
✔  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

‘Terug naar de oorsprong’
Zijn moeder is Deens, zijn vader Duits. 
Geboren werd hij in Noorwegen, en als 
kok trok hij heel Europa door. Vijftig 
is Christoph Hartmann uit Sittard in-
middels, en weet nu waar zijn thuis is: 
Bij het vuur. ,,Terug naar de oorsprong 
van het koken”.

Door Ray Simoen

Onrustig en hard waren zijn jeugdjaren. Maar 
daarnaast ook avontuurlijk en vol ervaringen, 

die iemand snel zelfstandig maken. ,,In de 
Noorse hoofdstad Oslo ben ik geboren. Mijn 
moeder is Deens en mijn vader Duits. Ik 
had ook ergens anders in Europa ter wereld 
kunnen komen, mijn vader was cellist en 
trok met de orkesten, die hem engageerden, 
door heel Europa. Hoewel hij op hoog niveau 
cello speelde, waren de verdiensten erg karig. 
Schrijnend was het contrast van de chique en-
tourage van de symfonieorkesten en het wel-
doorvoede en goed geklede klassieke muziek-
publiek met de povere beloning van musici, 

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

GOEDKOOP & DICHTBIJ
URSULINENSTRAAT 18 ECHT • SALMSTRAAT 66A GELEEN

die van stad naar stad moeten trekken om in 
hun karige bestaan te kunnen voorzien”, zegt 
Christoph Hartmann in zijn woning in Sittard 
terwijl twee grote honden komen snuffelen 
aan het bezoek. Op tafel liggen aantekeningen 
voor recepten en gerechten, die de lange kok 
wil bereiden voor de klanten van zijn Outdoor 
Cooking en Catering bedrijf. ,,Ik ben elitair 
opgevoed, maar in armoedige omstandighe-
den.”
 Lees verder op pagina 11

MOONEN
NOTARISSEN

SITTARD
NOTARIS MR. A.G.M. MOONEN

Agricolastraat 75
6131 JW Sittard
046-2030600

sittard@moonen-notarissen.nl

Agricolastraat 75   Sittard   046-2030600 
sittard@moonen-notarissen.nl

Lees de nieuwste
STADSKRANT

Limbrichterstraat 42 Sittard 
www.durlinger.com 

Ontdek onze
nieuwe 

voorjaarscollectie

INRUILACTIE!
TOT WEL €400,- RECYCLEKORTING

Wassen & drogen

‘Lèntjheuvel spoart neet’
Bent u al in het bezit van een treinkaartje om 
in de trein van de Lindenheuvel te stappen 
die dit weekend en volgend weekend in 
volle vaart door het Volkshuis raast. De trein 
brengt u een gezellige avond vol sketsj, zang 
en dans. 

Marco Boonen de nieuwe schrijver heeft er 
voor gekozen om oude personages (Theike 
en Leike) weer op de planken zetten maar 
ook huidige thema’s komen aan bod. U zult 
zich niet vervelen als u instapt er erachter 
komt dat de Lèntjheuvel neet spoart. Tickets 
zijn verkrijgbaar op www.revuelindenheuvel.
eu of bij Boree op de Lindenheuvel. Enkele 
voorstellingen zijn al uitverkocht. Kom kijken 
en als het u bevalt kunt u de volgende revue 
misschien zelf mee doen. Heeft u interesse 
dan kunt u informatie opvragen bij 
info@revuelindenheuvel.eu.

UITGAVE VOOR DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN

www.mijngazet.nl 
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Doel van ons werk is dat 
kinderen mee kunnen doen 
en niet worden uitgesloten.
 Emile Vencken

@
Sittard-Geleen!

Erwin
Talpe

Maud
Schenk

Laila
Wakrim

Postzegelbeurs in 
het Trefcentrum
Zondag 2 april is er weer een postzegelbeurs 
van de Philatelist Geleen e.o. De beurs duurt 
van 9.30 tot 13.00 uur en vindt plaats in het 
KBO-gebouw Trefcentrum Molenstraat 42, 
Geleen-Lutterade. 

Jong en oud is welkom en de entree is gratis. 
Er zijn verschillende handelaren met een 
grote collectie aan postzegels en poststukken. 
Ook zijn er enkele leden die diverse postzegels 
aanbieden om uw verzameling completer te 
maken. Wil u meer weten over taxaties dan 
kunt u daarvoor informatie inwinnen bij het 
bestuur uiteraard ter plaatse aanwezig.
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ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER

WASMACHINE
WM14N275NL

✓ 8 kilo
✓ 1400 toeren

499499,-,- 499499,-,-
✓ 8 kilo
✓ AutoDry

CONDENSDROGER
WT43N292NL

4499,,9999

SENSEO
HD6553/70

✓ Waterreservoir: 0,7 liter
✓ 1450 watt vermogen

7744,-,-
MAGNETRON
MN205SS 

✓ Inhoud: 20 liter
✓ 700 watt vermogen

VRIJSTAANDE
VAATWASSER
VVW6035AS 

✓ 15 couverts
✓ Bestekmand

386386,-,-

STEELSTOFZUIGER
CX7-1-35BK
✓ Accuduur: 35 minuten
✓ Voor alle vloeren

STEELSTOFZUIGER
CX7-1-35BK
✓ Accuduur: 35 minuten
✓ Voor alle vloeren

155155,-,-
4K UHD  LED TV
43AU7022

43 INCH
109 CM

43 INCH

43 INCH
109 CM

109 CM

377377,-,-

189189,-,-
TAFELMODEL 
KOELKAST
KS116-0-41FW

✓ 89 liter koelen
✓ 16 liter vriezen

85
 c

m

✓ Tizen Smart TV

4K UHD LED TV
55PUS8807/12

SENSEO

699699,-,-
✓ Android Smart TV
✓ 3-zijdig ambilight

55 INCH
140 CM

5 jaar garantie*

*Na registratie bij 
Siemens

VRIEZER
VV143WIT
✓ 168 liter vriezen
✓ 40dB
✓ 5 lades

14
3 

cm

333,-,-

Deze aanbiedingen zijn geldig van 20 maart t/m 2 april 2023 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

*

In Sittard-Geleen is 1+1 
bijna nooit 2

Door Ray Simoen
Regeren is vooruitzien, dat is een oeroude, grijs 
gedraaide plaat. Net zoals 1+1= 2 een zekerheid 
is, waarop je nieuwe stadhuizen en sportcentra 
kunt bouwen. In Sittard-Geleen ligt dat toch iets 
anders. Daar hebben ze moeite met vooruitzien 
en kunnen ze vaak hele simpele rekensomme-
tjes, zoals 1+1= 2, niet goed maken. Daardoor 
is 1+1 hier niet altijd 2, maar 3 of zelfs vaak 6 of 
nog meer.  Vorige week werd daarvan nog eens 
duidelijk het bewijs geleverd bij de verkiezingen 
voor Provinciale Staten en de Waterschappen. De 
gemeente had becijferd dat de tellers al die grote 
lappen papier met de uitgebrachte stemmen op 
een van de talloos veel partijen, volgestouwd met 
lijsttrekkers en lijstduwers, makkelijk binnen drie 
uurtjes uit de stembussen konden halen, compleet 
openvouwen en vervolgens zorgvuldig tellen. En 
dat ze daarna nog de stem zouden noteren en 
doorgeven aan het ‘Hoofd Stembusuitslagen’ in 
het gemeentehuis.

Soap
Binnen drie uur! Terwijl de tellers ook nog op de 
vingers konden worden gekeken door burgers. 
Want om Trump- en Bolsonaro achtige tafere-
len met gedoe over vermeende stembusfraude 
mochten bij deze verkiezingen burgers meekijken 
met het openen van de stembussen en het tellen 
van de biljetten. Om middernacht, drie uur na het 
sluiten van de stemlokalen moest het werk ge-
klaard zijn door de ingehuurde ‘tellers’. Mooi niet, 
dus vroegen de uitzendkrachten extra geld want 
ze waren maar voor drie uur ingehuurd. Probleem 
‘nummer zoveel’ voor de gemeentelijke planners 
en cijferaars, die al eerder aangetoond hadden 
niet goed overweg te kunnen met ‘platte jappen’ 
en vooruit plannen. Zie de soap rond het Huis aan 
de Markt dat het verdoemde gebouw van V en D 
moet vervangen. In dit nieuwe Huis aan de Markt 
moeten komen: de raadzaal van de gemeente, een 
ruimte voor ‘representatieve bestuurlijk functies’, 
een ‘experience center’ van de VVV Zuid-Lim-

burg en een pannenkoekrestaurant of een klein 
restaurant. En in de kelder een fietsenstalling en 
een openbaar toilet. Dat moest allemaal voor 7 
miljoen euro kunnen, werd er gesteld. Mooi niet, 
de ene aannemer kon de klus voor niet minder 
dan 12 miljoen klaren en de andere zei dat het 
alleen voor 22 miljoen kon. Uiteraard waren de 
bouwkosten door allerlei oorzaken (tekort aan 
materiaal, personeel en de oorlog in Oekraïne) 
hoger geworden. Maar door steeds geen beslissing 
te nemen zorgde men ervoor dat de kosten vanzelf 
opliepen als gevolg van die aanhoudende tekorten 
aan materiaal, personeel, oorlog en oplopende 
energierekeningen. Dure misrekening.

Vingers
Ook bij Glanerbrook vertoonde het rekenmachine 
in het gemeentehuis haperingen. Voor 48 miljoen 
moest dit verouderde sportcomplex aan een fikse 
face lift geholpen kunnen worden, zo hadden de 
b en w cijferaars de raad voorgehouden. Niet veel 
later bleek er een heel wat duurdere aap uit de 
mouw te komen. Er was 26 miljoen meer nodig, 
dus voor 74 miljoen werd Glanerbrook veranderd 
van een brakke doos vol lekken en gaten in een 
modern multifunctioneel sportcentrum. De raad 
sputterde heftig tegen, vloekte en tierde maar 
slikte de peperdure worst toch door toen die in 
mootjes werd gehakt. Eerst zou er snel 52 miljoen 
gestoken worden in ‘nieuw Glanerbrook’, erna 
zou men verder kijken wat nog nodig was. Vorige 
week bleek waaraan die 52 miljoen zou worden 
besteed: betere isolatie van de sporthal, een nieu-
we ijshal met 1450 zitplaatsen en veel led-lampjes 
overal. Verder een modernere entree, met een 
pergola met veel groen door het hele complex, 
plus een leuk eigen kleurtje en sfeertje voor elke 
sportruimte. Geweldig nietwaar? En buiten 
komen naast weer een pergola met groen tal van 
herinneringen aan vroeger zoals de hardloopbaan 
van 1 km en een Pinkpop-promenade, die de tijd 
van Pinkpop in Geleen moet terughalen. Plus 75 
nieuwe bomen, waarvoor asfalt en parkeerplek-
ken het veld moeten ruimen. En al dat nieuwe 
isolatiemateriaal, die nieuwe receptiebalie, die 
planten, de led-lampjes, sfeerkleurtjes en  groene 
‘memorie-lanes’, dat kost 52 miljoen? Is veel 
geld. En dan moet voor 20 miljoen de rest nog 
opgeknapt kunnen worden. Iedereen kan op zijn 
vingers natellen dat deze berekeningen niet gaan 
kloppen. Maar in Sittard-Geleen tellen ze meestal 
anders, daar is 1+1 niet altijd 2.

‘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
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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

Bed and Breakfast 
Het is deze week 4 jaar geleden dat wij spon-
taan met onze Bed and Breakfast begonnen. 
Manlief droomt ervan om nog voor zijn 
pensioengerechtigde leeftijd te verhuizen naar 
het “la douce France”. Een afgelegen boerde-
rij met de mogelijkheid tot het verhuren van 
een of meerdere kamers is zijn grote droom. 
Het liefst ergens onder Lyon want dan ben 
je volgens hem “verzekerd van goed weer.”  
Vanuit de gedachte dat we al konden oefenen 
als voorbereiding op die mogelijke stap was 
daar het idee geboren. We stelden 1 kamer 
intern open voor verhuur. Als je een nieuw 
bedrijf begint, is een naam essentieel. Onze 
woning uit 1732 was vroeger een brouwerij en 
dat wilden we zeker in de naam verwerken. 
Verder zijn om de week onze 5 kinderen hier 
en dit zorgt (meestal) voor levendigheid. We 
combineerden beide zaken en de naam was 
geboren. Uiteraard in het Limburgs, want dat 
was een voorwaarde. Nog een leuk detail over 
onze woning: naast dat er een brouwerij zat, 
was er ook een café.  Echter stopte in 1932 de 
toenmalige eigenaar van de een op de andere 
dag met alles. Het bierrecept werd verkocht 
aan een landelijke brouwerij en de materialen 
werden verwijderd. De brouwerij was niet 
meer. Ondanks dat dit ruim 90 jaar geleden 
gebeurde, spreken de meesten in onze omge-
ving nu nog steeds van de voormalige Kroon-
brouwerij. De B&B creëren ging niet zonder 
slag of stoot en met name de bureaucratie zat 
ons in de weg. We wilden namelijk uitbreiden. 
Waar de gemeente eerst van mening was dat 
dit zonder vergunning kon, kwam ze daar 
later op terug. Uiteraard baalden we als een 
stekker, maar we hebben netjes de instructies 
van de gemeente opgevolgd. De vergunning 
werd verleend en in april 2020 gingen we 
eindelijk met twee nieuwe kamers open in ons 
bijgebouw. Sommige gasten blijven je bij. Zo 
was er een mevrouw die niet uitgepraat raakte 
over de vierkante kopjes bij het koffiezetap-
paraat op haar kamer. Tot aan het uitchecken 
bleef zij ons daar op attenderen. U begrijpt 
dat de kopjes snel werden vervangen. Of de 
gast die met de koelbox en de boterhammen 
in foliepapier naar ons kwam, incheckte en tot 
aan het uitchecken verder niet meer van de 
kamer afkwam. 
Het is elke keer weer een verrassing wie we 
als gasten mogen ontvangen. En ook welke 
taal we mogen spreken, want onze gasten 
komen uit alle windrichtingen. Duits is wat 
we na het Nederlands het meest spreken in de 
ontbijtkamer. Al zou het Frans de voorkeur 
hebben, want 
dat mag echt nog 
opgepoetst worden 
met het oog op 
onze plannen. Ach, 
en anders blijven 
we nog maar even 
in Geleen om te 
oefenen, toch?

