga zitten. Ik heb je geld 
gegeven voor een versnapering. Loop met je 
vriendinnen naar het terras bij de ingang. 
Koop een lekkere roomijswafel. Er wordt niet 
gezwommen vandaag. Je hebt geeneens een 
badpak.’
‘Vader, wilt u met moeder praten over een 
badpak?
Hij krabt op zijn hoofd en zegt dan: ‘Jeanne, 

dat beloof ik je.’
Ik ga zitten, doe het elastiekje uit mijn haren 
en schud ze los. Dan pak ik de roeispaan en 
zeg tegen Maria: ‘Roeien!’ 
Als ik omkijk staat vader nog steeds op de 
kant.
‘Ik zal en moet een badpak,’ zegt een boze 
stem van binnen.
‘Ik wil een rood badpak!’ zeg ik tegen mijn 
vriendinnen.
Ze kijken me alle drie verwonderd aan.’

De auteur van dit verhaal, Wim Kallen, 
zal de komende maanden nog meer 
verhalen rondom de Ophovenerhof 
publiceren in MIJNGazet. Kunt u niet 
wachten op de volgende aflevering? Er 
is ook veel meer te lezen op de Face-
bookpagina ‘Kallen Ophoverhof’.
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

GEEN
21%
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ACTIEACTIEACTIE
*Actie loopt t/m zondag 5 maart. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

PROFITEER DE HELE WEEK!

SITTARD - NUSTERWEG 88 D - 046 240 0010
Openingstijden: Ma t/m vrij 09:30 - 17:30, Za 09:30 - 17:00. Voor koopzondagen en meer info kijk op www.sanidump.nl

UITagenda
Zoek je iets te doen komend weekend of door-
deweeks? Op www.mijngazet.nl/uitagenda 
vind je een vrijwel compleet en zeer actueel 
overzicht van alle activiteiten en initiatieven 
in en om onze Gemeente. In deze rubriek 
staat een selectie van de activiteiten die de 
komende weken plaatsvinden. Wil je iets toe-
voegen aan de agenda? Stuur dan een mail 
naar redactie@mijngazet.nl

Zondag 26 februari | 14.30 uur | Gipsyjazz 
concert | Sint Janskluis Kerk Geleen

Dinsdag 28 februari | 13.30 uur | Juridisch 
Loket | Bibliotheek Ligne

Zaterdag 4 maart | 16.00 uur | Benefietcon-
cert | Heilig Hartkerk aan de Geldersestraat 
37 in Sittard

Maandag 6 maart | 20.00 uur | De toekomst 
van de auto | Filmhuis De Domijnen

Zaterdag 11 maart | 19.30 uur | Ravelin the 
band speelt in Podiumkerkje | Heilig 
Kruisstraat 30 in Grevenbicht

Zondag 12 maart | 15.00 uur | Rondom Ril-
ke | Salviuskerkje Platz 2 in Limbricht

Zondag 19 maart | 14.30 uur | Krombrood-
rapen op de Kollenberg | Kogelvanger 
Kollenberg

Maandag 20 maart | 8.00 uur | Sint Joep-
markt | Centrum van Sittard

Zaterdag 25 maart | 19.30 uur | Beeg wiej ‘t 
zunk en lach | Podiumkerkje aan de Heilig 
Kruisstraat 30 in Grevenbicht.

Donderdag 30 maart | 20.00 uur | Open Po-
dium Tekstverslaafd | Poppodium Volt

Lente in Kasteelpark Born
Het voorjaarszonnetje komt langzaam weer 
in beeld. Het heerlijke lenteweer nodigt uit 
om het Kasteelpark een bezoek te brengen. 
Wandel langs nieuwsgierige neusberen, 
stoere lynxen, grote kamelen, wijze uilen en 
luidruchtige papegaaien. Even uitgekeken? 
Geniet dan op het terras van een hapje en 
een drankje terwijl de (klein)kinderen zich 
uitleven in de speeltuin.

Nieuwe bewoners
In februari is een aantal nieuwe bewoners in 
het Kasteelpark gekomen! Vanaf de loopbrug 
kun je de Indische streepkopganzen en de 
kroonkraanvogel Fedde bewonderen. Wist 
je dat de Indische streepkopgans de hoogst 
vliegende gans ter wereld is? Ze kunnen over 
de Himalaya vliegen om hun broedgebied te 
bereiken. Dat is meer dan 7000 meter hoog!

Sterk, sterker, sterkst!
Vanaf eind maart zijn er weer activiteiten in 

het Kasteelpark. Opa’s en oma’s ontvangen 
op 26 maart een gratis kopje koffie als ze 
een jaarkaart kopen of verlengen, op Tweede 
Paasdag delen de paashazen eieren uit en op 
26 april kun je smullen van pannenkoeken. 
Vanaf Pasen is er een Megaspeurtocht met het 
thema “Sterk, sterker, sterkst”. Welke vogel 
kan het hoogst vliegen? Wie kan het verste 
springen? Wie wordt het oudst? En waar is 
een emoe supergoed in? Wil je meer weten 
over de activiteiten? Neem dan een kijkje bij 
ons op de website.

Openingstijden
Vanaf woensdag 22 februari is het Kasteel-
park weer dagelijks geopend van 10.00 tot 
18.00 uur. De entree is €7,00 voor kinderen 
en €9,50 voor volwassenen. 

Jaarkaart
Een bezoek aan Kasteelpark Born is genieten 
voor jong en oud: kijken naar de dieren, wan-

delen onder de oude bomen, lekker ravotten 
op de speeltoestellen of een kopje koffie 
drinken op het terras. Met een jaarkaart kun 
je regelmatig genieten van ons mooie park. 
Jaarkaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa. 
Kinderen betalen €21,00 en volwassenen 
€28,50. 

Meer informatie over het park en de activitei-
ten vind je op www.kasteelparkborn.nl. 

23 schoolteams op Kinjer OLS 2023 
Het Kinjer OLS in Born telt dit jaar 25 deelne-
mende scholen. Daarvan doen er vier mee in 
een samengesteld team, te weten de Swen-
tibold en De Wissel uit Born en De Kame-
loen en Samensprong uit Grubbenvorst. Daar-
door zijn er tijdens het Kinjer OLS op 27 juni 
a.s. in totaal 23 schoolteams actief die strijden 
om ‘t Ummeke, het kleine broertje van 
D’n Um.  ,,Dat is een mooi aantal, zeker als je 
bedenkt dat tijdens het vorige OLS zes teams 
minder meededen,” zegt Sven van Sloun, 
voorzitter van de werkgroep Kinjer OLS, 
die aangeeft dat de scholen die meedoen 
inmiddels samen met ervaren schutters van 
de plaatselijke schutterijen volop bezig zijn 
met de voorbereidingen voor het Kinjer OLS. 
,,Denk daarbij aan het maken van kleding, 
muziekinstrumenten en andere attributen. En 
natuurlijk wordt er geoefend met marcheren 
en schieten.”  De loting voor het Kinjer OLS 
is op 23 maart aanstaande, in het OLS-huis in 

Born. Dan wordt onder meer de optochtvolg-
orde bepaald. Het Kinjer OLS wordt gehouden 
op de dinsdag voor het reguliere OLS. Plaats 
van handeling is het OLS-feestterrein in Born 
aan de Groenstraat. De optochtroute loopt 

uiteraard ook door Born en is één kilometer 
lang. Net als bij het gewone OLS, is er een 
defilé tijdens de optocht. De schietwedstrijden 
worden gehouden met windbuksen.  

