
W. MIJNSTREEK
Minister Melanie Schultz
van Haegen (Infrastructuur
en Milieu) heeft maandag
in Stein haar handtekening
gezet onder plannen om in
2020 de A2 tussen Kerens-
heide en 't Vonderen te ver-
breden naar 2 x 3 rijstroken.

De verbreding van de A2 is
essentieel voor de werkgele-
genheid, bereikbaarheid en
leefbaarheid in Zuid-Lim-
burg, vinden gedeputeerde
Patrick van der Broeck namens
de Provincie en wethouder
Peter Geenen namens de regio-
gemeenten. "De verbreding

van de A2 is nodig om het ver-
keer tussen Kerensheide en 't
Vonderen ook in de toekomst
goed door te laten stromen.
Een goede ontsluiting naar de
A2 is belangrijk voor de indus-
trie en de automotive en logis-
tieke bedrijven die in de nabij-
heid van deze snelweg zijn

gevestigd",zegt Geenen,die de
regiogemeenten Sittard-
Geleen, Stein, Beek, Echt-Sus-
teren en Maasgouw vertegen-
woordigde bij de onderteke-
ning.

Van der Broeck noemt de A2
verbreding noodzakelijk voor
de blijvende economische ont-
wikkeling van het Zuiden van
Limburg: "In dit deel van onze
provincie is de A2 de belang-
rijkste Noord-Zuidverbin-
ding. Een goede bereikbaar-

heid is van groot belang voor
economische ontwikkelingen,
zoals de Chemelot campus of
Brainport 2020. Blijvende
bereikbaarheid via goede
nationale en internationale
verbindingen via de weg, het
spoor en het water zijn onont-
beerlijk." 

Knooppunt Kerensheide is
het drukste verkeersknoop-
punt van de provincie.

Lees en kijk verder op pagina 3
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Scholen enthousiast
over Fietsen 
voor Bomen 1111

Bertha Bend begeleidt
alle finalisten 
leedjeskonkoer 1177

Ploegentijdrit 
merkenploegen 
primeur voor WK 1199
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Hoofdrol voor minister Schultz 
en jeugd GHC bij opening fly-over

Over mobiliteit in de regio ging de minister ook even in gesprek met Patrick Steskens, leer-
ling VWO 6 van het Graaf Huyn College. Foto: Jos Ramakers

Paraderen

Jong en oud liep mee in de modeshows van het zevende Fashion Event in Geleen. Wintercollecties uit de veel Geleense mode-
winkels werden uitbundig getoond op vier verschillende catwalks. Fel zonnetje, hapje, drankje, mooie mensen, Geleen was
zondag heel even het St. Tropez van Limburg. Foto: Etienne Zegers

VALKENBURG
De wereldkampioenschap-

pen zijn publicitair gezien niet
alleen van grote waarde voor
Zuid-Limburg, ook financieel
spint de regio er garen bij. Uit
onderzoek is vast komen te
staan dat de WK 42 miljoen
euro zal opleveren. "Op basis
van onderzoeken naar de spin-
off van eerdere wielerevene-
menten is de gerechtvaardigde
verwachting, dat het WK wiel-
rennen voor de regio Zuid-
Limburg een spin-off effect zal
hebben van 42 miljoen euro",
laat de organisatie weten."Van
dit bedrag zal ongeveer 80 pro-
cent ten goede komen van de
horeca in de regio.Deze omzet
staat tegenover een bedrag van
ongeveer 13 miljoen aan kos-
ten voor het evenement."

De meest recente gegevens
over het economisch effect van
wielerevenementen komen
van de Amstel Gold Race 2010
(spin-off 27 miljoen euro) en
het WK wielrennen in Kopen-
hagen (spin-off 32 miljoen
euro).

42 Miljoen
voor Z-Limburg

Voorstad 18
6131 CR Sittard
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Elke zondag
open!

12.00 - 18.00 uur
Geleen, Markt 101a

Aanstaande
zondag open!

12.00 - 18.00 uur
Beek, Markt 1

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 18.00 uur

Geleen: Pastoor Vonckenstraat ! 

P Gratis parkeren!

Staat u sterker met een advocaat,
gespecialiseerd in letselschade?