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

Ron van der Meijs en Karin Borro 
weten wat er speelt in Lindenheuvel
Wijkboa’s zijn de oren en ogen van de 
wijk. Zij fungeren als schakel tussen 
de burgers en de gemeente en signale-
ren problemen in een vroeg stadium 
om ze aan te pakken voordat ze echt 
escaleren. In de Sittard-Geleense wijk 
Lindenheuvel vervullen Ron van der 
Meijs en zijn collega Karin Borro deze 
functie met veel verve. Tijd voor een 
kennismaking.

Ron van der Meijs woont in Maastricht, maar 
Lindenheuvel voelt als een tweede thuis. 
Sinds 1998 is hij actief als BOA en hij heeft 
door de jaren heen de verandering van het 
beroep dan ook van dichtbij meegemaakt. 
“Klopt. Ik ben ooit begonnen bij de par-
keerpolitie en ging vervolgens werken bij de 
milieupolitie. Daar werd ik leidinggevende 
om op een gegeven moment de overstap te 
maken naar een functie als Wijkboa. In 2017 
werd mijn werkgebied Sittard-Geleen. Eerst 
in het centrum van Geleen en nu in de wijk 
Lindenheuvel.” Jullie zijn het aanspreekpunt 
tussen de inwoners van de wijk en de verant-
woordelijken bij de gemeente en bijvoorbeeld 
de woningverenigingen. “We zijn er voor de 
mensen en proberen de leefbaarheid in de 
wijk voor iedereen aangenaam te houden. Om 
dat te doen pakken we overlast, in de breedste 
zin van het woord, aan. Denk aan bijvoorbeeld 
burenruzies, afvalproblematiek, parkeer-
problemen en algemene zaken die overlast 
kunnen veroorzaken. Dit doen we altijd door 
het gesprek met de inwoners aan te gaan. 
Mijn collega Karin Borro, de jeugdboa’s in de 
wijk en ikzelf willen zichtbaar zijn en makke-
lijk aanspreekbaar voor iedereen. Zo kun je 
signaleren en vroegtijdig aan een oplossing 
proberen te werken.”

Boa’s zijn geen politiegenten en houden zich 
dan ook niet bezig met zaken als inbraak, 
geweld, diefstal, enzovoorts. “We zijn door 
ook niet voor uitgerust, het enige dat wij bij 
ons dragen zijn handboeien. Toch is ons vak-
gebied door de jaren heen flink veranderd en 
ons ‘takenpakket’ is flink uitgebreid. Negentig 
procent van mijn werktijd rijd ik rond op de 
scooter, zo ben ik direct aanspreekbaar en 
kan ik me makkelijk verplaatsen. Met een 
auto rijd je niet zo gemakkelijk een brandgang 
in bijvoorbeeld. We merken ook dat dit best 
goed werkt. Een van de top drie ergernissen 
is, naast hondenpoep, het illegaal dumpen 
van afval in de wijk. Dit zorgt onvermijdelijk 
voor verloedering van de leefomgeving en 
rattenoverlast. Doordat we ons veel actief 
op straat bevinden kunnen we dit dagelijks 
signaleren. De gemeente zorgt er dan voor 
dat het snel wordt opgehaald. Zo proberen we 
deze ergernis in de kiem te smoren.”

Ron is op de woensdag en donderdag tussen 
14.00 en 15.00 uur te vinden bij het Wijk-
steunpunt Lindenheuvel, gelegen aan De 
Koempel waar ook het Leger des Heils zit, 
waar hij een inloopspreekuur houdt. “Men 
kan dan bij mij terecht voor vragen, het door-
geven van klachten of gewoon een praatje. De 

mensen die dagelijks werken in het wijksteun-
punt vinden het daarnaast ook prettig als er 
met regelmaat iemand in uniform aanwezig is. 
Dat geeft ze een zeker gevoel van veiligheid. 
Het is daarnaast een methode om moeilijkere 
zaken als overlast door verwarde personen en 
burenruzies in een rustigere omgeving met de 
nodige privacy bespreken. Laatst hebben we 
een casus met vijf jaar burenruzie opgelost. 
Door onze informatie en die van de bewoners 
is de verzaker van de overlast uit huis gezet en 
is de buurt een stuk rustiger geworden. Onze 

korte bandjes met, in dit geval, ZoWonen 
heeft dit mogelijk gemaakt. Andere ketenpart-
ners waarmee we nauw samenwerken zijn dat 
onze belangrijkste ketenpartners zijn: politie, 
de wijkagent, Partners in Welzijn (PIW) en 
buurtpreventie. We blijven ons inzetten en 
willen onze zichtbaarheid in de wijk vergro-
ten. Dit artikel zal daar ongetwijfeld aan bij-
dragen. Het contact met mensen is voor mij in 
ieder geval een van de drijfveren om het vak 
van Boa nog vele jaren te blijven doen.”

   
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen 

 
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN 

 
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  
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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
voor € 549,00

Miele en AEG wasmachinesMiele en AEG wasmachines

AEG wasmachine 1400 toeren, 8 kg, invertor 
motor: nu voor € 699,00

5 JAAR FABRIEKSGARANTIE
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*
  * binnen regio 046 en exclusief inbouw apparatuur

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

Ron en Karin zijn een aanspreekpunt voor de mensen in Lindenheuvel.
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

t/m 2e paasdag profiteert
u van BTW VOORDEEL

*

u van 
*Actie geldt niet op netto aanbiedingen en lopende acties. Vraag naar de voorwaarden.

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

Fabulous: Hèt Fashion & lifestyle event 
van Sittard!

Noteer zaterdag 22 april in je agenda: Dan vindt van 12:00-17:00 uur 
Fabulous weer plaats in de binnenstad! Deze editie is bomvol. Wat kan je 
allemaal verwachten?

Mobiele modeshow
Door middel van zes modeshows die door de hele binnenstad plaatsvinden, 
laten steeds vier ondernemers hun mooiste kleding, schoenen of  accessoi-
res zien op de glitterende loper. De modeshow wordt gepresenteerd door 
een bekende lokale infl uencer, dus kom zeker een kijkje nemen!

Vintage markt
Nieuw bij Fabulous is de vintage markt. In de prachtige tuin van Jardin 
d’Isabelle staan allerlei kraampjes met de hipste vintage kleding, accessoi-
res en meubeltjes. Allemaal lokale ondernemers die hun mooiste spullen 
meenemen en waar je naar hartenlust kunt snuffelen. Er zullen vinyl plaatjes 
gedraaid worden door Tonnie’s Viniellie, er is een foodtruck met heerlijke 
nacho’s en een gezellig zithoekje in vintage stijl

Healthy smooties & lifestyle coach
In samenwerking met de weekmarkt staat Soupa Doupa deze dag de lekker-
ste smoothies te maken. Ontdek wat voor jou de ideale combinatie is en de 
ingrediënten worden gemixt tot een heerlijke smoothie. 

Lifestylecoach – happy in 15 minuten
Lifestylecoach Rachelle is er deze dag voor iedereen die zich ‘happy wilt 
voelen in 15 minuten.’ Wat vind jij belangrijk in het leven? En geef  je hier 
dan ook voldoende aandacht aan? Samen zoeken jullie het uit!

Er is nog veel meer te zien deze dag. Ga op de foto met de photowall en 
maak kans op mooie prijzen en geniet van de lekker hapjes en drankjes die 
de ondernemers voor de bezoekers klaar heeft staan!
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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

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

Zaterdag 25 maart | 19.30 uur | Quiz Night 
in de Reünie | Wilhelminastraat 1 in Geleen

Zondag 26 maart | 10.00 uur | Rommel-
markt in Buurtcentrum Limbrichter-
veld | Eisenhowerstraat 724 in Sittard

Donderdag 30 maart | 11.30 uur | Bezoek 
Cuypershuis Roermond | Gilde De Graven 
Munstergeleen, start Pierre Cuypersstraat 1 
Roermond

Zondag 2 april | 8.30 uur | Foto-ochtend 
voor liefhebbers van natuurfotografie | 
Heemtuin IVN Munstergeleen Steingraafpad 
50 in Munstergeleen

Zondag 2 april | 10.00 uur | Rommelmarkt 
Schutterij Sint Martinus | Gemeen-
schapshuis Born aan de Prins Bisdomstraat 5

Maandag 3 april | 10.00 uur | Bloembol-
lenfestival Tuin Hoeve Schettereind | 
Lanterdijk 43 in Roosteren

Maandag 3 april | 19.30 uur | Lezing Studi-
um Generale | Filmhuis De Domijnen Ligne 
3 in Sittard

Vrijdag 7 april | 19.00 uur | Passion | Heilig 
Hartkerk Overhoven, Geldersestraat 37

Tuin in, balkon op! (2)

“Zo’n grote biodiversiteit! Hoe ziet jul-
lie tuin er dan uit?” wordt mij wel eens 
gevraagd. Het antwoord is kort. Alles 
staat en valt met de verscheidenheid 
aan geschikte leefplekken.

Neem nou de rommelige hoek in onze tuin. 
Daar ligt snoeiafval en haardhout en her en 
der verspreid lege slakkenhuisjes. Van de 
segrijnslak, die veel in de tuin voorkomt. 
Daar staan bloempotten, met uitgemergel-

de, lang geleden vernieuwde potgrond. En 
een tuinpaal waar ik inmiddels gaten met 
diverse diameter in geboord heb. Daar han-
gen de bessen aan de scheuten van de wilde 
wingerd en zelfs nog enkele verschrompel-
de kiwi’s van het afgelopen seizoen.  Deze 
rommelhoek biedt zowel beschutting, 
woongelegenheid, voedsel en overwinte-
ringsplek voor talloze organismen. De egel 
scharrelt er rond, de wespen komen knagen 
aan het snoeihout en het kastanjehouten 

hekwerk. De merels pikken een besje mee 
en een spin verschuilt zich onder de schors 
van het haardhout of in een rondslingerend 
slakkenhuis. Daarom draai ik, op zoek naar 
een fotogeniek tafereel zo nu en dan een 
leeg slakkenhuisje om. 

Wie niet waagt, die niet wint. Volwassen 
vlinders van sommige soorten overwinteren 
tussen het snoeihout, poppen en slakken-
eieren zijn ingegraven in de mulle bodem, 
waarop de afgevallen bladeren van de win-
gerd en de kiwi liggen te vergaan. Solitaire 
bijen leggen hun eieren in de boorgaten in 
de tuinpaal, de openingen in dit jaargetij 
nog dichtgemetseld met klei. Andere insec-
ten vinden nest- en broedgelegenheid in de 
holle stengels van zuring en berenklauw, die 
we na de bloei hebben laten staan. 

Kortom een drukte van jewelste in die 
rommelhoek, waar als mijn familie op het 
terras geniet van mijn zelfgebakken houto-
venpizza’s, de natuur weltevree haar gang 
kan gaan. Laat dus liggen, staan en hangen 
al die rommel, als u tenminste een tuin vol 
leven nastreeft.

actieperiode 25 maart t/m 8 april

fashion geleen
trakteert

Bengels Kids Fashion | Damesmode Welten-Bronkhorst | HEMA
Berden Mode | Droomlingerie | Donners Kindermode | Gelaen 31
Joelle Boers Studio | Hebbeding | Heunen Juweliers & Opticiens
Hunkemöller | Rob’s Racket Service | La Femme Damesmode
Leev Home & Fashion | Lenders Mannenmode | Optiek Janssen
MPC XL Maatkleding | Riejo Fashion | Van Haren Schoenen

Bengels Kids Fashion Bengels Kids Fashion | Damesmode Welten-Bronkhorst 

kijk voor meer info op
www.centrumgeleen.nl

Maak met uw kassabon
kans op € 50,- shoptegoed.
Alle prijswinnaars worden
zondag 9 april, 1ste Paas-
dag, bekend gemaakt.

Maak met uw kassabon
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19 april van 18.00 – 21.30 uur
Locatie: Tafeltennisvereniging Sittard, Burg. Arnoldsstraat 20, Sittard 

SAM&ZO is een initiatief van ZOwonen, Radar en Daelzicht

Een bijzonder

woonconcept waar 

iedereen welkom is!

INFORMATIE-AVOND

Nieuwsgierig? 
Kom naar de informatie-avond.

Meld je aan vóór 12 april via 
www.samenzo-wonen.nl

jouw 
hoofd 
hier?

SAM&ZO.

Camperverhuur aan de Maas

Grand Opening
24 & 25 maart

• Nieuwe campers

• Volledige inventaris
• En nog veel meer...

• Uitgebreide instructie avonden

Camperverhuur aan de Maas gaat haar deuren
feestelijk openen. Gelegen aan de rand van het 
historische Maaseik staat Camperverhuur aan 
de Maas voor u klaar om u een prachtige en 
onvergetelijke vakantie te bezorgen.

U bent van harte welkom om onder het genot van 
een hapje en een drankje deze mijlpaal samen met 
ons te komen vieren. 

24 maart 16:00 - 21:00 

25 maart 10:00 - 18:00

Bij inlevering van deze coupon* krijgt u een 
cadeautje uit uw favoriete vakantieland.
*bij boeking van een camper

Scan voor meer info

MijnGazzet

Gremelsloweg 1/8 Maaseik - België
www.camperverhuuraandemaas.nl
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* gehele collectie

Mode voor alle mannen
Premium dealer van Geleen 

en omstreken

Lenders 
Mannenmode

Mode voor alle mannen

Markt 120A, 6161 GP Geleen 

Opruiming
––––––

Op alle Polo’s
korte mouw

–
Hemden
korte mouw –
T-shirts 

–
Zomerjacks 

* gehele c

Mode voor alle m
emium dealer van Geleen 

en omstreken

Lenders 
Mode voor alle mannen

Opr
––––––

korte mouw 
–

Hemden
korte mouw –
T-shirts 

–

 

Premium dealer van Geleen
en omstreken

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

      
  

40% 
KORTING
OP RESTANT

WINTERCOLLECTIE

Op je Paasbest 
bij Lenders Mannenmode

Private Shopping 
mogelijk. 
Bel voor info
046-4759883 
of 06-53896732

Markt 120A
6161 GP Geleen

tel. 046-4759883

Weer nieuwe dessins 
Peaky Blinders pakken 

van maat 44 t/m 62

De nieuwe collectie Marvelis 
korte mouw is binnen

Nieuwe collectie NZA

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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Beitel 90, HEERLEN

Emile Vencken van de Stichting Leergeld
Mijn naam is Emile Vencken, ik ben 72 
jaar. Ik woon in Sittard en ben sinds 
2011 voorzitter van de Stichting Leer-
geld Westelijke Mijnstreek. Steeds 
meer kinderen tot en met 17 jaar kun-
nen om financiële redenen niet mee-
doen aan activiteiten die voor hun leef-
tijdsgenootjes heel normaal zijn. Deze 
kinderen staan vaak letterlijk aan de 
zijlijn. Leergeld Westelijke Mijnstreek 
wil deze kinderen mee laten doen! 

