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Er bestaat veel belangstelling voor het 
bijna 300 pagina’s dik boekwerk. De 
naam is afgeleid van het Groene Boekje, 
een spellinggids voor het Nederlands. 
De stichtingen SCHUG en MEG tekenen 
samen voor de uitgave. Bij deze stich-
tingen en Heemkundevereniging Geleen 
werd de roep om een spellinggids van 
het hedendaags “Gelaens” steeds ster-

ker. Van de kant van dialectschrijvers, 
carnavalisten, liedjesschrijvers en ande-
re geïnteresseerden in correct schrijven 
van het dialect. 

“Ik ben blij dat het nu zo ver is”, zegt de initia-
tiefnemer Hub Clerkx. Tweeënhalf jaar geleden 
stelde hij een team met enthousiaste en vak-
kundige redacteuren samen. Samen met Edith 

Fokkens, Anita Jetten, Marianne Paulissen, 
Walter Buskens en Roland Jansen vergaderde 
en discussieerde Clerkx al die tijd vele malen 
over de schrijfwijze van een stortvloed van 
woorden in het dialect van Geleen. “Is het zus 
of schrijf je het zo? Moet het dit zijn of is het 
toch dat? Liefst 5750 woorden hebben wij 
behandeld. Natuurlijk, het ene intensiever dan 
een ander, de variatie is groot.” Wij doen er 
veel mensen een groot plezier mee”, verzekert 
Clerkx.

Een exemplaar kost 15 euro, bij voorinschrij-
ving 13,50 euro. Een boek reserveren kan 
via de intekenbon op www.schuggeleen.nl 
Intekenen kan nog slechts een paar weken, tot 
1 november om precies te zijn.  

Het Greun Beukske van ’t Gelaens wordt za-
terdag 14 november gepresenteerd bij Heem-
kundevereniging Geleen, Jupiterstraat 35a. 
Attentie: mensen die níet hebben ingetekend, 
kunnen het boek vanaf 14 november klokslag 
12.00 uur in Geleen kopen bij Plus Vijgen 
Zuidhof 1, Tabakspeciaalzaak Boreas Bloe-
menmarkt 35 en Gelaen 31 (Harold Gubbels) 
Salmstraat 17. 

Foto en tekst Koos Snijders
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Greun Beukske van ’t Gelaens

Industriestraat 31b - Sittard
046-4571087 

auto@zuidlease.nl
www.zuidlease.nl/occasions

Occasion van de Week
Renault Zoe life automaat
oktober 2014 - 23.787 km

6.495 euro
(na teruggave subsidie)

HERFSTACTIE: 

Sittard Versstroatje - 046-4264342

RIJSTEVLAAI
VOOR MAAR 9,95

www.vandenbongard.nl

W.C. d’n Tempel
Molenbeekstraat 2
6131 EG Sittard
Tel. 046 - 45 17 186

Acties zijn geldig van 05-10-20 t/m 11-10-20

Konijn op Limburgse 
wijze (kant & klaar) 

2 Bouten

Bij aankoop van een 
kilo magere Runderpoulet

2 Stamppotrollen  
naar keuze

1400 GRATIS

MijnGazet

Jongeren in actie 

‘We hebben met z’n allen iets nodig tegen die stress.  Iets om onze sores (al is het maar voor even) te vergeten: 
afleiding, iets waardoor we ons weer gelukkig gaan voelen.’  Lees op pagina 5.

In Sittard-Oost kwamen afgelopen 
week de tien leden van het jeugdige 
Wijkteam bijeen om te praten over 
zijn plannen. Doelgroep: zijzelf en 
hun leeftijdsgenoten. 

Daarbij sloten zich Nannet van 
Loo, Marleen van Rijnsbergen en 
Bianca Hindriks aan van de Stich-
ting Jongeren Wijkteam. 

Foto LIWI FOTO | 

Lindy Wintraecken

MijnGazet is een wekelijkse huis-aan-
huiskrant voor alle inwoners van de ge-
meente Sittard-Geleen. Het is een pro-
duct van Uitgeverij Van Heel & De Wit. 
MijnGazet, verschijnt in een oplage van 
34.000 en wordt wekelijks bij iedereen, 
zonder sticker, in de bus bezorgd. Het 
doel van de inhoud van MijnGazet is aan 
de ene kant informeren en interesseren 
en aan de andere kant verbinden. 