Dit zijn de basisscholen die meedoen aan het 
Kinjer OLS: 
De Kingbeek Grevenbicht, De Driehoek 
Bocholt (België), De Kei Beek (België), St. Hu-
bertusschool Herten, De Bron Neerbeek, In 
‘t park Susteren, De Kwir Neer, De Hovenier 
Montfort, De draaiende wieken Posterholt, 
De Zjwiek Roggel, St. Jozef Merkelbeek, De 
Berensprong Herkenbosch, St. Dionysius 
Schinnen, Swentibold en De Wissel Born, 
De Vlieger Kaulille (België), De Maaskei Ur-
mond, Het Avontuur Buchten, De Leeuwerik 
Einighausen, De Kameleon en De Samen-
sprong Grubbenvorst, Den Doelhof Meijel, 
Triangel Linne, Cluster HIN Hunsel en De 
Lemborgh in Limbricht. 
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Paul Offermans van de Vincentiusvereniging
Mijn naam is Paul Offermans, ik ben 
68 jaar. Ik woon in Geleen en ben sinds 
2001 voorzitter van de Vincentius-
vereniging Geleen. We zijn een groep 
enthousiaste mensen die proberen 
mensen in Sittard-Geleen en directe 
omgeving te helpen wanneer zich acute 
nood voordoet die op dat moment niet 
verholpen kan worden door anderen.

Tekst Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over de 
geschiedenis van de Vincentiusvereni-
ging Geleen?
In de beginjaren van de vorige eeuw be-
stonden in Geleen 6 verenigingen de zgn. 
conferenties. Hulp bestond destijds uit o.a. 
het helpen van gezinnen met een werkeloos-
heid problematiek, verstrekken van voedsel, 
kleding etc.  Met name in de periode voor- en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog was de hulp-
behoefte extra groot. Door de komst van de 
AOW en de AWBZ in de 70-er jaren was van 
de 6 verenigingen er slechts één vereniging 
overgebleven t.w. de conferentie van de H. 
Joseph die zich hoofdzakelijk bezighield met 
stille armoede.
Ca. 25 jaar geleden kon deken Trienekens aan 
de deur moeilijk zwervers brood en kleine 
financiële bijdragen weigeren en de toeloop 
werd almaar groter. Om een oplossing te vin-
den werd een werkgroep opgericht die contact 
kreeg met Pit Vroemen en Gerard Simons, 
de laatste twee Vincentianen die dan al op 
leeftijd zijn.
Zij hebben samen met een aantal personen 
van de werkgroep, waar ik deel van uitmaakte, 
én de conferentie H. Joseph een doorstart 
onder de nieuwe naam Vincentiusvereni-
ging Geleen gemaakt met als werkgebied de 
gemeente Sittard-Geleen.
 
Hoe ben je betrokken geraakt bij deze 
vereniging en welke kwaliteiten moet 
een goede voorzitter voor deze vereni-
ging bezitten?
Een mens leeft niet voor zich alleen. Ik heb 
mij in meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk 
altijd met vreugde en liefde mogen inzetten 
voor de medemens en zeker voor de mede-
mens in nood. Destijds was ik lid van het 
kerkbestuur en omdat het probleem van de 
zwervers aan de deur zoals zojuist verteld, te 
groot begon te worden werd er een informeel 
werkgroepje opgestart. Zijdelings kregen Pit 
Vroemen, een voormalig hoofd van de basis-
school in Geleen, en Gerard Simons, ambte-
naar bij de gemeente Geleen, hier weet van 
en zij hebben toen contact met ons gezocht 
en ons geïnformeerd over de achtergrond, 

het doel, de werkwijze van de Vincentiusver-
eniging. Wat mij aansprak was de slogan: 
“IEDER MENS TELT”.
Dit houdt in dat wij iedereen proberen te 
helpen ongeacht geloof, politiek, geaardheid 
of welke achtergrond dan ook. De hulp kan 
bestaan uit zowel het verstrekken van nood-
zakelijke goederen zoals meubels, huisraad, 
bedden, kleding, voedsel maar ook uit een 
luisterend oor, in geval van psychische proble-
matiek, financiële problemen etc.
Daar waar wijzelf niet de kennis voor hebben 
verwijzen wij de cliënten zoals wij de vragers 
noemen, door naar professionals al dan niet 
samen onder begeleiding van vrijwilligers van 
ons hulpteam. Door mijn jarenlange prak-
tijkervaring heb ik als voorzitter een pré om 
in overlegsituaties samen met de leden en de 
vrijwilligers van het hulpteam, de problemen 
onder ogen te kunnen zien en het lukt meestal 
om in goed overleg te komen tot een goede 
oplossing voor onze cliënten. Daarnaast is 
het stimuleren van vrijwilligers een belang-
rijke rol evenals een leidende en onpartijdige 
houding tijdens de bestuursvergaderingen. 
Verder is belangrijk om strategische lijnen 
uit te zetten en op de hoogte te blijven van 
veranderingen die de Vincentiusvereniging 
aangaan. Natuurlijk ook binnen en buiten 
onze organisatie een mensen mens zijn.
 
Zijn er organisaties waar jullie mee sa-
menwerken om jullie doel te bereiken?
We werken met meerdere organisaties binnen 
de regio samen, zoals de Kredietbank, met 
Zuyderland, bewindvoerders, thuiszorgorga-

nisaties, GGZ, gemeente, en met vele andere 
hulpverlenende organisaties waar wij dan 
naar doorverwijzen of anderszins contact mee 
hebben. Binnenkort ook met het onderwijs.  
Daarbij wil ik graag benadrukken dat de 
zojuist genoemde organisaties ons ook actief 
inschakelen daar waar snel hulp is geboden. 
Zoals bijvoorbeeld het bijna aflopen van een 
invorderingstermijn, een dreigende execu-
toriale verkoop, een acuut voedseltekort, 
kledingnood en ga zo maar door. Met name 
omdat wij geen echte wachttijden kennen. 
Ik zeg absoluut niet dat wij alle problemen 
kunnen tackelen, we gaan er wel mee aan de 
slag en zoeken naar mogelijkheden.  