Tekst Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over de ge-
schiedenis van jullie stichting?
Onze stichting Leergeld WM bestaat sinds 
2001. Het initiatief werd toen genomen door 
enkele groepen, betrokken bij het werk van 
de Vincentius stichtingen. Deze merkten dat 
er wel aandacht was voor volwassenen, maar 
dat kinderen vaak net zo goed (misschien zelfs 
meer) de dupe werden van financiële proble-
men. Voor de oprichters was het duidelijk dat 
als je kinderen in de kou laat staan en niet 
de kans geeft om mee te doen, zij grote kans 
lopen om later ook niet volwaardig mee te 
kunnen doen. Je merkt te vaak dat kinde-
ren uit armere gezinnen later zelf ook in de 
financiële problemen komen. Dit is niet goed 
voor de maatschappij als geheel. Wij betalen 
dus het leergeld als we kinderen niet laten 
meedoen. Meedoen is een manier om die cir-
kel te doorbreken. Vandaar dat er gekozen is 
voor de naam: Leergeld. Na de oprichting van 
deze voorlopers zijn er in door het hele land 
heen steeds meer stichtingen bijgekomen. In 
Limburg zijn er op dit moment 12 stichtingen 
Leergeld actief. Samen vormen zij een net-
werk dat de hele provincie bestrijkt. 

Hoe ben je hierbij betrokken geraakt 
en welke kwaliteiten moet een goede 
voorzitter voor deze stichting bezitten?
Via een familielid ben ik in 2008 bij stichting 
Leergeld WM betrokken geraakt. Eerst in de 
aanvraagcommissie waar ik nog steeds deel 
van uit maak. Later in het bestuur als verant-
woordelijke voor fondsenwerving en uitein-
delijk voorzitter. Het voorzitterschap bestaat 
voor mij uit het leiden van de vergaderingen 
zodat er een goede samenwerking en afstem-
ming bestaat tussen de verschillende be-
stuursleden. Waar nodig is het ook mijn taak 
om de samenwerking te controleren en de 
belangen te behartigen van de bestuursleden.
Naast al deze taken mag ik als voorzitter ook 
het gezicht zijn van stichting Leergeld WM.

Zijn er organisaties waar jullie mee sa-
menwerken om jullie doel te bereiken?
Wij werken heel nauw samen met de ver-
schillende gemeentes. Beek, Echt-Susteren, 
Sittard-Geleen en Stein. De lijnen zijn kort 
en zodoende kan er indien nodig maatwerk 
voor onze kinderen geregeld worden. Verder 
hebben wij een goede samenwerking met het 
Jeugdfonds Sport, het Jeugdfonds Cultuur en 
Stichting Jarige Job.

Hoe staat het met de naamsbekendheid 
en het imago van jullie stichting?
De doelgroep weet ons goed te vinden, dit 

merken we aan het aantal aanvragen dat 
we verwerken. We doen ook ons best om te 
zorgen dat o.a. basisscholen en scholen voor 
voortgezet onderwijs weten wat de moge-
lijkheden zijn bij Leergeld. We merken dat 
Leergeld een goed imago heeft: we krijgen 
vaker heel positieve reacties op ons uitgangs-
punt: laat kinderen meedoen! Uiteraard zijn 
ouders blij met de steun die we bieden: het 
scheelt in een gezin een hoop kopzorg als je 
kind gewoon kan gaan sporten of zijn hobby 
kan uitoefenen, zonder dat je je moet afvragen 
of je deze maand de contributie wel kan 
betalen. Uiteraard kan de naamsbekendheid 
altijd beter. We zien dat we sommige groepen 
minder goed bereiken. Met name mensen die 
werken en die een laag inkomen hebben, of de 
groep zzp-ers (zelfstandigen zonder perso-
neel). Het kan een combinatie zijn van een 
drietal factoren: onbekendheid of schaamte 
om “je hand op te houden” terwijl je wel werkt 
of doordat men denkt “dit zal wel niet voor 
mij bedoeld zijn”.
 
Jullie bieden kansen aan kinderen in 
de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar? 
Hoe gebeurt dat?
Doel van ons werk is dat kinderen mee 
kunnen doen met leeftijdgenootjes en niet 
worden uitgesloten. Onderdeel van de Leer-
geld formule is een huisbezoek. Tijdens het 
huisbezoek inventariseren onze vrijwilligers 
hoe er geholpen kan worden. Het huisbezoek 
wordt gedaan door vrijwilligers die hiervoor 
opgeleid worden. 
Nadat de aanvraag kompleet is wordt deze 
door de aanvraagcommissie beoordeeld en 
na goedkeuring krijgen de ouders daar een 
schriftelijke bevestiging van. Wij, stichting 
Leergeld WM, zorgen voor een directe beta-
ling van de instelling/leverancier. Op deze 
wijze weten wij dat het geld ten goede komt 
aan de kinderen.

Hebben jullie uitsluitend vrijwilligers? 
Kun je het onderscheid uitleggen aan 
de lezers?
De mensen die op huisbezoek gaan en het 
bestuur van de stichting zijn allemaal vrij-
willigers. Zonder hun inzet was dit werk niet 
mogelijk. Voor onze administratie hebben 
we twee mensen in dienst, waarvan er een in 
deeltijd werkt.We vinden dit nodig, omdat we 
onze administratie goed willen bijhouden en 
we willen ook goed kunnen verantwoorden 
waar het geld dat we uitgeven, terecht is ge-
komen. Het is immers niet ons eigen geld en 
we willen een goede verantwoording kunnen 
afleggen naar iedereen toe, vooral naar dege-
ne met wie we samenwerken.

Op welke manieren komen jullie aan 
de middelen om het werk van de stich-
ting goed uit te kunnen voeren?
De middelen om het werk te doen krijgen wij 
uit verschillende bronnen. Allereerst is er een 
zeer goede samenwerking met de diverse ge-
meentes in ons werkgebied. Met de gemeentes 
hebben wij goede afspraken kunnen maken 
waardoor zij een groot gedeelte van de kosten 
vergoeden en zodoende wordt een deel van 
hun armoede beleid uitgevoerd.

Wij krijgen ook subsidie vanuit de provincie 
Limburg en er zijn daarnaast serviceclubs, be-
drijven, instellingen, stichtingen en particulie-
ren die achter ons doel staan om kinderen te 
willen helpen. Hun donaties zijn voor ons een 
hele steun in de rug om ons werk te kunnen 
blijven doen.

Hebben jullie voldoende mensen die de 
stichting draaiende willen houden? 
Op dit moment mogen we niet klagen over het 
aantal mensen, dat betrokken is bij het werk 
van Leergeld. We merken, dat het aantal aan-
vragen dat bij ons binnenkomt blijft groeien 
en net als bij heel veel andere stichtingen en 
verenigingen is bij ons de gemiddelde leeftijd 
van de vrijwilligers aan de hoge kant. Deze 
twee factoren zijn wel een reden tot zorg voor 

de toekomst. Zowel bij het bestuur als bij de 
vrijwilligers die de huisbezoeken afleggen, zijn 
mensen die een steentje willen bijdragen van 
harte welkom.

Merken jullie iets van de diverse crisis-
sen die het nieuws bepalen? De coron-
acrisis, de klimaatcrisis en de energie-
crisis bijvoorbeeld.
De coronacrisis heeft ons werk wel degelijk 
beïnvloed. Sporten was een tijd lang niet of 
maar zeer beperkt mogelijk; ook de zwemba-
den waren op een gegeven moment gesloten. 
Dat betekende dat de aanvragen hiervoor 
ook terugliepen. De corona periode hebben 
we nu gelukkig achter de rug, de gevolgen 
merken we wel nog: voor de zwemlessen 
zijn er op dit moment wachtlijsten omdat 
de zwembaden te maken krijgen met een 
inhaalslag. Aan de andere kant merk je ook, 
dat kinderen die min of meer gedwongen 
gestopt waren met sporten, nog meer dan 
eerst zich gaan bezighouden met spelletjes 
op telefoon en laptop. Je merkt dat kinderen 
makkelijk aan zo’n scherm blijven plakken 
en niet automatisch weer opnieuw een sport 
oppakken. De energiecrisis en de inflatie die 
ermee samengaat merken we ook. We zeiden 
al dat het aantal aanvragen nog steeds groeit. 
Als gevolg van de hogere prijzen, zijn bij ons 
de inkomensnormen die aangeven wanneer 
je voor een toekenning van Leergeld in aan-
merking komt verhoogd.

Jullie ontvangen ook bedragen van 
sponsoren. Is er eentje die eruit 
springt en het vermelden meer dan 
waard is?
Dat is een lastige vraag, want iedereen die 
doneert of gedoneerd heeft is het vermelden 
waard. Daarnaast is niet enkel financiële 
steun voor ons van grote waarde maar zeker 
ook de aandacht die wij krijgen door acties 
van onder andere serviceclubs en bedrijven 
uit ons werkgebied. Vanuit de bedrijven 
ontvangen wij sponsorgelden. Vaak worden 
hierbij de werknemers betrokken, bijvoor-
beeld door de keuze om in plaats van hun 
kerstpakket te ontvangen de waarde hiervan 
te doneren aan onze stichting. De service-
clubs die ons steunen of hebben gesteund 
in ons werkgebied zijn Kiwanis Land van 
Gulick, Lions Sittard-Geleen , Lions Ambt 
van Born en Rotary Els-Maaskant. Daarnaast 
ontvangen wij donaties van stichtingen die 
liever anoniem blijven. En ook bijdragen 
van bedrijven in natura, bijvoorbeeld op het 
gebied van public relations.

Zijn social media voor jullie belangrijk 
en zo ja, hoe zetten jullie ze in?
Op de meeste social media zijn wij niet zo 
actief. Misschien speelt onze gemiddelde 
leeftijd hier een rol in. Daarbij komt, dat 
veel gezinnen die door ons geholpen worden 
niet zo snel geneigd zullen zijn om dit via 
Facebook met de rest van de wereld te delen. 
Rondom het thema armoede blijft nog altijd 
een zekere schroom hangen; het is iets dat je 
liever voor jezelf houdt.



Wij zijn op zoek naar 
Junior Cyber Agents! 
Kinderen tussen de 8 en 
12 jaar die willen helpen 
om het internet veiliger 
te maken. Er zijn namelijk steeds meer 
criminelen die via internet proberen 
in te breken. Wil jij Junior Cyber 
Agent worden? Speel dan mee met 
HackShield. Scan de QR-code, bekijk 
de oproep van wijkagent Sjan en ga 
snel aan de slag!

Online spel
HackShield is een online spel. 
Alle kinderen in onze gemeente 
kunnen dit gratis spelen. Het spel 
heeft verschillende levels. Kinderen 
leren hierin spelenderwijs over 
wachtwoorden, online fraude en 
oplichting. HackShield is te downloaden 
via de Play Store of App Store.

Huldiging
De beste Cyber Agents van de ge-
meente worden in het najaar officieel 
gehuldigd. Kijk voor meer informatie op 

 www.sittard-geleen.nl, zoekwoord: 
HackShield.

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. 

OEFENEN MET LEZEN, SPREKEN EN SCHRIJVEN 

Ontdek het Taalcafé

Kent u het Taalcafé al? Het Taalcafé is de 
ideale plek om op een leuke, ontspannen 
en informele manier te oefenen met de 
Nederlandse taal. Er zijn taalvrijwilligers 
aanwezig om daarbij te helpen. Maar er 
wordt niet alleen hard gewerkt. Er is ook 
ruimte om anderen te ontmoeten. En 
rustig een kop koffie of thee te drinken. 

Themasessie verkiezingen
Op donderdag 2 maart stond het 
Taalcafé in het teken van de Provinciale 
Staten- en Waterschapsverkiezingen. 
Deze bijeenkomst organiseerde de 

gemeente samen met De Domijnen. 
Deelnemers gingen aan de slag met de 
Stemwijzer en de Verkiezingskrant in 
gewone taal. Ze werden hierbij begeleid 
door taalvrijwilligers en medewerkers 
van de gemeente. Het was een 
succesvolle ochtend! Ook wethouder 
Ivo Tillie was erbij om mee te doen en 
de taalvrijwilligers te bedanken. Ivo: 
”In de stemwijzer stonden woorden als 
‘stikstofrechten’ en ‘aanbestedingen’. 
Leg die maar eens in eenvoudige taal 
uit. Bij het Taalcafé zijn ze daar gelukkig 
heel goed in!”

Vertel het verder!
Het Taalcafé is er elke donderdag-
ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. 
U vindt het op de tweede verdieping 
van Bibliotheek Ligne in Sittard. En het 
mooiste? Deelname is gratis. Dus: bent 
of kent u iemand die wil oefenen met 
het spreken, lezen of schrijven van de 
Nederlandse taal? Ga dan naar 

 www.dedomijnen.op-shop.nl/7/
taalcafe voor de agenda en kom de 
volgende keer ook naar het Taalcafé! 
Aanmelden is niet nodig.

Speel HackShield!

OOK ONLINE...

 Sittard-Geleen

sittardgeleen

gemeentesittardgeleen

@sittardgeleen

gemeente Sittard-Geleen

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

SittardGeleen.nl

Werkzaamheden aan het riool

STADSKRANT
Denk mee met Sittard-Geleen

Wijksafari: ontmoet anderen!
Kijk, beleef en doe mee tijdens de wijksafari in Sittard Oost op zondag 2 april 
van 13.00 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom: wijkbewoners van alle leeftijden, 
beroepskrachten en vrijwilligers. Ontmoeten staat centraal tijdens deze middag. 

Een wijksafari, wat is dat?
In Sittard Oost zijn zo’n 55 organisaties actief op het gebied van gezondheid, 
welzijn, leefstijl, ontmoeting en meedoen. Tijdens de wijksafari stellen zij zich 
graag voor aan de wijk. Dat doen ze op twee locaties: in Poppodium Volt (Odasingel 
88) en bij handboogvereniging de Alpenjagers (Albrecht Rodenbachstraat 37). 
U kunt eenvoudig van de ene naar de andere locatie wandelen. Maar er rijden 
ook busjes en Riksja’s. Benieuwd naar de mogelijkheden in de wijk op het gebied 
van sport, gezondheid, spellen, muziek, beweging, coaching, vrijwilligerswerk en 
meer? Kom langs! Er zijn allerlei activiteiten: fiets bijvoorbeeld uw eigen smoothie 
of neem deel aan een workshop en lezing. De wijksafari is bovendien een leuke 
manier om andere wijkbewoners te ontmoeten. 