Redactionele berichten en tips zijn welkom via 
redactie@mijngazet.nl Daarnaast is MijnGazet 
hèt medium om advertenties in de omgeving 
onder de aandacht te brengen. Ontdek de 
mogelijkheden en bel met 0639717715 of stuur 
een bericht naar advertentie@mijngazet.nl
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Easyslim.nu Almere • receptie@easyslim.nu
Bel 06 - 1563 2873 of boek online via www.easyslim.nu

AFSLANKEN: VAN 18-99 JAAR 

Al 5 jaar de succesformule
voor afslanken 

De landelijke afslankformule Easyslim.nu viert dit jaar haar 5-jarig 
bestaan. De Almeerse oprichter Karin Hut vertelt enthousiast hoe zij 
zelf in een klein kamertje, in Almere, begon. Inmiddels draaien er  
6 apparaten, die dagelijks mensen slanker maken.

‘Zelf was ik al jaren met mijn gewicht bezig. Dan weer zoveel kilo 
eraf die er vervolgens zo weer bij kwamen. Er was geen dieet of 
shake of ik had het geprobeerd, totdat ik 5 jaar geleden op dit 
apparaat stuitte. Ik was na 1 behandeling zichtbaar slanker en  
gedurende de reeks behandelingen vlogen de kilo’s eraf. Ik besloot het  
apparaat te kopen en ontwikkelde een afslankformule waarbij we,  
naast de behandelingen met ons apparaat, ook voedingsadviezen geven.  
Mijn concept sloeg enorm aan. Het bedrijf werd een franchiseformule met 
inmiddels meer dan 45 vestigingen door het land.’

Inmiddels heeft Easyslim.nu duizenden klanten geholpen aan een slanker  
en strakker lijf. De klanten zijn zowel mannen als vrouwen die vaak al van 
alles gedaan hebben om af te vallen, maar zonder langdurig resultaat.

Bij Easyslim.nu is er geen sprake van het zogenaamde ‘jojo-effect’. ‘Dit komt 
doordat ons apparaat de spieren traint, waardoor de vetverbranding, ook 
in rust, stijgt. Ook wordt middels ultrasound vet uit de cel gehaald, dat op 
natuurlijke wijze het lichaam verlaat. Dit, in combinatie met een gezond  
voedingspatroon, geeft zeer snelle en blijvende resultaten. Het is heel mooi 
om te zien hoe blij we de mensen maken. Zij krijgen meer zelfvertrouwen, wat 
op alle fronten in hun leven doorwerkt. Mijn bedrijf verandert vele levens op 
een positieve manier. En juist dat is het succes, al 5 jaar lang’, aldus Karin.

5 redenen om voor
Easyslim.nu te kiezen

Verlies direct ca. 15 cm*

Vet definitief weg

Spieropbouw

Gratis recepten & voedings schema op maat

Verstrakking van je huid

Jouw Easyslim.nu vestiging

Kom nu bij ons afslanken en profiteer van onze...

Succesverhaal
* Resultaten ter inzage in de studio

kennismakingsactie!

Twijfel niet langer, kom in actie 
en maak vandaag nog een afspraak. 

Intake incl. behandeling  
van € 89,- voor € 49,-

 
Geldig t/m 30 oktober 2020

Weg met die kilo’s!

‘Ik drink graag een biertje 
na mijn werk. Dat is aan 
mijn bierbuik ook wel te 
zien. De laatste tijd werd 
ik me echter steeds meer 

bewust van het belang van 
een goede gezondheid en 

daarom wilde ik iets aan die 
dikke buik doen. Alhoewel ik 
stopte met mijn dagelijkse 
pilsje viel ik helemaal niet 
af. Een sportief type ben ik nooit geweest, dus toen 
ik hoorde over Easyslim.nu sprak me dat wel aan. 
Na de eerste proefsessie was ik meteen ‘om’ want 
ik was een flink aantal centimeters kwijtgeraakt. 

Met de goede adviezen die ik kreeg, heb ik ook mijn 
eetgewoontes aangepast. Ik ben intussen 14 kilo 

afgevallen en ik voel me hartstikke fit. Dit had ik veel 
eerder moeten doen!’ 

  
Lees het hele verhaal en meer  

succesverhalen op www.easyslim.nu

Easyslim.nu® Sittard
Kerkstraat 69 – Sittard • Tel: 06-39131142

Email: sittard@easyslim.nu
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In deze rubriek belichten we wekelijks 
de nieuwe programma’s die worden uit-
gezonden op Bie Os mijn streekomroep. 