Hoe staat het met de naamsbekendheid 
en het imago van jullie stichting?
Vroeger werkte de Vincentiusvereniging heel 
vaak anoniem. Naamsbekendheid is iets waar 
wij nog meer aan moeten werken. Wij zijn 
zeker wel een bekende vereniging in de regio 
maar zijn zoekende naar het in contact komen 
met de stille armoede. Op welke wijze moeten 
we communiceren, onze vereniging voor het 
voetlicht brengen bij mensen die in nood 
verkeren en niet weten dat zij bij ons kunnen 
aankloppen voor hulp.  Waarbij uiteraard 
altijd vertrouwelijk wordt omgegaan met hun 
informatie. Het vragen van hulp is niet dat je 
gefaald hebt; elk mens telt, het betekent dat je 
er niet alleen voor staat. Het imago verschilt. 
De oudere generatie heeft vaak wel weet van 
de Vincentiusvereniging, de jongere gene-
ratie veel minder. De Vincentiusvereniging 
Nederland (de koepelorganisatie) is zich daar 
ook van bewust en is bezig om de Vincen-
tius-verenigingen prominenter op de kaart 
te zetten. En wij uiteraard ook. Overigens is 
iedere vereniging autonoom.  De Vincentius-
verenigingen bestaan al vanaf eind 19e eeuw 
en opereren wereldwijd en zijn in meer dan 
130 landen actief.

Jullie hebben leden en vrijwilligers. 
Kun je het onderscheid uitleggen aan 
de lezers?   
Leden hebben stemrecht, betalen contributie 
en zijn tevens vrijwilliger en verrichten de 
werkzaamheden volledig belangeloos, Pro Deo 
dus. De vrijwilligers hebben geen stemrecht 
werken eveneens belangeloos, hebben geen 
stemrecht maar hun mening wordt uiteraard 
meegenomen en zij zijn zonder meer een 
onmisbare schakel in het functioneren van 
onze vereniging.  Als bestuur zijn wij dan ook 
erg dankbaar deze mensen in ons midden te 
hebben! Als voorzitter zonder een goed be-
stuur, met mensen met een groot hart, ben ik 
vleugellam en prijs mij dan ook erg gelukkig 
met de huidige bestuursleden.

Op welke manieren komen jullie aan 
de middelen om het werk van de ver-
eniging goed uit te kunnen voeren?
Wij hebben een winkel “Het Vincentiushuis” 
in de voormalige Verrijzeniskerk aan de Pot-
terstraat 2A te Geleen die iedere donderdag 
van 10.00-13.00 uur open is én iedere tweede 
volle weekend van de maand ook op zaterdag 
én zondag van 10.00-14.00 uur. Wij verkopen 
dan goede 2e hands kleding, boeken, platen 
en cd’s en met deze opbrengst kunnen we 
dan cliënten helpen indien er geen andere 
oplossing is dan een financiële ondersteuning 
te bieden. Onze winkel is er voor iedereen. 
Voor het inleveren van goede verkoopbare 
kleding, boeken, platen, cd’s en schoenen 
kan men bij ons terecht iedere dinsdag en 
donderdag van 10-12 uur en op iedere tweede 
volle weekend van de maand. Wij krijgen van 
niemand subsidie, zijn volledig zelfstandig en 
zijn blij met iedere gift of schenking. Omdat 
wij een ANBI-organisatie zijn, houdt dat in 
dat wij giften, schenkingen belastingvrij mo-
gen ontvangen en dat voor de schenker onder 
bepaalde voorwaarde de gift/(testamentaire)
schenking fiscaal aftrekbaar kan zijn. We 
hebben binnenkort met een flinke renovatie 
te maken van het gebouw waar onze goederen 
zijn opgeslagen en in combinatie met de extra 
gestegen energielasten kunnen we giften of 
schenkingen erg goed gebruiken!

Hebben jullie voldoende mensen die de 
vereniging draaiende willen houden?
 We werken met ca. 55 vrijwilligers en hebben 
een tekort aan klussers. Je hoeft echter echt 
geen titel voor je naam te hebben staan om 
klusser te worden. Tijden zijn zelf vaak goed 
te bepalen, dus schroom niet als een lezer zich 
geroepen voelt om bij ons in een vrijblijvend 
gesprek hierover van gedachten te wisselen. 
Dat kan via secretaris@vincentiusgeleen.nl 
 
Is er een vraag niet gesteld, die je 
graag had willen beantwoorden, dan 
is nu de kans!
De vraag: Wat zou je graag willen meegeven?
Ik zou graag willen meegeven dat vaak de 
vooroordelen dat mensen door eigen schuld 
in de problemen zouden zijn gekomen, vaak 
onterecht zijn. Geen enkel mens wenst graag 
in de problemen te komen. Het kan iedereen 
treffen ongeacht je inkomen, vermogen of be-
roep! Vaak heeft het te maken met een stapel 
effect. Het is natuurlijk erg gemakkelijk om 
vanuit een goed zittende stoel het vooroordeel 
te uiten. In dit kader past een goed indiaans 
gezegde: oordeel nooit over iemand als je 
nooit in zijn of haar sandalen hebt gelopen….
Zoals gezegd: IEDER MENS TELT, u bent er 
ook een….

Wanneer iemand overlijdt, blikken we terug op zijn of haar leven. Maar ook als uw eigen reis 
nog niet ten einde is, kan het heel waardevol zijn om stil te staan en terug te kijken. Wie ben ik 
en waar kom ik vandaan? Wat vind ik belangrijk en wat juist niet? 

Tijdens deze interactieve avond maakt u op een praktische manier kennis met tarotkaarten. 
U leert verschillende technieken die zowel het verstand als het gevoel aanspreken, en die u 
toe kunt passen op uw eigen levensreis. 

Ik ben voor een avond graag uw gids.
Met hartelijke groet, 

Schrijf uw levensverhaal met tarotkaarten
Thema-avond

Wanneer iemand overlijdt, blikken we terug op zijn of haar leven. Maar ook als uw eigen reis 
nog niet ten einde is, kan het heel waardevol zijn om stil te staan en terug te kijken. Wie ben ik 

Schrijf uw levensverhaal met tarotkaarten
Uw leven Uw leven       in b� ld      in b� ld

pisartlaan 8, eijsden (La Mémoire) | aanmelden kan via aanmelden@walpot.net

Thema-avond 
tarotkaarten 
17 maart, 19.00 uur
deelname kosteloosM� rten Scha� eyM� rten Scha� ey

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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De weg door Graetheide wordt opnieuw 
ingericht. Het projectgebied loopt 
van de Schutterskampweg tot aan 
de Oude Baan. Graetheide had veel 
wateroverlast bij zware regenbuien. 
Als de werkzaamheden klaar zijn, heeft 
Graetheide een nieuw riool en een 
prachtige nieuwe weg.