Meer weten? Kijk op   www.knooppuntinformelezorg.nl.

Overal in de gemeente wordt het riool goed nagekeken, schoongemaakt en 
waar nodig gerepareerd. Eerst worden boomwortels, vet en andere hindernissen 
weggehaald. Dit duurt enkele uren tot één dag. Is een reparatie nodig? Dan wordt 
een kunststof kous naar binnen gebracht in het riool. Met uv-licht wordt deze kous 

hard gemaakt. Dan is de 
binnenkant van het riool 
vernieuwd. Als een reparatie 
aan het riool nodig is, wordt 
er vaker dan één keer aan 
gewerkt. Het is daarom 
lastig om precies aan te 
geven wanneer en waar we 
werken.

Lees meer over de 
werkzaamheden op 

 www.sittard-geleen.nl 
zoekwoord: riool.

Er zijn veel mensen met gevoelens van 
eenzaamheid. Door corona is dit aantal 
gegroeid. Jong en oud heeft ermee te 
maken. De coalitie ‘Samen Sterk tegen 
Eenzaamheid Sittard-Geleen’ wil daar 
echt iets aan doen! Bijvoorbeeld met de 
workshop ‘Signaleren eenzaamheid en 
dan…?’. Els Offermans en Marie-Claire 
Habets namen deel aan deze workshop 
en delen hun ervaringen.

Persoonlijke verhalen
Els en Marie-Claire zijn ervaringsdeskun-
digen als het op eenzaamheid aankomt. 
Beiden hebben te maken gehad met 
periodes waarin ze zich eenzaam voelden. 
Nu zijn ze allebei vrijwilliger voor andere 
mensen zich eenzaam voelen. 

Lees hun verhaal op   www.knooppunt-
informelezorg.nl/nieuws.   

Workshop
Els en Marie-Claire troffen elkaar bij de 
workshop ‘Signaleren eenzaamheid en 
dan…?’. Deelnemers van deze workshop 
gaan aan de slag met stellingen, casus-
sen, verschillende soorten eenzaamheid 
en het signaleren ervan. Ben jij vrijwilliger 
en spreekt dit je aan? Meld je dan aan 
voor de workshop via   www.kennis-
plein.knooppuntinformelezorg.nl.

Hoe leer je 
eenzaamheid 
herkennen?

  Stadskrant Sittard-Geleen.

Afgelopen week was het zo ver. Na een voorbereidingsperiode van bijna twee jaar werd het ontwerp van een geheel 

vernieuwd Glanerbrook gepresenteerd. Zo’n 200 mensen meldden zich op 16 maart bij de Hanenhof. Hier deelden 

de architecten hun ontwerpen met het publiek in een aansprekende presentatie. De kernwoorden voor het nieuwe 

Glanerbrook zijn ‘Groen. Sport. Beleving.’ In het ontwerp is goed te zien hoe deze termen tot leven zijn gebracht.  

Alles is nauwkeurig en strak gepland. 
Na de eerste voorbereidingen, start nu 
de echte verbouwing. De sporters en 
verenigingen kunnen de sporthallen, 
de ijshal, de zwembaden en de ijsbaan 
tijdens de verbouwing nog zo veel 
mogelijk gebruiken. 

Groen karakter
In 2025 is het dan zo ver. Dan wordt een 
prachtig sportcomplex opgeleverd, dat 
de mensen van Sittard-Geleen en van 
ver daarbuiten unieke mogelijkheden 
biedt. In het vernieuwde Glanerbrook 
is er straks voor ieder wat wils. Dat 
alles in het decor van een prachtig 
groen landschapspark. Het bijzondere 
is dat het vernieuwde Burgemeester 

Samenspel
Projectwethouder Leon Geilen is blij 
dat de ontwerpen zo goed ontvangen 
zijn en overwegend positieve reacties 
opleveren. “Het oordeel van inwoners 
en gebruikers is toch de lakmoesproef. 
Voor hen doen we het. Daarom hebben 
we deze groepen in het voortraject ook 
zo veel mogelijk betrokken. We hebben 
hen gevraagd hun ideeën, wensen en 
eisen met ons te delen. Aan die oproep 
hebben ze gehoor gegeven en ons 
voorzien van waardevolle informatie. 
De architecten hebben deze ideeën 
vervolgens bij de ontwerpen zo veel als 
mogelijk meegenomen. Het leuke vind ik 
dat zij bij de uitwerking sommige dingen 
op onverwachte en creatieve manieren 
hebben verwerkt. Een voorbeeld 
daarvan is hoe bepaalde elementen uit 
het verleden in ere worden hersteld. 
Zo komt bijvoorbeeld het rondje 
hardlopen terug in het park. En ja, ook 
het roemruchte Pinkpopverleden krijgt 
een plek.” 

Ook benieuwd?
Een beeld zegt natuurlijk meer dan 
1.000 woorden. Wilt u ook een indruk 
krijgen van hoe het 
nieuwe Glanerbrook 
eruit komt te zien? 
Scan de QR-code en 
bekijk de video:

NIEUWS UIT HET COLLEGE

Ontwerp sportpark Glanerbrook 
enthousiast ontvangen

Op 11 en 12 maart werden de vrijwilligers in onze gemeente in het zonnetje gezet. Door 
de hele gemeente werden er activiteiten voor hen georganiseerd. De foto hierboven toont 
een groepje vrijwilligers die deelnamen aan de stadswandeling. Wil je jouw foto terugzien 
in deze rubriek? Stuur hem dan naar fotografie@sittard-geleen.nl. 

Damenpark en het sportcomplex haast 
letterlijk in elkaar overlopen. In het park 
kan volop worden gesport. Wandelen, 
hardlopen, dansen, streethockey, 
skeeleren; het kan er allemaal en er kan 
nog veel meer.

Het groene karakter van het park loopt 
door in het complex. Een weelderig 
begroeide pergola. Een horecagedeelte 
dat doet denken aan een kas. En grote 
raampartijen die uitkijken op het park 
zorgen ook binnen voor een buitengevoel. 

Op stap met 
Tim en Irma 

FOTO VAN DE WEEK

Tim en Irma laten in een aantal filmpjes 
zien waar je kunt sporten en bewegen: 
voor iedereen met een verstandelijke 
beperking, gedragsproblemen of 
lichamelijke uitdagingen. Want lekker 
in je vel zitten, je fit voelen en gewoon 
plezier hebben, is voor iedereen 
belangrijk. 

Filmpjes
Laat je inspireren door de filmpjes 
die Tim en Irma hebben gemaakt bij 
sportverenigingen in de Westelijke 
Mijnstreek en beweeg met ze mee! Elke 
donderdag komt er een nieuwe aflevering 
online op het YouTubekanaal van Koraal 
Media www.youtube.com/@koraalmedia! 
De eerste twee afleveringen staan al online.

Meer informatie
Heb jij hulp nodig bij het vinden van een 
geschikte sport? Ecsplore en Stichting 
Mee helpen graag. Neem contact op 
met Ecsplore via telefoonnummer 06 - 
51 32 76 63 of mail naar chantal.bos@
ecsplore.nl. Of bel naar Stichting MEE via 
telefoonnummer 088 - 010 22 22.

Bekijk de uitslagen op
www.sittard-geleen.nl/verkiezingen

“Inwoners en gebruikers 
hebben veel waardevolle 
informatie aangeleverd.””

Impressie NOAHH architecten

Provinciale
staten- en 

waterschaps-
verkiezingen

TIP VAN DE WEEK

Eropuit dit weekend? In de omgeving van 
Sittard-Geleen kun je heerlijk wandelen in 
de bossen, parken en stadstuinen. 
De route ‘Van stadspark naar stadspark’ 
is een aanrader. 
Kijk op   www.visitsittardgeleen.nl.



Wij zijn op zoek naar 
Junior Cyber Agents! 
Kinderen tussen de 8 en 
12 jaar die willen helpen 
om het internet veiliger 
te maken. Er zijn namelijk steeds meer 
criminelen die via internet proberen 
in te breken. Wil jij Junior Cyber 
Agent worden? Speel dan mee met 
HackShield. Scan de QR-code, bekijk 
de oproep van wijkagent Sjan en ga 
snel aan de slag!

Online spel
HackShield is een online spel. 
Alle kinderen in onze gemeente 
kunnen dit gratis spelen. Het spel 
heeft verschillende levels. Kinderen 
leren hierin spelenderwijs over 
wachtwoorden, online fraude en 
oplichting. HackShield is te downloaden 
via de Play Store of App Store.

Huldiging
De beste Cyber Agents van de ge-
meente worden in het najaar officieel 
gehuldigd. Kijk voor meer informatie op 

 www.sittard-geleen.nl, zoekwoord: 
HackShield.

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. 

OEFENEN MET LEZEN, SPREKEN EN SCHRIJVEN 

Ontdek het Taalcafé

Kent u het Taalcafé al? Het Taalcafé is de 
ideale plek om op een leuke, ontspannen 
en informele manier te oefenen met de 
Nederlandse taal. Er zijn taalvrijwilligers 
aanwezig om daarbij te helpen. Maar er 
wordt niet alleen hard gewerkt. Er is ook 
ruimte om anderen te ontmoeten. En 
rustig een kop koffie of thee te drinken. 

Themasessie verkiezingen
Op donderdag 2 maart stond het 
Taalcafé in het teken van de Provinciale 
Staten- en Waterschapsverkiezingen. 
Deze bijeenkomst organiseerde de 

gemeente samen met De Domijnen. 
Deelnemers gingen aan de slag met de 
Stemwijzer en de Verkiezingskrant in 
gewone taal. Ze werden hierbij begeleid 
door taalvrijwilligers en medewerkers 
van de gemeente. Het was een 
succesvolle ochtend! Ook wethouder 
Ivo Tillie was erbij om mee te doen en 
de taalvrijwilligers te bedanken. Ivo: 
”In de stemwijzer stonden woorden als 
‘stikstofrechten’ en ‘aanbestedingen’. 
Leg die maar eens in eenvoudige taal 
uit. Bij het Taalcafé zijn ze daar gelukkig 
heel goed in!”

Vertel het verder!
Het Taalcafé is er elke donderdag-
ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. 
U vindt het op de tweede verdieping 
van Bibliotheek Ligne in Sittard. En het 
mooiste? Deelname is gratis. Dus: bent 
of kent u iemand die wil oefenen met 
het spreken, lezen of schrijven van de 
Nederlandse taal? Ga dan naar 

 www.dedomijnen.op-shop.nl/7/
taalcafe voor de agenda en kom de 
volgende keer ook naar het Taalcafé! 
Aanmelden is niet nodig.

Speel HackShield!

OOK ONLINE...

 Sittard-Geleen

sittardgeleen

gemeentesittardgeleen

@sittardgeleen
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Werkzaamheden aan het riool

STADSKRANT
Denk mee met Sittard-Geleen

Wijksafari: ontmoet anderen!
Kijk, beleef en doe mee tijdens de wijksafari in Sittard Oost op zondag 2 april 
van 13.00 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom: wijkbewoners van alle leeftijden, 
beroepskrachten en vrijwilligers. Ontmoeten staat centraal tijdens deze middag. 

Een wijksafari, wat is dat?
In Sittard Oost zijn zo’n 55 organisaties actief op het gebied van gezondheid, 
welzijn, leefstijl, ontmoeting en meedoen. Tijdens de wijksafari stellen zij zich 
graag voor aan de wijk. Dat doen ze op twee locaties: in Poppodium Volt (Odasingel 
88) en bij handboogvereniging de Alpenjagers (Albrecht Rodenbachstraat 37). 
U kunt eenvoudig van de ene naar de andere locatie wandelen. Maar er rijden 
ook busjes en Riksja’s. Benieuwd naar de mogelijkheden in de wijk op het gebied 
van sport, gezondheid, spellen, muziek, beweging, coaching, vrijwilligerswerk en 
meer? Kom langs! Er zijn allerlei activiteiten: fiets bijvoorbeeld uw eigen smoothie 
of neem deel aan een workshop en lezing. De wijksafari is bovendien een leuke 
manier om andere wijkbewoners te ontmoeten. 

Meer weten? Kijk op   www.knooppuntinformelezorg.nl.

Overal in de gemeente wordt het riool goed nagekeken, schoongemaakt en 
waar nodig gerepareerd. Eerst worden boomwortels, vet en andere hindernissen 
weggehaald. Dit duurt enkele uren tot één dag. Is een reparatie nodig? Dan wordt 
een kunststof kous naar binnen gebracht in het riool. Met uv-licht wordt deze kous 

hard gemaakt. Dan is de 
binnenkant van het riool 
vernieuwd. Als een reparatie 
aan het riool nodig is, wordt 
er vaker dan één keer aan 
gewerkt. Het is daarom 
lastig om precies aan te 
geven wanneer en waar we 
werken.

Lees meer over de 
werkzaamheden op 

 www.sittard-geleen.nl 
zoekwoord: riool.

Er zijn veel mensen met gevoelens van 
eenzaamheid. Door corona is dit aantal 
gegroeid. Jong en oud heeft ermee te 
maken. De coalitie ‘Samen Sterk tegen 
Eenzaamheid Sittard-Geleen’ wil daar 
echt iets aan doen! Bijvoorbeeld met de 
workshop ‘Signaleren eenzaamheid en 
dan…?’. Els Offermans en Marie-Claire 
Habets namen deel aan deze workshop 
en delen hun ervaringen.

Persoonlijke verhalen
Els en Marie-Claire zijn ervaringsdeskun-
digen als het op eenzaamheid aankomt. 
Beiden hebben te maken gehad met 
periodes waarin ze zich eenzaam voelden. 
Nu zijn ze allebei vrijwilliger voor andere 
mensen zich eenzaam voelen. 

Lees hun verhaal op   www.knooppunt-
informelezorg.nl/nieuws.   

Workshop
Els en Marie-Claire troffen elkaar bij de 
workshop ‘Signaleren eenzaamheid en 
dan…?’. Deelnemers van deze workshop 
gaan aan de slag met stellingen, casus-
sen, verschillende soorten eenzaamheid 
en het signaleren ervan. Ben jij vrijwilliger 
en spreekt dit je aan? Meld je dan aan 
voor de workshop via   www.kennis-
plein.knooppuntinformelezorg.nl.

Hoe leer je 
eenzaamheid 
herkennen?

  Stadskrant Sittard-Geleen.