Wilt u meer weten; delescen.nl/letselschadespecialist

Stelling 6 van Delescen Advocaten:
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VVeerrvvoollgg  vvaann  vvoooorrppaaggiinnaa
Iedere dag passeren hier

80.000 voertuigen. Voor de
officiële ingebruikname van
de fly-over waren maandag
ook leerlingen van het Graaf
Huyn College uit Geleen uit-
genodigd. Met de fly-over
wordt de regio aanmerkelijk
beter bereikbaar. Op de plaats
van het uitgebreide knoop-
punt Kerensheide stonden
ongeveer 5000 voor Christus
twaalf huizen van de Bandke-
ramiekers. Leerlingen van het
GHC onthulden samen met de
deelnemers aan het project
Chemelot, bouwonderne-
ming Heijmans, de provincie
Limburg en Rijkswaterstaat,
een door hen zelf gemaakte
plaquette met bandkerami-
sche motieven. Docent hand-
vaardigheid Eugène Luijten

lichtte de maquette en het
gekozen thema toe. Tijdens de
werkzaamheden rond het
knooppunt Kerensheide zijn
opgravingen verricht. Daarbij
zijn archeologen gestuit op een
nederzetting van de Bandkera-
miekers.Dit leverde het idee op
de openstelling te verrichten
door het onthullen van 'Band-
keramische plaquettes'. Het
Graaf Huyn College werd
benaderd met de vraag of het
daarvoor zorg kon dragen.Veel
leerlingen fietsen immers
dagelijks onder de nieuwe via-
ducten door van en naar
school. Luijten en collega-
docent Carin Coenen gingen
met hun leerlingen aan de slag.
Verschillende scherven wer-
den voorzien van bandkerami-
sche tekeningen met een eigen-
tijdse toevoeging.Zo vallen op

het daaruit samengestelde
schervenmozaïek de Olympi-
sche ringen te ontdekken en
ook het logo van Rijkswater-
staat. De leerlingen gaan in de
komende maanden de
maquette uitwerken tot een
groot mozaïek,dat kan worden
opgehangen aan de schanskor-
venwand van het nieuwe via-
duct op de Kerenshofweg/
Mauritslaan in Stein. Ook het
muzikale intermezzo werd ver-
zorgd door een GHC-leerling.
Gymnasiast Patrick Steskens
bespeelde zijn marimba
gevoelvol en daarmee ook de
minister,die na afloop ruim de
tijd nam voor een gesprek met
de talentvolle muzikant, waar-
na de twee bussen met geno-
digden vertrokken voor het
verrichten van een volgende
officiële handeling.

Jonge impuls voor
mobiliteit in regio

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft maandag de fly-over bij
knooppunt Kerensheide in gebruik genomen. Daarbij waren naast politici ook veel leerlingen
van het Graaf Huyn College uit Geleen aanwezig.

Koempelklasse 

Met meer dan duizend bezoekers was het Koempelrock weekend op Lindenheuvel meer dan
geslaagd. Absolute hoogtepunten waren de tributebands Musest (Muse) en Jilted Generation
(The Prodigy). Ook de volledig geschminkte zanger van Kiss Licks lijkt het hoofdprogramma
zeer te waarderen. Foto: Etienne Zegers

FFIILLMM
WO 12 en DO 13 SEP 20:00, Thema-avond WK Wielrennen met o.a. de

documentaire Where Are You Go over de Tour d'Afrique.
VR 14 t/m ZO 16 SEP 20.00, draait Café De Flore. Twee verhalen die met

elkaar worden verweven. In het heden maken we kennis met de suc-
cesvolle dj Antoine. In het andere verhaal volgen we Jacqueline
(Vanessa Paradis) die in de jaren zestig zorgt voor haar zoontje Lau-
rent met het Downsyndroom. MA 17 en DI 18 SEP 20.00, Hemel.
Hemel is een jonge vrouw, die alleen
is opgegroeid met haar vader Gijs. Zij
kan zich geen leven voorstellen zon-
der hem en zoekt grenzen op hoever
ze kan gaan in het contact met ande-
re mannen. Als Gijs wilt gaan samen-
wonen met zijn nieuwe liefde, komt
Hemel in actie. Meer info en reserve-
ren: www.filmhuishetdomein.nl
EEXXPPOOSSIITTIIEE

15 en 16 SEP exposeren Ton Coops (brons en beelden van steen) en Tiny
Prevo (schilderijen) in de Terpkerk Urmond.

15 en 16 SEP presenteren Lies Wijnen, José Peeters, Elly Strik, Gertie Cor-
dewener en Anny Göbbels schilderijen in de galerij Hoaf van Heden in
Stein. De expo is beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur toegankelijk.
MMUUZZIIEEKK

ZO 16 SEP verzorgt Mannenkoor DSM-Sabic o.l.v. Wim Schepers, diri-
gent, Monique Offermans, pianist een concert met de titel Van Goud
naar Diamant. Er is een solistische bijdrage van Harry Peeters (Bas) en
Fenna Ograjensek (Sopraan). Kaarten reserveren kan via: 046-
4422497 of 046-4523873.
DDIIVVEERRSS

DO 13 SEP houdt Reumapatiëntenvereniging Sittard-Geleen e.o. een
Informatieavond over hulpmiddelen door Welzorg in 't Trefpunt in
Munstergeleen van 19.30 tot 22.00 u.