Werkzaamheden
Eén van de werkzaamheden is de 
vervanging van het riool. De woningen 
krijgen nieuwe aansluitingen op het 
riool. Ook wordt de ondergrondse 
opslag voor regenwater verbeterd. 
Kijk voor meer informatie over het 
project Graetheide op onze website: 

 www.sittard-geleen.nl, zoekwoord 
Graetheide.

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. 

WIE VERDIENT HET JEUGDLINTJE?

Draag jouw held nu voor!

Rond 20 november reikt Sittard-Geleen 
weer het jeugdlintje uit. De burgemeester 
zet dan één of meerdere jonge helden uit 
de gemeente persoonlijk in het zonnetje. 
“Dat is belangrijk”, vindt Bobby Kronieger 
(19). Zij zit namens jongeren adviesraad 
JONGK in de jury van het jeugdlintje. 
“Kinderen of jongeren die onbetaald 
iets goeds doen voor andere mensen, 
hun omgeving of club, verdienen een 
beloning.”

Goed voorbeeld
De jeugd doet weinig vrijwilligerswerk, 
weet Bobby. “Vaak is het: ik doe iets 

voor jou, doe jij dan ook iets voor mij?” 
Gelukkig zijn er ook jongeren die anderen 
helpen zónder daar iets voor terug te 
willen. “Ze doen het omdat ze het leuk 
of belangrijk vinden. Met het jeugdlintje 
laten we zien dat dit bijzonder is. Zo 
stimuleren we andere jongeren: doe ook 
eens iets voor je omgeving.”

Bijzondere prestatie
Dat kan van alles zijn. Tygo, die in 2021 
het jeugdlintje kreeg, liet jarenlang zijn 
haar groeien. Hij doneerde het aan het 
kankerfonds, voor mensen die hun haar 
verliezen. Dat is een bijzondere prestatie. 

Ken jij ook zo’n jonge held? Meld hem of 
haar dan aan voor het jeugdlintje. 
De jury bepaalt welk kind (4 t/m 11 jaar) 
en welke jongere (12 t/m 17 jaar) deze 
onderscheiding het meest verdienen. 
De jonge helden krijgen een speciale 
ontvangst, als echte supersterren.

Voordragen of vragen?
Kijk op www.sittard-geleen.nl bij 
‘Onderscheidingen’ voor alle spelregels 
rond het jeugdlintje. Of lees het hele 
verhaal onder het kopje ‘Nieuws’.

 www.sittard-geleen.nl/bestuur/
onderscheidingen

Graetheide

OOK ONLINE...

 Sittard-Geleen

sittardgeleen

gemeentesittardgeleen

@sittardgeleen

gemeente Sittard-Geleen

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

SittardGeleen.nl

Onderzoek over sport- en cultuur

Alle gegevens zijn anoniem en worden 
alleen voor dit onderzoek gebruikt.

STADSKRANT
Denk mee met Sittard-Geleen

Ondersteuning popmuzieksector
Popmuziek maakt een belangrijk deel uit van onze cultuur. Muziek levert ook een 
belangrijke bijdrage op het gebied van cultuur, talentontwikkeling en economie. 
Daarom financieren de Provincie Limburg en het Prins Bernhard Cultuurfonds 
vier regelingen voor de Limburgse popmuzieksector. Deze regelingen helpen 
organisaties en muzikanten in Sittard-Geleen.

Welke regelingen zijn er? 
De programmeringsregeling is er onder andere voor kleine podia en lokale 
festivals met maximaal 300 bezoekers. Met de impulsregeling worden nieuwe 
initiatieven of activiteiten gesteund, die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van het lokale of regionale popveld. Ook is er een makersregeling. Deze is bedoeld 
voor professionele muzikanten die meer vorm willen geven aan hun carrière. En 
tot slot is er de regeling SamenDOOR!. Deze heeft als doel om de samenwerking 
tussen de Limburgse popsector en scholen die muziekonderwijs bieden, te 
ondersteunen. Meer weten of aanvragen? 

Kijk op  www.sittard-geleen.nl zoekwoord: popmuziek.

Heeft u een vraag
of melding 
over afval? 

Bel RWM: 
046 210 01 20 

Om u nog beter te ondersteunen met 
sport- en cultuuractiviteiten in onze 
gemeente, onderzoeken we waar u 
behoefte aan heeft. En op welke manier 
u sportieve en culturele activiteiten 
wilt uitoefenen. Met sporten bedoelen 
we alles waarbij u zelf actief bent. Met 
cultuur en culturele activiteiten bedoelen 
we alle activiteiten waarbij u zelf iets 
maakt of doet. Doet u mee aan het 
onderzoek?

Invullen vóór 11 maart 
Meedoen aan het onderzoek kost slechts 
drie minuten van uw tijd. Helpt u mee? 
Het onderzoek loopt tot 11 maart via 

 www.sittard-geleen.nl/behoefte-
onderzoek. 

Bobby en Femke, allebei lid van jongerenadviesraad JONGK! roepen op om kinderen en jongeren voor te dragen.
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Op 15 maart zijn de Provinciale Staten- en 
Waterschapsverkiezingen. Wilt u graag 
stemmen, maar weet u niet goed op wie? 
Of weet u niet goed waar de partijen voor 
staan? Wij helpen u op weg. 

In begrijpelijke taal 
Op donderdag 2 maart van 10.00 – 12.00 
uur organiseren de Domijnen en de 
gemeente een speciale themasessie 
rondom de verkiezingen. Aan de hand van 
spelletjes, en onder het genot van een 
kop koffie of thee, krijgt u uitleg over het 
invullen van de Stemwijzer. We lezen ook 
samen de ‘Verkiezingskrant’. Deze krant 
bevat ook informatie over de verkiezingen 
en is geschreven in begrijpelijke taal. De 
bijeenkomst vindt plaats in Ligne in Sittard. 
Deelname is gratis en iedereen is welkom. 

Inclusief stembureau
Tijdens de verkiezingen is zalencentrum 
de Oase in Sittard ingericht als een 
inclusief stembureau. Iedereen met of 
zonder een beperking kan hier zelfstandig 
stemmen. Op het inclusief stembureau 
zijn hulpmiddelen aanwezig. 
Meer informatie leest u op 

 www.sittard-geleen.nl/verkiezingen 

Hoe zit het ook 
alweer met de 
verkiezingen? 

  Stadskrant Sittard-Geleen.

Met de lente op komst dalen de energieprijzen. Het is zelfs weer mogelijk om een vast energiecontract af te sluiten. 

Toch blijven de energiekosten een groot punt van zorg. Met name naar de volgende winter toe.