Afgelopen week was het zo ver. Na een voorbereidingsperiode van bijna twee jaar werd het ontwerp van een geheel 

vernieuwd Glanerbrook gepresenteerd. Zo’n 200 mensen meldden zich op 16 maart bij de Hanenhof. Hier deelden 

de architecten hun ontwerpen met het publiek in een aansprekende presentatie. De kernwoorden voor het nieuwe 

Glanerbrook zijn ‘Groen. Sport. Beleving.’ In het ontwerp is goed te zien hoe deze termen tot leven zijn gebracht.  

Alles is nauwkeurig en strak gepland. 
Na de eerste voorbereidingen, start nu 
de echte verbouwing. De sporters en 
verenigingen kunnen de sporthallen, 
de ijshal, de zwembaden en de ijsbaan 
tijdens de verbouwing nog zo veel 
mogelijk gebruiken. 

Groen karakter
In 2025 is het dan zo ver. Dan wordt een 
prachtig sportcomplex opgeleverd, dat 
de mensen van Sittard-Geleen en van 
ver daarbuiten unieke mogelijkheden 
biedt. In het vernieuwde Glanerbrook 
is er straks voor ieder wat wils. Dat 
alles in het decor van een prachtig 
groen landschapspark. Het bijzondere 
is dat het vernieuwde Burgemeester 

Samenspel
Projectwethouder Leon Geilen is blij 
dat de ontwerpen zo goed ontvangen 
zijn en overwegend positieve reacties 
opleveren. “Het oordeel van inwoners 
en gebruikers is toch de lakmoesproef. 
Voor hen doen we het. Daarom hebben 
we deze groepen in het voortraject ook 
zo veel mogelijk betrokken. We hebben 
hen gevraagd hun ideeën, wensen en 
eisen met ons te delen. Aan die oproep 
hebben ze gehoor gegeven en ons 
voorzien van waardevolle informatie. 
De architecten hebben deze ideeën 
vervolgens bij de ontwerpen zo veel als 
mogelijk meegenomen. Het leuke vind ik 
dat zij bij de uitwerking sommige dingen 
op onverwachte en creatieve manieren 
hebben verwerkt. Een voorbeeld 
daarvan is hoe bepaalde elementen uit 
het verleden in ere worden hersteld. 
Zo komt bijvoorbeeld het rondje 
hardlopen terug in het park. En ja, ook 
het roemruchte Pinkpopverleden krijgt 
een plek.” 

Ook benieuwd?
Een beeld zegt natuurlijk meer dan 
1.000 woorden. Wilt u ook een indruk 
krijgen van hoe het 
nieuwe Glanerbrook 
eruit komt te zien? 
Scan de QR-code en 
bekijk de video:

NIEUWS UIT HET COLLEGE

Ontwerp sportpark Glanerbrook 
enthousiast ontvangen

Op 11 en 12 maart werden de vrijwilligers in onze gemeente in het zonnetje gezet. Door 
de hele gemeente werden er activiteiten voor hen georganiseerd. De foto hierboven toont 
een groepje vrijwilligers die deelnamen aan de stadswandeling. Wil je jouw foto terugzien 
in deze rubriek? Stuur hem dan naar fotografie@sittard-geleen.nl. 

Damenpark en het sportcomplex haast 
letterlijk in elkaar overlopen. In het park 
kan volop worden gesport. Wandelen, 
hardlopen, dansen, streethockey, 
skeeleren; het kan er allemaal en er kan 
nog veel meer.

Het groene karakter van het park loopt 
door in het complex. Een weelderig 
begroeide pergola. Een horecagedeelte 
dat doet denken aan een kas. En grote 
raampartijen die uitkijken op het park 
zorgen ook binnen voor een buitengevoel. 

Op stap met 
Tim en Irma 

FOTO VAN DE WEEK

Tim en Irma laten in een aantal filmpjes 
zien waar je kunt sporten en bewegen: 
voor iedereen met een verstandelijke 
beperking, gedragsproblemen of 
lichamelijke uitdagingen. Want lekker 
in je vel zitten, je fit voelen en gewoon 
plezier hebben, is voor iedereen 
belangrijk. 

Filmpjes
Laat je inspireren door de filmpjes 
die Tim en Irma hebben gemaakt bij 
sportverenigingen in de Westelijke 
Mijnstreek en beweeg met ze mee! Elke 
donderdag komt er een nieuwe aflevering 
online op het YouTubekanaal van Koraal 
Media www.youtube.com/@koraalmedia! 
De eerste twee afleveringen staan al online.

Meer informatie
Heb jij hulp nodig bij het vinden van een 
geschikte sport? Ecsplore en Stichting 
Mee helpen graag. Neem contact op 
met Ecsplore via telefoonnummer 06 - 
51 32 76 63 of mail naar chantal.bos@
ecsplore.nl. Of bel naar Stichting MEE via 
telefoonnummer 088 - 010 22 22.

Bekijk de uitslagen op
www.sittard-geleen.nl/verkiezingen

“Inwoners en gebruikers 
hebben veel waardevolle 
informatie aangeleverd.””

Impressie NOAHH architecten

Provinciale
staten- en 

waterschaps-
verkiezingen

TIP VAN DE WEEK

Eropuit dit weekend? In de omgeving van 
Sittard-Geleen kun je heerlijk wandelen in 
de bossen, parken en stadstuinen. 
De route ‘Van stadspark naar stadspark’ 
is een aanrader. 
Kijk op   www.visitsittardgeleen.nl.
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 Handboogvereniging de Alpenjagers 
Albrecht Rodenbachstraat 37

zondag 2 april 13-17 uur

Gratis! Aanmelden is niet nodig.

Kom, kijk, beleef én doe mee!
 Poppodium Volt 
 Odasingel 88

Vragen of wilt u meer informatie?
Mail dan naar contact@knooppuntinformelezorg.nl 
of bel 046 - 750 84 10.

voor jong
en oud

55Ruim

organisaties 
doen mee!

U bent van harte welkom bij de opening om 
13 uur bij Poppodium Volt. Hier ontvangt u ook 
een routekaart. Wilt u later naar de Wijksafari 
komen? Dan bent u op een of beide locaties 
welkom. U kunt gratis de Plusbus en Riksja’s 
gebruiken die tussen de locaties pendelen.

Ontmoeten staat centraal deze middag. 
Inwoners van alle leeftijden, beroepskrachten 
en vrijwilligers maken kennis met elkaar én met 
organisaties die actief zijn in de wijk. 

Ontdek het aanbod op het gebied van gezond-
heid, welzijn, vitaliteit, leefstijl, ontmoeten en 
meedoen. Ga in gesprek en neem deel aan 
activiteiten, workshops en lezingen. Sport 
en educatie, zingeving, gezondheid, spellen, 
muziek, beweging, coaching, vrijwilligerswerk, 
virtual reality en nog veel meer staat op het 
programma tijdens de Wijksafari.

 Handboogvereniging de Alpenjagers 
Albrecht Rodenbachstraat 37

zondag 2 april 13-17 uur

Gratis! Aanmelden is niet nodig.

Kom, kijk, beleef én doe mee!
 Poppodium Volt 
 Odasingel 88

Vragen of wilt u meer informatie?
Mail dan naar contact@knooppuntinformelezorg.nl 
of bel 046 - 750 84 10.

voor jong
en oud

55Ruim

organisaties 
doen mee!

U bent van harte welkom bij de opening om 
13 uur bij Poppodium Volt. Hier ontvangt u ook 
een routekaart. Wilt u later naar de Wijksafari 
komen? Dan bent u op een of beide locaties 
welkom. U kunt gratis de Plusbus en Riksja’s 
gebruiken die tussen de locaties pendelen.

Ontmoeten staat centraal deze middag. 
Inwoners van alle leeftijden, beroepskrachten 
en vrijwilligers maken kennis met elkaar én met 
organisaties die actief zijn in de wijk. 

Ontdek het aanbod op het gebied van gezond-
heid, welzijn, vitaliteit, leefstijl, ontmoeten en 
meedoen. Ga in gesprek en neem deel aan 
activiteiten, workshops en lezingen. Sport 
en educatie, zingeving, gezondheid, spellen, 
muziek, beweging, coaching, vrijwilligerswerk, 
virtual reality en nog veel meer staat op het 
programma tijdens de Wijksafari.

60 plussers: sterker door ZilverFitness
Het hele lesuur een gediplomeerde vaste coach

Janny; 
 “Complimenten voor alles!! 
De manier waarop alles gaat, de 
lessen die we krijgen, de sfeer in 
de groep. En de manier waarop 
de coach ons begeleidt.”

ww
030 – 752 35 48

BOT- EN SPIERVERSTERKENDE TRAINING
Bij ZilverFitness train je het gehele uur onder 
leiding van een gediplomeerde coach.  De 
trainingen worden afgestemd op de  indi-
viduele deelnemers en bestaan deels  uit 
bewegingen die je ook veel in het  dagelijks 
leven maakt.  Je traint in een kleine groep.

RUSTIGE OMGEVING
De leeftijd van de deelnemers ligt tussen de 
eind vijftig en eind zeventig. Het blijkt dat 
veel mensen het niet prettig vinden om ‘s 
avonds in een drukke sportschool te staan, 
terwijl ze overdag ook tijd hebben.

GRATIS STARTBIJEENKOMST EN PROEFLES 
ZilverFitness heeft 18 locaties en start nu ook 

in Sittard-Geleen met een gratis startbij-
eenkomst op ma 3 april van 10.00-12.00 uur, 
en do 6 april van 9.00-11.00 uur. De lessen 
zijn door de week om 10.00 of 11.00 uur.

Kijk op www.zilverfitness.nl voor het filmpje 
en schrijf je nu in voor de gratis startbijeen-
komst met uitleg, of voor een gratis proef-
les op een ander moment. Liever telefonisch 
contact? Bel Ben-Anne op 030-752 35 48

•  Begeleiding door een ervaren coach
•  Houd je afweersysteem op peil
•  Bot- en spierversterkende oefeningen
•  Kleine groep met gelijkgestemden
•  Geen jaarcontract, pauzeren of opzeggen
   kan per maand

ZILVERFITNESS
In de sportschool van CrossFit Zitterd, 
Barcelonastraat 50, 6135 LN Sittard. 
Aan de zijkant van het Fortuna Sittard stadion, 
naast de Aldi, schuin tegenover de Jumbo.

Angela; “De coach doet het 
heel goed, legt goed uit en let 
goed op. Fijn om zo’n coach 
te hebben; het motiveert en 
houd ook de pret erin!”

FYSIO
     THERAPIE

        SPECIALISATIES:
• Fysiotherapie • Manuele therapie
• Kinderfysiotherapie • Sport gerelateerde klachten
• Oedeemfysiotherapie • Echografie
• Dry needling • Shockwave

• Personal training
• Small Group training

FYSIOTHERAPIE GCN
Roel Ghijselinck
Beek
Kerklaan 11b
6191 GM Beek
T: +31(0)46 4374664

Geleen
Bloemenmarkt 5
6163 CE Geleen
T: +31(0)46 4757474

E: info@fysiotherapiegcn.nl
W: www.fysiotherapiegcn.nl

FYSIOTHERAPIE GCN
Roel Ghijselinck

Beek
Kerklaan 11b
6191 GM Beek
T: +31(0)46 4374664

Geleen
Bloemenmarkt 5
6163 CE Geleen
T: +31(0)46 4757474

E: info@fysiotherapiegcn.nl
W: www.fysiotherapiegcn.nl

SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF SPORTIEF 
bij FYSIOTHERAPIE GCN

• GELEEN •

Small
Group
training

Personal
training

Onder
professionele
begeleiding.

Sportief bewegen volgens MX4 Active is een small group training speciaal bedoeld 
voor de oudere doelgroep en minder vitale mensen. Het programma bestaat uit een 
weloverwogen combinatie van cardio- en functionele krachttraining waardoor de 
algemene conditie en de functie van de bloedvaten in het gehele lichaam worden 
verbeterd. Iedere workout duurt 45 minuten in groepjes van maximaal 4 personen.

2 GRATIS PROEFLESSEN mogelijk door zich aan te melden via:
+31(0)46 4757474 of info@fysiotherapiegcn.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

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

HAROBO
Wij bekleden uw trap 

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

Bel 046 - 485 60 46

Recept van Christoph
Schichtfleisch: 
300 gr procureur in dikke plakken snijden
200 gr aardappelen in plakjes 
2 grote ui ringen
150 gr spek plakjes gerookt 
1  rode paprika, in ringen gesneden
Rub maken en vlees mee bestrooien
80 ml BBQ saus er pas bijdoen als alles 
gaar is.

Bereiding:
De binnenkant van de Dutch Oven of pan 
met dikke bodem met spek dakpansgewijs 
bekleden. Het vlees met de rub bestrooien 
en in laagjes met ui, aardappelen en papri-
ka in de pan verdelen. Alles maximaal 1,5 
uur laten stoven in de pan op de bbq. 

Rub
40 gr knoflookpoeder,40 gr ui gebakken, 
40 gr tijm, 30 gr paprika, 20 gr oregano, 
10 gr peper, 55 gr zout, 50 gr  suiker. Alles 
mengen met droge lepel 

BBQ saus:
120 gr ui, 70 gr olie, 7, gr zout, 20 gr 
gerookte paprika,170 gr tomaatblokjes uit 
blik, 150 gr bruine suiker, 50 gr mosterd, 
40 gr knoflook,  100 gr water, 100 gr appe-
lazijn,, 15 gr  Spaanse peper.
Ui in olie aanbakken tot die goed bruin is. 
Paprikapoeder erbij, tomatenpuree toevoe-
gen en een beetje uitbaken en daarna de 
rest toevoegen, opkoken en pureren.

Christoph Hartmann vindt rust bij 
vuur, de oorsprong van alle keukens

Vervolg van de voorpagina

Een verademing zijn voor hem de zomer-
vakanties, die hij kan doorbrengen bij zijn 
Deense opa aan de kust. ,,Opa was visser, en 
de laatste in Denemarken, die met een houten 
boot de zee opvoer om op langoustines te 
vissen. Van hem leerde ik vissen en vissen 
fileren. Maar vooral leerde hij me om trots 
op je ‘roots’ te zijn. Prachtige mensen, die 
Deense vissers, introvert en snoeihard om te 
kunnen overleven,” zegt hij zacht. Hij wil net 
als zijn opa visser worden. Maar de zeevisserij 
biedt weinig toekomst meer. ,,Binnen zes jaar 
was van de 35 houten kotters, die ’s morgens 
uitvoeren, er geen één meer over, slechts twee 
stalen kotters lagen er nog in de haven. En de 
manier, waarop opa viste, was niet duurzaam 
maar slecht voor de Noordzee. Jammer, ik 
was als visser graag de wereld over getrok-
ken”, zegt hij weemoedig. De jongen die 
droomt van de zee en andere oorden, kiest 
voor andere weg om de wereld en zichzelf te 
ontdekken. ,,Toen mijn vader de eervolle baan 
kreeg van cellist in Bayreuth, heb ik daar de 
koksopleiding gedaan. Als kok wilde ik de 
wereld intrekken en afstand nemen van het 
elitaire wereldje van Bayreuth en zijn chique 
Festspiele. Waarom wordt elitair altijd als 
synoniem voor luxueus gezien? Onzinnig.” 
Hij laat een grote glazen pot zien met een 
kombucha zwam, waarmee hij bio thee maakt. 
,,Als je alle dure en elitaire bullshit weglaat, 
houd je de basis over. En zie hoe mooi is het 
niet om met deze zwam een natuurlijk gefer-
menteerde bio thee te maken.”