ZA 15 SEP houdt Budoclub Samurai Susteren van 10.00 tot 13.00 uur
een opendag voor iedereen die geïnteresseerd is in de judosport. De
nieuwe echter tijdelijke dojo, is gelegen beneden het winkelpand van
supermarkt Jan Linders aan de Willibrordusstraat 1a te Susteren.

ZA 15 SEP houdt VV Born, na het daverende succes van vorig jaar,
wederom de carwash.Wilt U uw auto weer laten blinken dan kunt u
deze dag op de Markt in Born de buitenkant van uw auto laten was-
sen. De opbrengsten van deze dag komen geheel ten goede aan de
voetbalvereniging. De wasstraat is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

ZO 16 SEP vanaf 10.30 uur vindt er een speciale dienst plaats in de Ont-
moetingskerk aan het Emmaplein in Geleen. Het wordt een dienst
zonder predikant, maar in plaats daarvan zullen de gemeenteleden
Bertha Verkerk, Anneke Ouwerkerk-Renkema en Jaap Renkema ieder
op hun eigen manier een bijzondere invulling aan deze ochtend
geven.

ZO 16 SEP opent de Filatelistenvereniging haar seizoen met een open
dag in het gebouw van de Seniorenvereniging aan de Kennedysingel
in Sittard. Er is informatie over postzegels, een veiling en een tombo-
la. Voor de jeugd is er een speciale hoek. De open dag duurt van half
tien tot twaalf uur.

ZO 16 SEP van 13.00 tot 17.00 uur op de Zorgboulevard van Orbis
Medisch Centrum open dag voor zwangere vrouwen en hun partner.
Presentaties en stands over alles wat met zwangerschap en bevalling
heeft te maken. De verloskamers kunnen bezocht worden en er is kin-
derentertainment.

WO 19 SEP van 19.30 - 21.30 uur in het Vergadercentrum van Orbis
Medisch Centrum Dialoog rond het ouder wordende brein met als
thema; "Afhankelijkheid en verslaving: een noodkreet van het
Brein." Voor meer informatie en aanmelding kijk op www.orbiscon-
cern.nl/neurologie bij Dialogen rond het brein.

VR 21 en ZA 22 SEP wordt in het Laaglandtheater, aan de Engelenkamp-
straat te Sittard, de familievoorstelling 'Nestel' gespeeld. De show
over een held die houdt van fietsen, begint om 19.00 uur en is gratis
te bezoeken.

TOON HERMANS 
HUIS SITTARD

Wat kan het Toon Hermans 
Huis Sittard 

voor u betekenen?

Het Toon Hermans Huis 
richt zich op alle niet 

medische zaken rondom 
kanker. Het Huis staat open 
voor (ex-) patiënten, familie 

van patiënten of 
nabestaanden. Loop binnen 
om de sfeer te proeven en 

het huis te bekijken. Of 
loop binnen voor een lezing 
of een workshop.  Ga crea-
tief aan de slag met koken,

schilderen of schrijven,
ontspan bij yoga of 

massage of praat met lot-
genoten. In onze huiskamer 

kunt u altijd terecht voor 
een kop koffie of een kop 
thee… Praten mag, maar 

hoeft niet!!!

Voor iedereen geldt dat het 
moeilijk is om ermee om te 
gaan. Wat positieve energie 

kan daarbij helpen…

Toon Hermans Huis Sittard 
Paardestraat 31 Sittard,

tel:046-4516474
of via de mail:  vwthhs@telfort.nl
Voor meer uitgebreide info zie: 

www.toonhermanshuissittard.nl

Streukens Hooroplossingen 
weet hoe belangrijk goed horen is...

De Streukens Buitendienst - professionele hoorzorg aan huis: T 043 356 02 74

www.streukens.nl

Dan weet ik dat het goed is

Echt
Geleen
Heerlen
Heerlerheide

Hoensbroek
Kerkrade
Landgraaf
Maastricht

Maastricht-Heer
Orbis Medisch Centrum
Roermond
Simpelveld

Sittard
Vaals
Valkenburg

...om er weer bij te horen!
Twijfelt u ook wel eens aan uw gehoor? Loop dan gerust even bij 
ons binnen voor deskundig advies of maak een afspraak voor een 
vrijblijvende professionele gehoortest. 

Wij hebben een uitgebreid aanbod in de meest moderne 
hoortoestellen die aansluiten bij uw individuele wensen. En de 
prijs? Ook die stemmen we af op uw wensen. Afhankelijk van uw
zorgverzekering hebben wij zelfs toestellen zonder eigen bijdrage
beschikbaar.

Ervaar zelf ons vakmanschap op maat in een van onze 15
vestigingen van Streukens Hooroplossingen bij u in de buurt.
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Geleen
Rijksweg Centrum 22
T 046-474 32 13

Orbis Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
T 046-410 61 84

Sittard
Rijksweg Noord 90
T 046-451 42 34