Hulp vragen
De flink gestegen kosten leiden bij veel 
huishoudens tot geldzorgen. Wethouder 
Judith Bühler hoort de verhalen vaker 
als ze bijvoorbeeld in de stad wordt 
aangesproken. Of van inwoners die zich 
melden bij Vidar. Toch merken het Rode 
Kruis, de Voedselbank, de gemeente en 
andere welzijnsinstellingen dat mensen 
zich schamen om hulp te vragen. Daarom 
stellen ze het uit of doen ze zelfs niets.

Ga in gesprek
“We zien bij deze crisis compleet nieuwe 
dingen. Middeninkomens met vaste 
banen, tweeverdieners die door een 

Veel mogelijk
Bühler maakt zich zorgen over 
inwoners die geen gebruikmaken van 
beschikbare hulp. In Sittard-Geleen 
heeft een hoog percentage van de 
huishoudens die in aanmerking komen 
voor de generieke energietoeslag, die 
ook daadwerkelijk aangevraagd. Maar 
er blijven inwoners die geen gebruik- 
maken van dat recht en niet aanvragen. 
Die inwoners lopen € 1.300,- mis 
waarmee bijvoorbeeld rekeningen 
betaald kunnen worden. Daarmee 
kan ook het ontstaan of verergeren 
van schuldenproblematiek worden 
voorkomen. Recent heeft de gemeente 
een Tijdelijke tegemoetkoming 
vastgesteld. Hieruit kan sinds 27 
januari hulp worden aangevraagd. 
Vanaf 7 februari kunnen inwoners ook 
terecht bij het landelijke Noodfonds 
Energie. Wethouder Bühler: “Er is 
heel veel mogelijk. Wat uw situatie ook 
is. Het allerbelangrijkste is dat we in 
gesprek komen. Bij Vidar staat de deur 
altijd open!”

Waar kunt u terecht voor hulp? 

•  www.vidar.nl/hulp-bij-hoge-
energiekosten

•  www.sittard-geleen.nl, zoekwoord 
duurzaamheid

•  energietoeslag@sittard-geleen.nl
•  Of bel: 046 477 87 70

NIEUWS UIT HET COLLEGE

Financieel klem door de 
energieprijzen? Vraag hulp!

Je herkent het gebouw op de foto vast wel: De Kluis oftewel de Sint Janskluis in Geleen. 
Het gebouw heeft verschillende functies gehad. In het begin deed het bijvoorbeeld dienst 
als kapel. Heb jij ook een foto in de gemeente gemaakt? Stuur deze naar fotografie@
sittard-geleen.nl. Of tag ons op Instagram en gebruik de hashtag #mijnsittardgeleen.  

flink gestegen energieprijs ineens voor 
het eerst in hun leven klem zitten”, vertelt 
Bühler. “Er is soms een drempel om hulp 
te zoeken, terwijl dat niet nodig is. We 
bieden voor alle situaties mogelijkheden. 
Dat kan digitaal of telefonisch als dat de 

voorkeur heeft. Of in een gesprek met een 
medewerker die samen met de inwoner 
naar een oplossing zoekt. Maar het is 
verstandig om wel in gesprek te komen!”

Zuyderland strijdt mee tegen 
eenzaamheid

Bezoek de buitententoonstelling ‘Open Je 
Ogen’ vanaf 1 maart op het Stationsplein 
in Sittard. De tentoonstelling toont dertig 
verhalen van mensen die het slachtoffer 
waren van mensenhandel.

TIP VAN DE WEEK

FOTO VAN DE WEEK

Voelt u zich wel eens eenzaam? U 
bent niet alleen! Veel mensen ervaren 
gevoelens van eenzaamheid. De coalitie 
‘Samen Sterk tegen Eenzaamheid 
Sittard-Geleen’ wil daar iets aan doen! 
Kortgeleden sloot ook Zuyderland hierbij 
aan. Ageeth Bijl, Directeur van Zuyderland 
Care, vertelt over de rol van Zuyderland.

Weinig bezoek
“We bieden zorg in dertien zorgcentra 
én bij de mensen thuis via Zuyderland 
Thuiszorg en Thuishulp. Onze cliënten zijn 
veelal ouderen. We zien dat de mensen 

met contacten of een goed netwerk vaak 
gelukkiger zijn. Maar veel ouderen, ook 
in het zorgcentrum, krijgen maar weinig 
bezoek. Dat maakt dat veel mensen zich 
eenzaam voelen”, vertelt Ageeth. Samen 
willen we daar iets aan doen. Benieuwd 
wat? Lees meer op 

 www.knooppuntinformelezorg.nl/
nieuws.

Contactpunt Eenzaamheid 
Bent of kent u iemand die eenzaam is? 
Het knooppunt Informele Zorg helpt u 
graag! Bel 046 750 84 10 of mail naar 
contact@knooppuntinformelezorg.nl.

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

Met de STEMTAXI naar het 
inclusief stembureau 

Reserveren is verplicht 
Bel (045) 782 09 91

Ma. t/m vr. 08.30 – 17.00 uur

“Er is veel mogelijk. 
Wat uw situatie ook is. 
Ga erover in gesprek.””
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By JOOP ROUKENS

NIEUW IN GELEEN

GROTE HOEVEELHEDEN
VAN TOPKWALITEIT:

BOXSPRINGS, STOELEN, TAFELS, 
BANKEN, MATRASSEN, RELAX-
FAUTEUILS EN MEUBELSETS.

SALMSTRAAT 15 - 6161 EL GELEEN

SLAAPCOMFORT GELEEN

EEN GROTE KEUZE 
AAN TOPKWALITEIT 

BOXSPRINGS EN 
MATRASSEN
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PROEFPERSONEN
GEZOCHT
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Wijnboer Johan Jacobs uit Dilsen-Stokkem 
blij met zijn Maaskiezels en buurman Karel

In Dilsen-Stokkem ligt op een steen-
worp afstand van de Maas het wijndo-
mein Thilesna van Johan Jacobs en zijn 
vrouw Carmen Janssen. Alles doen ze 
zelf: druivenstokken verzorgen op hun 
1,5 hectare Maasoever. Druiven per-
sen en wijn bottelen in de verbouwde 
koeienstal. En waar vóór 2014 konijnen 
in hun hokken rondhuppelden, worden 
nu gasten ontvangen om de vijf witte 
Thilesna wijnen te proeven. ,,Je moet 
durven springen, je leeft maar één 
keer”, zegt de ambtenaar, die wijnboer 
werd.