Om ‘de basis’ te bereiken moet hij een lange 
weg afleggen. Net als veel jonge koks wordt hij 
gegrepen door het verlangen om tot de top in 
zijn vak te behoren. ,,Als je echt kok wil wor-
den, ga je net als de Formule 1 coureurs, tot 
het gaatje: veel uren draaien en stages zien te 
krijgen bij top koks.” Voor hem is de weg naar 
de top werken in vijf sterren hotels. ,,In Grand 
hotels maak je als kok alles mee; ontbijten, 
lunches en diners voor meer dan 100 gasten 
bereiden. Overvolle dagen draaien. Snoeihard 
maar altijd top.”

Verliefd
De droom om de wereld te bereizen als kok 
wordt ‘geparkeerd’ wanneer hij in een Zwit-
sers Grand hotel verliefd wordt op een Lim-
burgs meisje en hij gaat werken in het Apollo 
hotel in Amsterdam. Een kort uitstapje naar 
een chique hotel in het Noorse Bergen stelt 
teleur. ,,De Noren trokken er niet hard genoeg 
aan, te veel verwend door hun vele vrije 
dagen.” Terug in Nederland is hij dolgelukkig 
dat hij, amper 30 jaar, chef kok wordt van het 
pas geopende, designhotel Kruisherenhotel 
in Maastricht. Het wordt niet het gedroom-
de succes omdat hij er zich culinair te veel 
beperkt voelt.

Status
Bij de Mariënhof van de gelauwerde kok John 
Sistermans in Amersfoort en bij de Barrier 
van Rik Vandersanden in Houthalen ziet hij 
hoe alom geprezen koks falen. ,,Veel top koks 
kunnen niet rekenen. Ze doen er alles voor om 
beroemd te worden en focussen zich daarbij te 
veel op de presentatie van hun gerechten door 
dure, chique ingrediënten te gebruiken. Maar 
ze vergeten te letten op de centen. Ze missen 
de ‘Nordic nuchterheid’”, zegt de in Noorwe-
gen geboren kok. Ook bij het Genker desig-
nhotel Carboon loopt hij tegen het gebrek 
aan zakelijkheid aan. ,,Prachtige baan maar 
het liep verkeerd af doordat eigenaar Peter 
Geudens te dure gerechten wilde serveren.” 
Hij vindt dat veel koks zichzelf en hun zaak 
de das omdoen doordat ze teveel gericht te 

zijn op status. ,,Laat ze een voorbeeld nemen 
aan Hub Biro uit Maastricht. Biro, door velen 
als een gekke vent weggezet, gaf iedereen het 
nakijken toen hij ijsboer werd. Maar ‘die gek-
ke Biro’ had wel een geweldig, zakelijk succes 
met zijn twee ijszaken in Maastricht.” 

Met een rugzak vol ervaringen en kennis na-
derde hij zijn 45 ste jaar: de leeftijd waarop de 
vraag ‘Wat wil ik met de rest van mijn leven 
doen?’ harder klinkt. Hij kiest ervoor om 
zelfstandig te worden. Geen vaste job meer 
als kok in een restaurant, niet langer koppijn 
meer omdat de zoektocht naar goed personeel 
steeds minder succes heeft ,,En niet langer 
lastig gevallen worden door managers met 
hun regeltjes en ‘targets’, die gehaald moeten 
worden”. Met het harde werken in de horeca 
heeft hij nog altijd geen probleem. ,,Van hard 
werken krijg je geen burn out”. 

Hij gaat voor wat hij de basis van het koken 
vindt: Vuur. ,,Met vuur begint het koken. Dat 
is de basis. ” Maar alleen vuur? ,,Bij outdoor 
cooking koken we koken in een Dutch oven of 
op een grote grill. Buiten in de open lucht, of 
onder een afdak bij slecht weer. Dat is een su-

per belevenis. Met behulp van vuur de smaak 
van vlees, vis en groentes optimaal tot zijn 
recht laten komen, spaarzaam omgaan met 
kruiden,. Dat is echt een ongekende culinaire 
ervaring”, legt hij enthousiast uit. Hij is te 
boeken als gast kok, die bij de klant aan huis 
zijn gerechten bereidt met zijn Dutch oven(s) 
of met zijn draaispitten. ,,Bij slecht weer 
kunnen we uitwijken naar de boerderij naast 
kasteel Obbicht of de Historische Groentenhof 
in Beesel.”

 Hij geniet vooral als hij een workshop kan 
houden. Daar krijgen gasten geleerd hoe ze 
zelf braadworstjes kunnen maken en deze ook 
goed weten te bbq-en. ,,Ook gaan we dan aan 
de slag met procureurvlees. Dat kruiden we, 
snijden we in plakken, rollen het in spek en 
garen het in de Dutch oven.” De ogen van de 
kok glinsteren. De honden lopen kwispelend 
om hem heen. ,,Vlees vis en groentes bereiden 
in de open lucht en op authentiek vuur, daar 
gaat een geweldige rust van uit.”

Informatie: 
www.outdoor-cooking-lovers.nl

Kom mee tafelvoetballen
Wil je ook weten hoe je een snap-shot maakt? 
En hoe je prachtig scoort met een pinch-shot? 
Kom dan 2 april naar ’t Hof van Sjpaubik 
in Spaubeek. Daar houdt de Nederlandse 
TafelVoetbal Bond een kennismakingsmiddag 
voor de jeugd. Jongeren van 8 t/m 18 jaar zijn 
van 13.00 tot 18.00 uur van harte welkom bij 
‘t Hof van Sjpaubik (Musschenberg 26, Spau-
beek). Beginners kunnen meedoen aan een 
toernooi met leuke prijzen en spelen met het 
Nederlands Jeugdteam (3e op het WK 2022!).
Ook wordt er een clinic met tips & tricks ge-
geven door enkele wereldtoppers. Inschrijven 
kan via jeugd@tafelvoetbal.nl of op de dag zelf 
tussen 12.30 en 13.00 uur (let op: vol=vol!).
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Samen sporten voor een ander 
tijdens de Rosa-Run  
Mensen met een verstandelijke beperking 
de kans bieden om (nog meer) te sporten. 
Dat is het doel van de tweede editie van de 
Rosa-Run die op Paasmaandag 10 april 2023 
wordt gehouden. De opbrengst van dit jonge 
sportevenement, dat plaatsvindt in de histo-
rische binnenstad van Sittard, gaat naar een 
goed doel: Stichting Bijzonder in Beweging. 
Deze stichting organiseert beweegactiviteiten 
voor mensen met een verstandelijke beper-
king in Limburg. Teams en individuele lopers 
kunnen zich nog tot 31 maart inschrijven.

Samen lopen voor een ander
Voor hardloopliefhebbers is de Rosa-Run een 
unieke kans om op een andere manier, alleen 
of in teamverband, een marathon te rennen. 
Via tijdregistratie kan iedereen de eigen pres-
taties bijhouden. Ook bijzonder aan dit spor-
tevenement is dat elk team wordt aangevuld 
met een sporter van Bijzonder in Beweging. 
Amanda Klein, directeur van Bijzonder in 
Beweging: “Ook die sporter levert een bijdra-
ge aan de estafette-marathon. Al is het een 
symbolische bijdrage als supporter of buddy. 
Op die manier verbinden we mensen zonder 

beperking aan mensen met een beperking. 
Samen bewegen ze en maken ze plezier. Een 
fantastisch vooruitzicht, dat zorgt voor meer 
inclusiviteit voor de doelgroep. Aan dit event 
kun je met collega’s, schoolklas, vereniging of 
vrienden en familie meedoen. Na afloop is er 
tijd voor een (netwerk)borrel.”

Achtergrond
Rosa-Run is ontstaan uit de bijzondere sa-
menwerking tussen Kennedy-Mars Sittard en 
Stichting Bijzonder in Beweging. Zij bundel-
den op Paaszaterdag 2019 voor het eerst hun 
krachten door mensen met een verstandelijke 
beperking de kans te bieden om, begeleid 
en in hun eigen tempo, de kortere afstanden 
van de jaarlijkse wandeltocht te lopen. De 
samenwerking smaakte naar meer, net als het 
betrekken van de doelgroep bij een sporte-
vent. Het idee voor de Rosa-Run was geboren. 
De Rosa-Run is een estafette marathon waar-
bij teams binnen 4 uur samen maximaal de 
afstand van een marathon door het centrum 
van Sittard rennen. Het is geen wedstrijd, wel 
een sportieve prestatie.

Melodías del Corazón met Mónica 
Coronado en gitarist Manito

Dat zangeres Mónica Coronado en 
gipsy flamencogitarist Manito voor de 
derde keer gaan optreden in Podium-
kerkje Grevenbicht zegt zeker iets over 
hun populariteit bij het publiek. Het 
duo heeft weer een aantrekkelijk con-
certprogramma samengesteld, getiteld 
”Melodías del Corazón”. De bezoekers 
worden meegenomen naar een wereld 
vol passie, weemoed en hartstocht. Op 
het repertoire staan bekende bestaande 
en zelfgeschreven Spaanstalige num-
mers. 

Bij de optredens krijgt Monica de mensen 
snel op het puntje van de stoel. Zij weet het 
publiek te betoveren met haar charisma. Ma-
nito stimuleert haar met zijn virtuoze spel. Hij 
bespeelt hij ook andere snaarinstrumenten, 
waaronder de Spaanse Luit. Monica Coronado 
is geboren en opgegroeid in Barcelona. In de 
auto van haar vader hoorde ze vaak flamenco-

muziek. Toen zij 25 jaar werd is ze met haar 
gitaar op muzikale wereldreis gegaan en heeft 
aan veel muziekstijlen geproefd.  Via Cuba, 
Amerika en India is Monica in Nederland 
beland en heeft ze lichte muziek gestudeerd. 
Zij is stemcoach en geeft zangles in haar 
privépraktijk in Arnhem. Tijdens haar werk 
onderzoekt en ontwikkelt ze voortdurend de 
relatie tussen het gebruik van de stem, het 
lichaam, ademhaling en emoties. Manito is op 
vroege leeftijd begonnen met gitaarspelen. Hij 
ontwikkelde zijn eigen stijl op de flamencogi-
taar. Zijn spel is intuïtief en rijk aan diverse 
invloeden. Met zijn vurige en verhalende 
improvisaties houdt Manito een dialoog met 
Monica. Zijn naam is een directe verwijzing 
naar de Franse gitaarlegende ‘Manitas de 
Plata’ 
Zaterdag 15 april 19.30 uur * Monica Corona-
do & Manito entree 15,00. Kaarten bestellen 
via reserveringen@podiumkerkje.nl Vermeld 
als code MONICA.

Kennedy-Mars Sittard 2023
Durf jij het aan? Op zaterdag 8 april is er de kans om de uitspraak van de 
Amerikaanse President Kennedy te logenstraffen. Hij gaf aan dat de wel-
vaartsmens niet in staat was om 50 mijl (80 km) binnen 20 uur te lopen. 
Inmiddels is de Kennedy-Mars Sittard aan zijn 58ste editie toe en hebben 
duizenden mensen bewezen dat het kan.
Deze Paaszaterdag trekt een ware karavaan aan lopers weer door het Lim-
burgse en Belgische land, met als start- en eindpunt Sittard. Met onderweg 
genoeg posten om uit te verpozen, de mooiste gesprekken te voeren met 
complete vreemdelingen en door de slaap en vermoeidheid en de weers-
omstandigheden heen te lopen.
Er zijn ook mogelijkheden om een mars van 40 kilometer te lopen (Swen-
tibold-Mars) en een Mini-Mars van 10 kilometer. Op de website van de 
Kennedy-Mars Sittard (www.kennedymars.org) vind je voldoende informa-
tie om uit te zoeken wat je moet weten en wat een goede voorbereiding in-
houdt. Ook al vond President Kennedy dat het ongetraind moest kunnen, is 
het niet onverstandig om een gedegen voorbereiding qua kleding, voeding 
en loopkilometers te maken.
Sinds de Coronajaren is wandelen weer een activiteit die een mooie groei 
doormaakt. De Kennedy-Mars Sittard is een mooie kans om te laten zien 
dat je een uitdaging aan durft te gaan. 
Zien we je op zaterdag 8 april in Sittard?

WWW.KENNEDYMARS.ORGPaaszaterdag 8 april 2023
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Zwarte Ruiter 0,3% gemoedelijke 
dorstlesser uit Gulpen

Door Ray Simoen

Als een wervelwind trok de zwartharige BBB 
leidster Caroline van der Plas vorige week 
door de Nederlandse politiek. Alle voorspel-
lers en glazenbolkijkers staren sindsdien 
wazig voor zich uit. Dát hadden ze niet voor-
zien en verwacht. De zwarte, no nonsens BBB 
politica had ze allemaal het nakijken gegeven, 
van linkse tot ultra rechtse politici. Nog dagen 
en maanden zullen duiders en andere zelfbe-
noemde kenners de handen vol hebben aan 
het zoeken naar verklaringen voor het plotse-
linge, grote succes van de BBB beweging. Het 
mysterie moet ontsluierd worden.