Rondom Os 
(wekelijks actualiteitenprogramma):
•  Een gesprek met ambachtelijke bierbrouwer 

Max Schreuder, die in het centrum van Sit-
tard bier produceert op maat en op smaak. 

•  Een reportage over Wijngaard Fort San-
derbout. Een enthousiaste club vrijwilligers 
maakt er de Wien van de Wal. De camera 
volgde de wijnmakers vele maanden lang.

•  Punt 39 is het nieuwe trefpunt voor vereni-
gingen en anderen in Elsloo. Handig: het 
pand ‘plakt’ aan het Maaslandcentrum, dat 
bij drukte dienst doet als overloop. Bie Os 
was bij de opening.

•  In Beek hebben 11 verenigingen uit alle 
kernen en gehuchten zich samengepakt om 
informatie uit te wisselen, samen dingen te 
organiseren en elkaar te versterken. Beek 
Samen telt ruim 2.000 leden. In gesprek met 
voorzitter Theo van Mulken en wethouder 
Thijs van Es.

Uitzending: woensdag 19 uur.

Local Heroes: 
Wouter IJpelaar uit Munstergeleen is jong, 
enthousiast, dj en….statenlid bij de Provincie 
Limburg. Een portret. 
Uitzending: vrijdag 19.30 uur.

Weekendmix:
Bakkerszoon Ton Polman maakt indrukwek-
kende documentaires, zoals ‘Gezworenen van 
den Duydel’ over de bokkerijders, ‘De Magiër’ 
over marionettenspeler Jordi Betram en ‘Een 
lift voor 2000 ton’ over de haven in Born. 
Gedurende twee weekenden zendt Bie Os 20 
Polman-docu’s uit.
Uitzending: zaterdag 19.30 uur en 
zondag 16.30 uur.

U vindt Bie Os mijn streekomroep op 
Ziggo 41 en KPN 1405. Kijk voor meer 
kanalen, info en programma’s op 
www.bieos-omroep.nl en onze 
facebookpagina.

Snel effect bij pijnklachten

Paardestraat 32a Sittard
Tel: 06 428 423 79
www.praktijkcheng.nl

06 255 444 77 sourenmakelaardij@gmail.com
www.sourenmakelaardij.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

Burgemeester Hans Verheijen

Hier is hij dan, de eerste editie van 
MijnGazet. Gestart door enthousiaste 
ondernemers die hun sporen in de 
journalistieke wereld wel verdiend 
hebben. Wat een mooie manier om 
wekelijks álle inwoners van deze 
mooie gemeente op een laagdrempe-
lige manier te bereiken. Een papieren 
wijkkrant is een krachtig instrument 
om te verbinden. Een website zal dat 
effect niet zo snel hebben. 

Je smartphone geef je immers niet zo 
snel door aan anderen als een krantje. 
Verbinden, daar was ik bij de start als 
burgemeester van Sittard-Geleen in 
maart graag mee begonnen. Helaas is 
dat door de coronamaatregelen niet 
op de manier gelukt zoals ik graag 
gezien had. Deze krant zorgt voor een 
vorm van verbinding die ik in deze 
periode gemist heb, en het helpt mij 
en de wethouders te laten zien waar 

we dagelijks mee bezig zijn. Want 
dat blijft toch het mooiste aan burge-
meester zijn: het samen in verbinding 
zijn met inwoners, ondernemers, 
verenigingen en instellingen op lokaal 
niveau. Ik wens de makers van deze 
krant veel succes toe, en de lezers veel 
plezier met lezen.

Foto Gemeente Sittard-Geleen

Een woord vooraf door 
burgemeester Hans Verheijen

Kunstenaars Gomad (Geleen) en Smug 
(Australië) kwamen haar tegen op de 
basisschool. Magic happened. Zij moest 
het worden volgens de mannen. Ouders 
stemden trots in. En daarom mag de 
zevenjarige Geleense metershoog uitkij-
ken over Geleen-Zuid.

En zo kleurt de grijze muur deze wijk. Een 
groene wijk. Daarom de bloemen en blade-
ren. Een mijnverleden. Daarom de vogelkooi. 
Die veel lijkt op de Sint-Janskluis een paar 
honderd meter verder. En daarboven Sayuri 
uit Geleen-Zuid.

Een wijk revitaliseren kent geen draaiboek. Er 
staat geen formule online. Het is een kwestie 
van vragen stellen. Verhalen ophalen. En die 
op een verbazende manier teruggeven. Of dat 
via gerenoveerde woningen gaat of via murals. 