Door Ray Simoen

Op een middag in 2014 stapt Johan Jacobs 
als ambtenaar van de Belgische Waterstaat bij 
Karel Henckens binnen voor het verlenen van 
een vergunning aan de eigenaar van Wijndo-
mein Aldeneyck vlakbij de Maas. Drie uur 
later vertrekt hij weer, niet langer meer als 
ambtenaar, maar als wijnboer in spé. ,,Karel 
praatte zo begeesterd over zijn domein, zijn 
druiven en zijn wijnbouw dat ik dacht: ‘ik wil 
wijnboer worden’,” zegt de nu 42 jarige Johan 
Jacobs in de voormalige koeienstal, die hij 
met hulp van zijn vrouw en schoonvader ver-
bouwd heeft. Koeien hebben plaats gemaakt 
voor een rij glimmende rvs tanks, waarin het 

sap van de druiven wordt vergist. Zijn carrière 
switch blijk geen gril, onder invloed van enke-
le glazen Aldeneycker wijn van zijn enthou-
siaste wijnbuurman Karel Henckens. ,,Ik ben 
meteen met mijn vrouw Carmen gaan overleg-
gen of zij mijn droom ook ziet zitten. Want het 
is niet niks, een wijndomein starten terwijl we 
twee kleine kinderen hebben en Carmen ook 
haar baan in het onderwijs wilde behouden.” 
Hij gaat een opleiding tot wijnbouwer volgen 
in Hasselt. Erna verdiept en verbreedt hij zijn 
kennis van de duiventeelt en wijnbouw via 
een cursus, die door de wijnuniversiteit van 
Trier op Chateau Gilbert in Wijnandsrade 
wordt gegeven. ,,Ik was de benjamin van alle 
cursisten, onder wie alle ‘grote jongens’ van 
de wijnbouw in de beide Limburgen.”

Geluk
Zijn droom krijgt meer vaste vorm wanneer 
Carmens vader toezegt om een handje te 
helpen en bij te dragen aan de verbouwing 
van de oude koeienstal. Intussen plant Johan 
achter de tuin bij zijn huis zijn eerste ‘pro-
beer-stokken’, onderzoekt hij de financiële 
haalbaarheid van zijn ‘wijndroom’ en gaat hij 
na waar hij het beste zijn stokken kan planten. 
Het geluk lacht hem toe. Niet alleen heeft hij 
in zijn Aldeneycker buurman Karel Henckens 
een ,,uitstekende coach” en ,,altijd enthousi-
aste vraagbaak” maar beschikt hij ook over 

percelen, die prima geschikt zijn voor wijn-
bouw. ,,De toplaag bestaat uit zeer vruchtbare 
leem, die rijk is aan Maaskiezels. Die kiezels 
zijn fenomenaal, ze geven de wijn een fijne 
mineraliteit.  Ze houden de warmte van de 
zon goed vast. We zitten hier bovendien in een 
soort dal met een fijn microklimaat, waarbij 
de beekjes en de Maas voor warmte zorgen. 
De druiven zijn daardoor beter bestand tegen 
nachtvorst. Daardoor kunnen de suikers in 
de druiven beter ‘afrijpen’. We zitten hier op 
het droogste stuk van de Benelux”. Dat geluk 
deelt hij met de wijndomeinen van Karel 
Henckens in Aldeneyck en van Harry Vorse-
len in Thorn. ,,Aan Karel en Harry heb ik veel 
te danken. Ik vind het tof dat ze mij, die kleine 
wijnboer uit Dilsen-Stokkem, willen helpen,” 
zegt de aimabele Dilsenaar.
Drie jaar nadat hij zijn eerste stokken heeft 
geplant, kan hij in 2017 voor het eerst flessen 
vullen met de wijn van de druiven op zijn 
wijngoed van 1,5 hectare, dat naar Thilesna, 
de oude naam van Dilsen-Stokkem, wordt ge-
noemd.  Alleen witte wijnen maakt hij van de 
Auxerrois en Riesling druiven op zijn wijndo-
mein. ,,Auxerrois zijn vroeger rijp dan de 
Riesling druiven, waarvan ik twee varianten 
heb.” Momenteel kan hij circa 10.000 flessen 
vullen met vijf verschillende wijnen (Pinot 
Gris, Auxerrois en twee soorten Riesling). De 
1,5 hectare van wijndomein Thilesnas zijn 

Carmen en Johan.   Foto’s privé-archief Johan Jacobs

voor Johan niet voldoende om zich full prof 
wijnboer te kunnen noemen. ,,Ik werk nog bij 
Limagrain, een Frans bedrijf, dat landbouw-
zaad veredelt en verkoopt.” Maar op termijn 
hoopt hij zich voltijds aan zijn wijndomein 
te kunnen wijden. ,,Dit jaar willen we van 1,5 
hectare naar 4 hectare en als ‘de markt’ gun-
stig is, naar 5 hectare. We kunnen zelfs naar 
10 hectare maar dat is nog ver weg. Daarvoor 
hebben we extra handjes nodig, en die zijn 
niet goedkoop.”

Goud
De vele inspanningen  van Johan en Carmen 
zijn inmiddels ruim beloond. In 2020 won 
hun Riesling wijn goud bij de wedstrijd van 
de Vereniging van Vlaamse Sommeliers om 
de Beste Belgische witte wijn. ,,En met onze 
Auxerrois wonnen we zilver.” Ook aan de 
overzijde van de Maas bleven hun witte Thile-
snas niet onopgemerkt. ,,Zes oorkondes heb-
ben we gewonnen in Nederland”, klinkt het 
trots. ,,We zijn op de goede weg. Onze wijnen 
bevallen goed, ook doordat we een vriendelijk 
prijstarief hebben: onze wijnen kosten zo’n 14 
á 15 euro per fles.”
In de stal, waar vroeger konijnen rondschar-
relden staan de flessen Thilesna wijn netjes 
in de schappen van wit hout. Bij de toonbank 
staan enkele flessen gin, gemaakt van de 
vergiste en gedistilleerde pulp van de druiven. 
Carmen is enkele flessen wijn een feestver-
pakking aan het geven. ,,Hier serveren we ook 
drie glazen wijn aan onze gasten na afloop van 
de twee uur durende rondleidingen die we 
elke zaterdag om 13 en 16 uur of op afspraak 
geven. Buiten zijn we bezig het terras in ge-
reedheid te brengen voor als straks het mooie 
lenteweer komt.”
Hoewel ze beiden soms handen te kort 
komen, hebben ze nog geen moment spijt 
gehad van hun keuze hun wijndomein droom 
mogelijk te maken. ,,Je moet durven springen, 
je leeft maar één keer”, zegt Johan met een 
glimlach.

 Informatie:
 Wijndomein Thilesna
 Watermolenstraat 8
 3650 Dilsen-Stokkem
 Tel: 0032-89.23.88.96
 info@wijndomein-thilesna.be
 www.wijndomein-thilesna.be

Ontbladeren Boyen.