Ruiters
Als een soort vrouwelijke Zorro wil Caroline 
van der Plas opkomen voor al degenen die 
zich door ‘Den Haag’, ‘de politieke elite’, en 
‘het old boys network van machtspartijen 
als CDA en VVD’ in de kou gezet en miskend 
voelen. Zorro: deze zwarte gemaskerde ruiter 
was twee eeuwen terug de beschermer van 
de verschoppelingen, die zuchtten onder het 
schrikbewind van de Spaanse koning. 
Zwarte ruiters hebben altijd veel tot de 
verbeelding gesproken, gemaskerd en op hun 
zwarte paard joegen ze de fantasie van velen 
flink aan. Niet altijd waren het Zorro achtige 
weldoeners, vaak ook waren het lieden, die 
iets te verbergen hadden. Zoals de sage uit het 
Duitse Spessart woud vertelt.  In deze sage 
verdobbelt een vader zijn dochter. Wanneer 
de winnaars van het dobbelspel hun gewin op-
eisen, springt de edelman op zijn paard, met 
de dochter achterop, en probeert te ontvluch-
ten. Tijdens deze rit verongelukt de dochter.
In het Brabantse Boekel werd in 1925 Hans 
Gruijters geboren, die later als de Zwarte Rui-
ter bekend of beter berucht werd. Zijn leven 
is een aaneenschakeling van overvallen,be-
rovingen gevangenisstraffen, ontsnappingen 
en weer nieuwe overvallen en diefstallen. In 
1956 werd Gruijters tot vijftien jaar en tbr, 
nu tbs, veroordeeld. Een jaar later ontsnapte 
hij uit de Scheveningse gevangenis maar kort 

erna werd hij weer opgepakt. In 1966 kwam 
hij vrij en had hij onder meer als De Zingende 
Ruiter een korte zangcarrière. In 1983, drie 
jaar na Gruijters’ dood, werd een geromanti-
seerd beeld van zijn leven gegeven in de film 
De Zwarte Ruiter, met Hugo Metsers in de 
hoofdrol. En in 1994 bracht ONS-theaterpro-
ductie het stuk De Zwarte Ruiter, gebaseerd 
op Gruijters’ leven.

Herberg
In Limburg hebben we ook een Zwarte Ruiter. 
Hij voert geen verdobbelde dochter mee op 
zijn paard, hij trekt ook niet rovend en stelend 
over heuvels en door dalen. De Limburgse 
Zwarte Ruiter wil dorstig kelen helpen en ple-
zier schenken. Legendarisch is hij ook, net als 
BBB opperhoofd Caroline van der Plas, Zorro 
uit Californië, Boekelse boef Hans Gruijters 
en de trieste Duitse ridder uit het Spessart 
woud. Eind 19 de eeuw gaf Johan Rutten zijn 

Maastrichtse brouwerij de naam De Zwarte 
Ruiter. Beroemd en geliefd was zijn ‘Maas-
trichts Oud’, een donker, licht rinzig bier, dat 
door zijn hoge zuurgraad erg goed geschikt 
was om de lange bootreis naar Nederlands-In-
dië te kunnen doorstaan. Maar helaas moest 
dit donkere bier het onderspit delven tegen 
het na de tweede wereldoorlog steeds popu-
lairdere pils, dat een neutralere en niet zo’n 
karakteristieke smaak had als het Maastrichts 
Oud – Mestreechs Aajt- van Ruttens Zwarte 
Ruiter brouwerij. Rutten verkocht zijn brou-
werij in 1924 noodgedwongen aan Heineken, 
die de brouwerij tot begin 1952 exploiteerde 
als Sint Servatius Brouwerij.

Een nazaat van Johan Rutten, Paul Rutten, 
directeur van de Gulpener bierbrouwerij 
kocht in 1980 de naam Zwarte Ruiter en ver-
bond die aan zijn Mestreechs Aajt. En vanaf 
1991 wordt het bier weer gebrouwen in Her-
berg De Zwarte Ruiter in Gulpen, net als in de 
dagen van Johan Rutten. Vele veranderingen 
heeft de Zwarte Ruiter al meegemaakt maar 
gebleven is zijn ciderachtige geur, rinzige 
smaak en geringe alcohol gehalte (3,5%).

Licht
 Nieuw is de ‘Zwarte Ruiter, 0,3% Original’. 
Licht moutig en verfrissend zegt het etiket 
lonkend. Niet zwart maar opgewekt amber-
kleurig kleurt de Original 0,3% het glas. Een 
stoere witte schuimkraag als een witte pluim 
op de helm van de Ruiter. Ai, zo stoer als zijn 
schuimkraag erbij staat, zo bescheiden is de 
geur van de beloofde cider. Wel aardig wat 
mout worden we gewaar.
Fris galoppeert het bier door je mond, als 
een jong veulen. Ook de mout hobbelt er 
leuk achteraan, maar daarna valt er niet veel 
opwindends te beleven. De afdronk begint 
wel appelachtig verfrissend maar eindigt wat 
stroef en droog. 
Het prikkelend zuurtje dat cider kenmerkt, 
zou voor dit bier werken als een beetje peper 
in de kont van een lui paard. Het zou het bier 
net dat beetje meer pit geven dat deze Zwarte 
Ruiter nodig heeft ,,Maar het is wel een 
heerlijk, lekker doordrinkbaar bier voor als je 
dorst hebt,” zegt de meedrinkende merrie in 
huis. Met de zomertijd, die eraan staat te ko-
men, zal dit de brouwers van de Zwarte Ruiter 
tevreden stemmen.

Energietips van Robin (2)
Stekkers in het stopcontact
Wanneer een stekker in het stopcontact zit 
verbruikt hij al energie. Ook als het betref-
fende apparaat uit staat. Wil je je telefoon 
opladen, haal de oplader er dan uit zodra je 
telefoon volledig is opgeladen. Veel mensen 
doen hun telefoon ‘s avonds voor het sla-
pen aan de lader en halen ‘m er de volgende 
ochtend pas weer uit. Maar dit vreet superveel 
onnodige energie.
Tip: je kunt ook een slimme stekker nemen, 
zo kun je zelf bepalen tussen welke tijdstippen 
de stekker stroom pakt van het stopcontact.
Handig om te weten: een stekker in het stop-
contact zonder apparaat eraan, verbruikt nog 
steeds energie. Haal dus niet alleen je telefoon 
of ander apparaat uit de stekker, maar haal 
óók de stekker zelf uit het stopcontact. Dit 
geldt niet alleen voor een oplader, maar ook 
voor alle andere apparaten.

Koelkast
Ook de koelkast verbruikt een hoop energie. 
Toch kun je er voor zorgen dat hij nét iets 
minder energie verbruikt.
Tip 1: zorg dat jouw koelkast tussen de 4 en 
6 graden ingesteld staat. Bij een te koude of 
te warme temperatuur verbruikt hij onnodig 
veel stroom.
Tip 2: Je zult ook regelmatig voor de koelkast 
staan om wat te eten te pakken. Zelfs als de 
koelkast al een paar seconden langer geo-
pend blijft heeft dit eff ect op je verbruik – de 
warme lucht uit de kamer dringt binnen en 
daardoor moet de koelkast extra goed zijn 
best doen om koud te blijven. Houd ‘m dus zo 
kort mogelijk geopend én bedenk voordat je 
‘m opent wat je wilt pakken.

 Robin Tegelbeckers
 Balter Audio en Video Sittard

Start voorverkoop 
Schintaler Biejein in Bor 
De Schintaler treden op in Born, tijdens het 
OLS. Op vrijdag 30 juni aanstaande zorgen ze 
voor een echte Sjöttefi es-sfeer in de feesttent 
aan de Groenstraat.  En als de Schintaler in de 
complete bezetting optreden, dan wil je daar-
bij zijn.  Op 7 maart is de voorverkoop gestart. 
Kaarten kosten in de voorverkoop 15 euro en 
zijn te koop via de website van het OLS: www.
ols2023.eu  Daar vind je ook de meest actuele 
lijst met adressen waar je kaarten kun kopen. 
Dat is in ieder geval bij: DA Van Sloun, Kapel-
weg 2 in Born (pinnen is hier mogelijk).  Ge-
meenschapshuis Born, Prinsbisdomstraat 5 in 
Born (alleen contant). Kwik Sjop, Ankers-
weg 70 in Buchten (alleen contant). 

Fashion Geleen trakteert! 
Van zaterdag 25 maart t/m zaterdag 8 
april maakt u met uw kassabon kans 
op €50,- shoptegoed. Het prijzenpak-
ket bestaat uit 20 cadeaubonnen t.w.v. 
€50,-. De gelukkige prijswinnaars wor-
den op eerste paasdag, zondag 9 april, 
via de facebookpagina (@CentrumGe-
leen) bekend gemaakt. 

Deze actie loopt van zaterdag 25 maart 09.00 
uur t/m zaterdag 8 april 17.00 uur. U mag zo 
vaak meedoen als u wil. Met elke ingeleverde 
kassabon maakt u opnieuw kans. Kassabon-
nen zijn alleen geldig indien ze tijdens de 
actieperiode zijn besteed. 

Alleen kassabonnen voorzien van een volledig 
ingevulde actiekaart maken kans op een prijs. 
Alle prijswinnaars ontvangen persoonlijk be-
richt. De actiekaart kan bij elke deelnemende 

winkel worden ingeleverd. Deze kassabonnen-
actie is een initiatief van Centrummanage-
ment Geleen i.s.m. lokale ondernemers.

Deelnemende ondernemers kassabon-
nenactie
Bengels Kids Fashion | Berden Mode | 
Damesmode Welten-Bronkhorst | Donners 
Kindermode | Droomlingerie | Gelaen 31 | 
Hebbeding | HEMA | Heunen Juweliers & 
Opticiens | Hunkemöller | Joelle Boers Studio 
| La Femme Damesmode | Leev Home & 
Fashion | Lenders Mannenmode | MPC XL 
Maatkleding | Optiek Janssen | Riejo Fashion 
| Rob’s Racket Service | Van Haren Schoenen

Maar er is meer ...
Op zaterdag 25 april verzorgen Berden Mode, 
Damesmode Welten-Bronkhorst, Droomlin-
gerie, Gelaen 31, Hebbeding, HEMA, Joelle 

Boers Studio en MPC XL Maatkleding tussen 
11.00 en 15.00u een ‘Fashion Walk’ door de 
straten van het Geleense centrum. Tijdens de 
‘Fashion Walk’ presenteren deze ondernemers 
u op unieke wijze de laatste trends op mo-
degebied. De ‘Fashion Walk’ vindt plaats om 
11.00u, 12.30u, 14.00u en 15.30u. De route 
loopt langs alle deelnemende ondernemers en 
is daarbij als volgt: Raadhuisstraat (begin-
punt), Salmstraat, Markt, Annastraat, Markt 
en Raadhuisstraat (eindpunt).
Op zaterdag 1 april zijn er bij alle onderne-
mers, die deelnemen aan de kassabonnen-
actie, speciale activiteiten en acties. Denk 
daarbij o.a. aan persoonlijk advies van een 
visagiste, modeflitsen middels modeshows 
in de zaak, demonstraties/uitleg van diverse 
merken, extra kortingen of een extra good-
ie-bag bij aankoop van een of meerdere pro-
ducten. Kijk voor meer informatie op www.
centrumgeleen.nl/actueel.  
Kijk voor het meest actuele nieuws op de 
Facebook van @CentrumGeleen. 

Aanmelden creatieve markt 
Koningsdag Sittard
Donderdag 27 april a.s. organiseert Stichting 
Oranjecomité Sittard  tijdens Koningsdag 
weer een gezellige creatieve markt in de 
binnenstad. De Oude Markt, en een deel van 
het Kloosterplein  veranderen die dag  in een 
podium waar creatievelingen uit stad en regio 
de mogelijkheid krijgen hun werk te tonen en 
aan de man te brengen. De markt duurt van 
11.00 tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk. 
Uitgenodigd worden makers van sieraden , 
Glaskunst, Fotografi e, Beelden van Keramiek 
en Steen , Tiff any, Juwelen, Zilversmeed-
kunst,  en nog veel meer.  De deelnamekosten 
bedragen tien euro en voor dat bedrag krijgt 
men een complete marktkraam met zeil en 
koffi  e met gebak en oranjebitter. Aanmel-
den kan via een mailbericht aan creamarkt.
koningsdag@gmail.com.

Taalhoekje (1)Carla Custers is docent NT1 en NT2 bij 
de afdeling TAAL+ van VISTA College. 
Donderdags is zij tussen 9.30 en 11.30 
uur te vinden in Wijkcentrum Lin-
denheuvel aan de Hyacinthenlaan in 
Geleen. Van hieruit helpt ze mensen 
met geringe basisvaardigheden op het 
gebied van de Nederlandse taal met 
vragen op het gebied van taal, reke-
nen en de computer.

“We werken aan het bevorderen van de 
zelfredzaamheid. Belangrijk hierbij is dat 
de bijeenkomsten plaatsvinden in een 
gemoedelijke sfeer en dat we zoveel mogelijk 
maatwerk leveren. Denk hierbij aan het 
schrijven of lezen van briefjes van school of 
de gemeente, maar ook het begrijpen van 
een recept of het maken van een afspraak 
bij de huisarts. De groep, die nu komt, heeft 
veel vragen over de omgang met de mobiele 
telefoon en Whatsapp. Maar er was ook 
een vraag over de QR-code, die iemand 
had gekregen via ‘De Vriendenloterij’. Zijn 

naam was in het bericht fout gespeld en ik 
moet zeggen, dat ik ook twijfelde of het een 
betrouwbaar bericht was. We hebben met 
‘De Vriendenloterij’ gebeld en het bleek een 
correcte e-mail. Zo ben je dan met een prak-
tijkvoorbeeld bezig met een thema als veilig 
online werken”, vertelt Carla.

De onderwerpen, die in de bijeenkomsten 
aan de orde komen, zijn divers: van een 
email verzenden tot reizen met de trein of de 
bus en van het online aanvragen van DigiD 
tot het gebruik van de calculator op de tele-
foon voor het bijhouden van de stand tijdens 
het biljarten. 

“De huidige bijeenkomsten zijn nog tot 13 
april 2023. Mensen kunnen gewoon binnen-
lopen en hun vragen stellen. We proberen 
deze dan samen op te lossen en in de meeste 
gevallen is dat de afgelopen periodes ook 
prima gelukt. Dus blijf niet zitten met vra-
gen, maar kom langs bij TAAL+ in de wijk!”