* gehele collectie

Mode voor alle mannen
Premium dealer van Geleen 

en omstreken
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Mode voor alle mannen

Markt 120A, 6161 GP Geleen 
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Premium dealer van Geleen
en omstreken

Markt 120A   |   6161 GP Geleen   |   Tel. 046 - 475 98 83

      
  

40% 
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40%

Nieuwe voorjaarscollectie NZA  
is binnen!!
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Wist je dat je bij 
BLUE Wellnessresort Sittard…
• Kunt genieten van maar liefst 21 sauna- en wellnessfaciliteiten
• Vrij gebruik mag maken van scrubzout, shampoo en showergel
• Gratis deel mag nemen aan diverse wellnessrituelen zoals opgietingen
• Culinair kunt genieten in het wellness restaurant
• Jezelf in de watten kunt laten leggen op de beauty afdeling
• Ook enkel alleen in de avond kunt relaxen
• Badlinnen zelf mee mag nemen, maar je het ook kunt huren
• Badkleding niet is toegestaan!

Scan en
ontdek!

EEN DAGJE 
ONTSPANNEN?

OPENINGSTIJDEN:  MA T/M ZO 10:00 UUR –  22:30 UUR
MILAANSTRAAT 115 |  6135 LH SITTARD |  BLUEWELLNESS.NL/SITTARD

Dat kan bij jou in de buurt!

AFTER WORK 
ARRANGEMENT
ONTSPANNEN VANAF 16:00 UUR
✓ Genieten tot 22:30 uur
✓ Heerlijk diner inbegrepen
✓ Inclusief verfrissend drankje

€39,00 per persoon

POPULAIR

Vervolg van de voorpagina

Es te zónne middig in die kaw gesjpeeld haws, 
dan tintelde dich de vingesj en de tene. Ple-
zeierig waar dat neit direk! Mer veer koosjte 
get höbbe, vónje veer zelf. Bènnezitte, nei, dat 
deige veer neit. Boete waar ’t mit al dae sjnee 
väöl plezeieriger. Ich dènk dan aan ’t sjpel 
mit de sjlei: ’t bergske aaf, pès taege  bekkerie 
Jötte. Van baoven aaf  nao ónger, de sjtraot 
euver pès taege de moer aan de euverkantj. 
Angs veur einen auto in de Dörpssjtraot? 
Toen neit, wie dèks koum dao ‘nen auto? 
En sjleiere? Waat dach geer daovan? Geer 
mót weite dat veer in de eesjte jaore nao d’n 
oorlog op klómpe leipe. Die ware prima óm te 
sjleiere, die litsjde prima! Mer ’t ware ellenjige 
dènger óm mit door de sjnee te loupe. Bènne 
de kortste kere haws te van die sjneeklump 
ónger dien klómpe. Loupe góng dan bekans 
neit meer. Euveriges op sjool moosjte veer die 
dènger oppe gank laote sjtaon en bènne in de 
klas drouge veer dan van die zelf gemaakde 
sjlufkes. Wirkelik ’t sjpannends waor es veer 
sjneebelgevechte gónge hawte taege die van 
de “Ranch”” van Sjtadbrouk!! Dat góng dèks 
hel taegen hel. D’r ware van die vale (= gemei-
ne) die eine sjtein in de sjneebal sjtouke!! Lae-
vesgeveerlik! Die deige dat zo dèks dat veer 
waal gedwónge woorte ‘tzelfde te doon. Zelf 
zouwe veer dao natuurlik neit mit begónne 
zeen. Mer erg dèks höbbe veer neit van die 
gewónne…

Langzaam aan verdwient d’n druim euver 
vruiger sjpele in de sjnee. Boete sjniet ’t 
ummer nog get en vannach geit ’t nog sjtevig 
vreize… wie lang nog, deze wèntjer??
En ‘t haet toch nog minstes  ’n waek flink 
gevraore! En veer kregen ós  “koudegolf”: 
wentjer 2023!

Mer veer wiste ’t zeker: de lente kump toch! 
Want:
De blaedjes zulle weier kómme  
De wèntjer, dae zal gaon.
Mit vlagge en mit trómme
Zulle veer te wachte sjtaon….  
   (Jochem Aeres)

Veer vruiger (2)

‘Open aanbod’ bij Gilde De Graven
Een open aanbod wil zeggen dat iedereen 
kan deelnemen aan onze activiteiten, zonder 
inschrijfgeld of contributie te betalen. Je zoekt 
iets uit waar je belangstelling naar uitgaat, 
wat je leuk vindt, je schrijft tijdig in via de 
website en klaar is Kees. Alles wat wordt 
aangeboden is gezellig, want er zijn altijd 
meerdere mensen met dezelfde keuze. Het is 
ook leerzaam en bovendien betaalbaar omdat 
we alleen met vrijwilligers werken, die stuk 
voor stuk hun beste beentje voor zetten.Voor 
de komende periode alvast wat aanbevelin-
gen. Dinsdag 28 februari een lange wandeling 

in de omgeving Schinnen-Sweikhuizen van 
ongeveer 13 km met als startpunt de Mul-
dermolen. Zo leer je de eigen omgeving toch 
weer anders kennen. Engels voor gevorderden 
staat vanaf 1 maart op het programma. Op 
woensdagmorgen gaan 13 lessen van start 
onder leiding van Jacquie Scully uit Urmond 
(native speaker). Donderdag 2 maart gaat 
Loek Voesten uit Puth je de kneepjes van 
Fotobewerking uit de doeken doen. Je kunt 
kiezen uit een ochtend- of een avondcursus 
met Adobe Lightroom. De Luisterkring Klas-
sieke Muziek o.l.v. Pierre Rietrae uit Kerkrade 

start maandagmiddag 6 maart met 4 uitvoe-
ringen. Inschrijving voor een losse middag is 
mogelijk. Woensdagavond 8 maart starten de 
wijnproefavonden (5 stuks) waarbij Roel Lub-
berink uit Puth uitleg geeft over types wijn, 
invloed van het klimaat, druivenrassen, enz. 
De basiscursus voor Apple Computers (iMac 
en Macbook), ook door Loek Voesten, gaat 
op donderdagochtend 14 maart beginnen; 8 
lessen van 2 uur brengen je op de hoogte. In 2 
avonden gaat Marianna Willems uit Spaubeek 
je laten kennis maken deze 2 manieren om 
je lichamelijke en geestelijke gezondheid te 
verbeteren met Mindfulness en Reiki. Deze 
introductieavonden vinden plaats op 16 en 23 
maart vanaf 19.00 uur.

Mocktails, shots genot zonder alcohol
Door Ray Simoen

Na drie dagen dolle sjpas is de lol er voor 
een tijdje wel af. De beurs leeg. In het hoofd 
jankt een late kater nog na. En de keel lijkt 
een woestijn, waar al eeuwen geen druppel 
meer is gevallen. Het is een bekend fenomeen, 
een traditie zelfs: de genotsstopknop wordt 
ingedrukt na de vette dagen van pils, gedrenkt 
in friet met mayo, kebabs, druipend van de 
knoflooksaus en kouwe sjottel, waarvan de 
zilveruitjes als de knikkers van Marble Mania 
rondtollen in je maag.

Detox
 ‘Have a break’, niet voor een shot chocolade 
energie van Kittekat maar om straks zonder 
vrees voor al te zichtbare vetrollen de eerste 
zonnestralen op een lenteterras te kunnen 
vangen. Vroeger, in kerkvaste tijden noem-
den ze dat vasten, nu heet dat ‘detoxen’ of 
ontgiften. Andere naam zelfde doel: lekker, 
iets strakker in je vel zitten, en het hoofd 
bruisend van wilde voorjaarsplannen. Een 
nieuwe lente, een nieuw begin. Zo rond Pasen 
barsten die terraskriebels in alle hevigheid 
los, en kunnen de warmtekussentjes op de 
Sittardse terrassen weer opgeborgen worden. 
De billen worden dan verwarmd door de 
zon of de erotisch opgeladen blikken van de 
doorgewinterde terrastijgers en barkrukpoe-
zen. Tot Pasen, effe geen vet en alcohol. Nu is 

‘alcoholloos’ niet meer zo’n scheldwoord als 
toen het eerste 0,0 bier, Buckler weggehoond 
en doorgespoeld werd. De Radlers in alle 
denkbare smaken, Bavaria Malt en de andere 
brouwers van het slag ‘Dit is de Man, Dit is 
zijn Bier’, Amstel, Jupiler, Palm en Heineken, 
haastten zich de afgelopen jaren om die Man 
aan zijn ‘gezonde’ 0,0  bier te helpen. Maar 
een mens/man/vrouw leeft niet van bier 
alleen. Een shotje apérol met witte wijn, een 
mojito met zijn opzwepende mix van munt, ijs 
en rum of een andere cocktail met hitsige na-
men als Bloody Mary, Tequila Sunrise, Sex on 
the Beach of Pornstar Martini zijn ook in trek 
bij Boomers, Millennials en Generatie Z-ers.

Nep
Wel of geen vasten, detoxtrip of ontgiftings-
maand, een mocktail is een drankje  dat je 
altijd kunt drinken, zoals een 0,0 bier zich ook 
niet aan een vaste periode houdt. Mocktail? 
Mock is Engels voor ‘nep’, dus een mocktail is 
een fake cocktail, een cocktail zonder alcohol. 
Gezonder want zonder alcohol. En minder 
duur, ook mooi meegenomen als je giro nog 
dieprood uitslaat van de energierekeningen 
en de voorbije carnavalspret. Je hoeft maar op 
vijf dingen te letten. Ijs. Een mocktail zonder 
ijs is als Pasen zonder ei, carnaval zonder 
‘maske’ en Ajax zonder arrogantie.  Verder 
sap; Dat vervangt de alcohol. Sap van sinaas-

appel, (misschien heb je nog een zakje van het 
appelesiene sjmiete liggen), citroen, limoen, 
appels, ananas of van groentes als tomaten, 
rode bieten. Gewoon limonadesiroop kan ook. 
Pit is nummer drie: Elke mocktail snakt naar 
iets pittigs, zoals schijfjes gember, ringetjes 
rode peper, munttakjes of enkele druppels 
tabasco. En ook bruis wil een mocktail:  Mi-
neraalwater, tonic of gemberbier zijn prima 
‘bruis-makers’. Tot slot wil een mocktail er 
feestelijk uitzien. Een schijfje sinaasappel, 
citroen, kiwi of een komkommer of wortellint 
in je glas maken van je mocktail een bruisen-
de partydrink.

Probeer eens:
De Virgin Gin Tonic: 20 milliliter (ml) li-
moensap, enkele jeneverbessen, 100 ml. tonic 
en sliertjes komkommer. Wortel gember fizz: 
50 ml wortelsap, mespunt kurkuma. 100 ml 
gemberbier, 1 rode peper als garnering.
 Bron: www.samengezond.nl 
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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

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

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

Beitel 90, HEERLEN

Sjoerd Reintjens en Sepp Vallen 
stadsprinsen van de Waereldstjtad

Het is u als lezer misschien opgevallen, maar 
in de papieren en digitale versie van MIJNGa-
zet zijn op de pagina’s van de Vief van Gelaen 
de stadsprinsen van een seizoen eerder afge-
beeld. De redactie zat waarschijnlijk al met 
het hoofd in de groen-gele wolken. Toen deze 
mist was opgetrokken was de krant al gedrukt 
en konden we er niks meer aan veranderen. 
Daarom hierbij de juiste hoogheden! 

Eerder ging helaas niet, omdat de krant maar 
eens in de twee weken verschijnt. De vaste-
laovend is dan al wel achter de rug, maar we 
vonden desondanks dat we deze verwisseling 
recht moesten zetten. Ere wie ere toekomt! 
Sjoerd op de linkerfoto regeerde als Sjoerd 
I. Samen met zijn vrienden en adjudanten 

Jeroen Reintjens en Indy Olthof heeft hij er 
een fantastische carnaval van gemaakt. 

Sepp zit in groep 8 van De Driesprong en 
gaat de boeken in als Sepp I. Samen met zijn 
neef Siem Schafer, die hij als adjudant had 
uitgekozen, heeft hij er afgelopen week een 
geweldig feest van gemaakt. Niet verwonder-
lijk voor twee jongens die de carnaval met de 
paplepel ingegoten hebben gekregen.

 Foto’s Flaarisse Geleen
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WINKEL IN WITGOED & BRUINGOED
TV | AUDIO | COMPUTERS | WASMACHINE | DROGER | KOELKAST | VRIEZER | KEUKEN

Reparatie in alle verkochten producten met eigen monteurs en werkplaats

INSTALLATIE I MONTAGE EN INBOUW AAN HUIS

Meer acties kom naar de 
winkel of kijk online

www.baltersittard.nl

OP=OP ACTIE   
 Er komen nieuwe modellen

Let op alle aanbiedingen geldt 
OP=OP dus wees er snel bij !

Prijzen zijn meeneemprijzen  
zonder installatie enz.

Samsung QLED 55inch 
138cm super beeld 100hz smart 4k!
QE55Q75B  
€ 1049,-

Philips OLED 55inch 138cm
55OLED857 
met android en ambilight 
€ 1799,-

Sony soundbar
HT-SD40 330 watt geluid 
bluetooth enz.
Maak van elke tv een goed geluid!
 € 299,-              

De regio specialist

nu voor 
€ 749,-

nu voor
€ 199,-

 nu voor 
€ 1399,-
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