MIJNGazet | pagina 14

Bekijk alle voordelige occasions met 24 maanden garantie op hekkertautogroep.nl
HEKKERT HEERLEN FORD
Breukerweg 201
6412 ZK Heerlen

HEKKERT HEERLEN
Breukerweg 183
6412 ZK Heerlen

HEKKERT MAASTRICHT
Bersebastraat 6
6222 EN Maastricht

HEKKERT GELEEN
Rijksweg Zuid 310
6161 BZ Geleen

HEKKERT SITTARD
Bergerweg 77
6135 KD Sittard

HEKKERT ROERMOND
Broekhin Noord 74
6042 EE Roermond

OCCASIONS VOORDEEL NU MET 24 MAANDEN GARANTIE
Ford Heerlen

Maastricht

Heerlen

Sittard Ford Heerlen

Sittard

Heerlen

Heerlen Ford Heerlen

Geleen

Ford Heerlen

Heerlen

€ 24.995

€ 17.495

€ 33.495

€ 36.995 € 62.795

€ 35.995

€ 39.995

€ 16.995 € 28.495

€ 48.795

€ 24.995

€ 20.995

Ford Focus
ST-Line 1.0 EcoBoost Hybrid
BJ 2021, KM: 23.028

Peugeot 108
Allure Top! 1.0 e-VTi SOFTOP
BJ 2021, KM: 20.526

Opel Mokka-E
e Ultimate 50kWh Automaat
BJ 2021, KM: 7.912

Opel Insignia
Grand Sport Ultimate 2.0 Turbo
BJ 2021, KM: 38.769

Ford Mustang Mach-E
Extended Range 98kWh
BJ 2021, KM: 26.395

Opel Grandland Hybrid
Ultimate 1.6 Turbo Hybrid4 4x4
BJ 2020, KM: 22.128

Hyundai Tucson
Premium 1.6 T-GDi HEV
BJ 2021, KM: 50.008

Peugeot 2008
Allure 1.2 VTI
BJ 2018, KM: 61.826

Ford Fiesta
ST-Line 1.0 EcoBoost mHEV
BJ 2022, KM: 50

Hyundai Kona N
N 2.0 T-GDI Automaat
BJ 2022, KM: 2.167

Ford Kuga
Vignale 1.5 EcoBoost
BJ 2018, KM: 80.152

Peugeot 208
Allure Pack 1.2 PureTech
BJ 2021, KM: 35.372

 MODEL ADVIES CONSUMENTEN INRUIL /  KREDIETSOM  LOOPTIJD TOTAAL TE BETALEN MAANDLAST VASTE JAARLIJKSE
  PRIJS VANAF AANBETALING  IN MAANDEN  BEDRAG (AFGEROND)  DEBETRENTEVOET KOSTPERCENTAGE
 Ford focus € 24.995   € 10.000   € 14.995  60 € 17.720  € 295  6,99% 6,99%
Dit niet-doorlopend kredietaanbod wordt gedaan door BNP Paribas Personal Finance B.V. (h.o.d.n. Opel Finance), Kvk nr. 33235784, AFM registernr. 12015032. Het jaarlijks kostenpercentage is de prijsaanduiding van het krediet, hierin worden de totale kosten voor het krediet uitgedrukt als jaarlijks percen-
tage van het totale kredietbedrag. Voor informatie over de voorwaarden en het standaard informatieblad kunt u terecht bij uw Opel dealer of telefonisch Opel Finance (088 886 69 99). Opel Finance behoudt het eigendom van de auto tot het krediet (inclusief de verschuldigde rente) is terugbetaald. Uw 
Opel dealer en Opel Finance geven geen advies, u dient zelf te bepalen of het door u gewenste krediet aansluit bij uw wensen, behoeft en en persoonlijke situatie. Uw Opel dealer bemiddelt voor Opel Finance (en mogelijk ook voor andere kredietaanbieders) op basis van een contractuele verplichting. Het 
fi nancieringsaanbod wordt gedaan onder uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring van de kredietaanvraag door Opel Finance. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

*24 maanden garantie zijn alleen geldig op geselecteerde 
occasions, Ook zijn druk-en  zetfouten voorbehouden en 
kunnen hier geen rechten aan ontleend worden 

Meer dan 400 occasions direct op voorraad

Hekkert beweegt verder!
Hekkert Autogroep is een van de toonaange-
vende autodealers in Limburg en is verheugd 
u te melden dat ons merkenaanbod is uitge-
breid. 

De Hekkert Autogroep al meer dan 100 jaar 
de Opel-dealer voor Limburg, na de overname 
van Ford Jos Bogman in 2018 voert men ook 
het merk Ford in Zuid-Limburg. Begin dit jaar 
hebben werd het aanbod verder uitgebreid 
door de toevoeging van Welling Peugeot in 
Heerlen, Maastricht en Sittard. Per 1 februari 
is Autobedrijf Coumans uit Geleen overge-
nomen. Dit betekent dat men naast Opel en 
Ford nu ook officieel dealer is van de merken: 
Abarth, Alfa Romeo, DS, Fiat, Jeep en Peu-
geot. Voor zowel particulier als zakelijk rijden 
kunt u bij Hekkert terecht.  

Naast verkoopactiviteiten heeft Hekkert ook 
professionele werkplaatsen die gespeciali-

seerd zijn in het onderhoud van alle door ons 
aangeboden merken. De technici zijn ervaren 
en worden regelmatig getraind om ervoor 
te zorgen dat ze altijd up-to-date zijn met 
de nieuwste technologieën.U vindt Hekkert 
vestigingen in Heerlen, Maastricht, Geleen, 
Sittard en Roermond. Alle vestiging hebben 
een assortiment van zowel nieuwe als ge-
bruikte auto’s en de deskundige verkoopteams 
staan klaar om u te helpen bij het vinden van 
de perfecte auto aansluiten bij uw behoeften 
en budget. De werkplaatsen bieden ook een 
breed scala aan services, waaronder onder-
houd, reparatie en Apk-keuringen.

Bij Hekkert Autogroep streeft ernaar om uw 
auto-ervaring zo gemakkelijk en zorgeloos 
mogelijk te maken. Men hoopt u snel te zien 
in een van de Hekkert vestigingen!

Hekkert Beweegt Limburg! 

Modelbouwen bij Gilde De Graven
Wil jezelf gaan modelbouwen is het wel han-
dig als je enig technisch inzicht hebt, als je een 
bouwkundige tekening kunt lezen en nauw-
keurig kunt meten. Enige tekenvaardigheid 
is ook wel fijn. Op 6 april van 19.00 tot 21.00 
uur houdt Gilde De Graven in Munstergeleen 
een introductie-avond, waar uitleg wordt 
gegeven over wat er allemaal komt kijken bij 
deze hobby en waar je alle vragen die je hebt 
kunt stellen. Inschrijven kan via de website 
van Gilde De Graven en de kosten voor deze 
avond zijn €5,00 p.p. Gilde de Graven gaat 
met Bert Senden en Jack Bukkems, twee 
autoriteiten op dit gebied, echt aan de slag 
om je te leren modelbouwen. Ben je na deze 
introductie avond enthousiast en denk je dat 
het voor jou een leuke hobby is, dan is een 
vervolg workshop van 4 middagen waarbij je 
zelf aan het werk gaat snel geboekt. Jack en 
Bert zijn twee enthousiaste maquettebouwers 
van o.a. het marktplein in Sittard, de water-
toren in Schimmert, diverse treinstations, 
kasteel Born, enz. en ze helpen je graag op 

weg. Ze gaan er prat op dat het een betaalbare 
hobby is en moet blijven, waaraan je enorm 
veel plezier kunt beleven.

De workshop in vier afleveringen wordt 
op vier opeenvolgende dinsdagmiddagen 
gegeven van 14.00 tot 17.00 uur ook weer in 
Munstergeleen en start op dinsdag 30 mei. 
Zelf moet je een paar hulpmiddelen mee-
brengen en dat lees je op de website, maar 
het materiaal dat je gaat gebruiken is in de 
cursusprijs van €29,00 inbegrepen. 

L’Uni-Age orkest voor jong en oud

Tijdens de jaarvergadering van Harmo-
nie L’Union Born in maart 2014 werd 
de vraag gesteld of er een mogelijkheid 
was om een extra orkest op te richten. 
Een orkest voor mensen die altijd al 
een muziekinstrument hadden willen 
leren bespelen, maar ook voor mensen 
die vroeger een instrument hebben 
bespeeld en de draad weer graag willen 
oppakken. Het bestuur heeft dit opge-
pakt en in september 2014 werd “L’U-
ni-Age” opgestart op woensdagavond in 
het Gemeenschapshuis van Born.

De verwachte aanmeldingen lag rond de 8-10 
personen, echter meldden 32 personen zich 
meteen aan. Instrumenten werden geregeld 
door de harmonie. 

Jos Kuipers, dirigent van L’Uni-Age, is vol 
enthousiasme begonnen om de muzikanten 
de muziek en het omgaan met het instrument 
bij te brengen, tot grote voldoening van de 
muzikanten. 

Na een paar jaar bleek er animo te zijn voor 
een tweede groep. En zo werd L’Uni-Age 2 
gevormd. Nadat deze tweede groep de basis 

geleerd had, werden de twee orkesten samen-
gevoegd. 

Ondertussen 9 jaar verder, bijna een jubi-
leum, wordt er nog steeds flink gerepeteerd 
onder leiding van Xavier Kuipers op woens-
dagavond van 20.30 – 21.45 uur. Het plezier 
en enthousiasme van deze groep, van ca. 40 
muzikanten, is aanstekelijk. Goed om te zien 
dat de laatste weken ook weer enkele oud 
muzikanten van de harmonie hun oude hobby 
weer hebben opgepakt. L’Uni-Age treedt 2 á 3 
keer per jaar op, waaronder een kerstconcert 
voor familie en vrienden. 

Een aantal leden is het zo goed bevallen, 
dat ze ondertussen ook spelen in het groot 
orkest. Tevens lopen er een aantal leden mee 
op straat. Echter is dat niet het doel van het 
L’Uni-Age orkest.
Vind je het leuk om muziek te maken en/
of wil jij je oude hobby weer oppakken, kom 
eens kijken op woensdagavond van 20.30 tot 
21.45 uur. L’Uni-Age is nog specifiek op zoek 
naar een slagwerker (drumstel). Maar ook 
niet-slagwerkers zijn van harte uitgenodigd 
om te kijken en te luisteren Meer info? Neem 
contact op met René via 06-46149885.
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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

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

Nieuw: Camperverhuur aan de Maas in Maaseik
Dit weekend is de officiële opening 
van Camperverhuur aan de Maas in 
Maaseik. Het bedrijf van Tim Kuijer 
waar niet alleen de nieuwste kwaliteits-
campers worden verhuurd, maar waar 
de klant nog steeds Koning is. De 26 
jarige ondernemer biedt hiermee een 
voor de regio nieuw concept aan dat u 
als klant niet alleen voorziet van een 
camper van absoluut topniveau, maar 
ook zorgt voor een volledige ontzorging 
tijdens uw reis.

Tim Kuijer heeft zijn interesse voor het vak 
niet van een vreemde. “Vanaf jongs af aan 
ga ik met mijn familie op vakantie met de 
caravan/campers. Als we terug waren ging ik 
met mijn vader op zoek naar een ander model 
om het jaar daarop mee op vakantie te gaan. 
De caravan/camper beurs in Düsseldorf was 
elk jaar vaste prik”. Tim heeft daarnaast een 
goede band met Sybren Bakker die een soort 
gelijk concept al in de Randstad op de kaart 
heeft gezet. “Sybren heeft afgelopen jaar onze 
caravan overgekocht en we kwamen erachter 
dat hij een camperverhuurbedrijf had dat al 
10 jaar succesvol draaide. De vraag is enorm”.  
Na zijn studie International Business en de 
verkoop van een aantal succesvolle webshops 
was hij op zoek naar en nieuwe uitdaging. 
“Toen Sybren me de vraag stelde of het niet 
iets voor mij was om te starten met een eigen 
bedrijf in camperverhuur, was dit gelijk een 

schot in de roos. Het resultaat is Camperver-
huur aan de Maas. Mensen kunnen bij ons 
een camper huren. Dat is de basis. Daarnaast 
krijgen ze daarbij een totaalpakket. Service 
en kwaliteit zijn hierbij de sleutelwoorden. 
Zo bieden wij informatieavonden aan waar 
huurders, maar ook geïnteresseerden, zich 
voor kunnen inschrijven. Na deze avond kent 

de potentiële huurder alle facetten van de 
camper en het reizen ermee. Een optimale 
voorbereiding”. 

Camperverhuur aan de Maas werkt alleen 
maar met nieuwe campers en het bedrijf 
is voor haar klanten altijd bereikbaar. “Als 
er iets is met de camper is zijn wij er om te 

helpen en schakelen wij direct met de des 
betreffende partijen voor een snelle oplossing. 
Alle dagen van de week, op elk moment van 
de dag. Klinkt uiteraard ambitieus, maar ik 
kan het garanderen. Dat is de reden waar-
om we ons op één ding focussen. Afgelopen 
week stonden wij op een uitverkochte beurs 
in Houten (Utrecht). Potentiële huurders 
waren laaiend enthousiast over de campers 
(kwaliteit, luxe en ruimte) en voornamelijk de 
service van het totaalconcept. 80% van onze 
huurders gaat voor de eerste keer op vakantie 
met een camper. Deze huurders bereiden wij 
tot in de puntjes voor. We willen het beste zijn 
en dat is iets wat je als klant alleen maar kunt 
ervaren door langs te komen en zelf te ervaren 
hoe dit concept werkt. Bijvoorbeeld tijdens 
het openingsweekend, maar het mag uiter-
aard ook op een ander moment”.
Zie voor meer informatie de advertentie in 
deze krant.

 Camperverhuur aan de Maas
 Gremelsloweg 1/8
 3680 Maaseik
 T. +31 6 14 59 49 29
 E. info@camperverhuuraandemaas.nl
 I. www.camperverhuuraandemaas.nl
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INRUILACTIE!
TOT WEL €400,- RECYCLEKORTING

Wassen & drogen

LAATSTE WEEK!

SAMSUNG WASMACHINE
WW90T534ATW/2
• 9 kg inhoud • 1400 Toeren • Autodose 
• EcoBubble™ 

SAMSUNG WARMTEPOMPDROGER
DV80T5220TW/S2
• 8 kg inhoud • Digital Inverter Technology 

SIEMENS WASMACHINE
WG56G2M9NL
• 10 kg inhoud • 1600 toeren• Aquastop  

RECYCLERECYCLE
KORTINGKORTING
130,-130,-

Adviesprijs  699,-

569,-
Adviesprijs  799,-

679,-
RECYCLERECYCLE
KORTINGKORTING
120,-120,-

RECYCLERECYCLE
KORTINGKORTING
400,-400,-

Adviesprijs  1199,-

799,-
BOSCH WARMTEPOMPDROGER
WQG235D9NL
• 8 kg inhoud • SelfCleaning • AutoDry

MIELE STOFZUIGER
Boost CX1 Active SNRF3
• 890 watt • 360 graden zwenkwielen • reliëfborstel 
• meubelzuigmond • kierenzuiger

RECYCLERECYCLE
KORTINGKORTING
280,-280,-

Adviesprijs  1059,-

779,-

Adviesprijs  299,-

279,-

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

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

Mark

B
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