Mural in Geleen-Zuid

Tekst: Tom van Vliet ZOWonen 
Foto Ivo Goessens/Double Eye

Wouter IJpelaar

Als het maar de verhalen van de wijk zijn. Van 
de zonen en dochters van de wijk. Van Sayuri. 

Max Schreuder
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Balter Audio Video  Paardestraat 57   6131 HB Sittard
info@baltersittard.nl  |  T 046 451 33 01  |  www.baltersittard.nl

Ons witgoed-aanbod: Liebherr / miele/ 
bosch / siemens / beko / samsung/ aeg /
zanussi enz. zie de website

U kunt bij ons 
ook terecht 

voor inbouw en 
reparatie-

service

 

 

Philips 9000 series
4K UHD Android TV met 
Bowers-geluid en driezijdig 
Ambilight

Geluid van Bowers & Wilkins
108 cm (43") Ambilight TV
HDR10+ ondersteund
P5 Perfect Picture Engine

43PUS9235

Fantastisch beeld. Fantastisch geluid.
4K UHD LED Android TV met Ambilight
Geweldig geluid maakt uw kijkervaring nóg beter. Deze Philips LED-TV met ingebouwde Bowers 
& Wilkins-luidsprekers omgeeft u met een levensecht beeld en perfect afgestemde audio. 
Ambilight voegt kleur toe aan uw muziek, uw gestreamde HDR-series en uw favoriete films.

Prachtig licht. Prachtige audio.
• Phillips 4K UHD-TV. Levendige HDR-beelden.
• Ambilight. De emotie spat van het scherm af.
• Geluid van Bowers & Wilkins. Breedbeeld voor uw oren.
• Afstandsbediening met achterzijde van Muirhead-leer en toetsen met achtergrondverlichting.

Ongelooflijke momenten.
• Philips P5-engine. Altijd perfect, ongeacht de bron.
• Dolby Vision en Dolby Atmos. Beeld en geluid in bioscoopkwaliteit.
• HDR10+ ondersteund. Zie het zoals de regisseur het bedoelde.

Levensecht geluid van Bowers & Wilkins
• Kamervullend geluid uit het geïntegreerde 2.1-geluidssysteem.
• Subwoofer, tweeters en midrange-drivers

Android TV-content binnen handbereik
• Google Play Store, Netflix, Amazon Prime en meer.
• Spraakbediening. Ingebouwde Google Assistent. Werkt met Alexa.

Philips 43" met geïntegreerde soundbar.
Ambilight, prachtige audio.

• 4k Ultra hd tv met android smart functie
  (netflix/disney/ uitzendinggemist / youtube enz.)
• superieur geïntegreerd geluidssysteem
• 1 simpele afstandsbediening

Leverbaar in diverse maten.
Vanaf 48 inch ook leverbaar in Oled. 

Ervaar het verschil in geluid en beeld
bij Balter!
Balter,  ook uw vertrouwde adres voor Samsung QLED / LG  en LG OLED / SONY en 
SONY OLED / BOSE / LOEWE enz.

Service & Kwaliteit
TV, radio, computer & witgoed

Waterschap Limburg, de gemeente Sit-
tard-Geleen en Provincie Limburg wer-
ken onder de noemer Corio Glana nauw 
samen aan de voorbereidingen voor de 
herinrichting van het Geleenbeekdal 
tussen de Middenweg en Agricolastraat 
in Sittard.

De beek krijgt weer volop ruimte om op na-
tuurlijke wijze door het landschap te kronke-
len. Naast het herstellen van het natuurlijke, 
historische landschap heeft de herinrichting 

van de Geleenbeek ook een andere noodzaak. 
Denk aan de klimaatveranderingen waardoor 
het nodig is om meer water te bergen en dus 
ook grote hoeveelheden neerslag te verwerken. 
Een groter stromingsgebied voor de Geleen-
beek is daarvoor noodzakelijk. In de wijk 
Beekdal wordt de wateroverlast deels aange-
pakt door hemelwaterafvoer los te koppelen 
van de riolering en via de weg af te voeren naar 
het gebied tussen de buurt en de Geleenbeek. 
Hierdoor is er minder kans op wateroverlast 
én droogteschade in het verstedelijkt gebied. 

Daarnaast is een verbeterde waterkwaliteit én 
ruimte goed voor de ontwikkeling van verschil-
lende soorten planten en dieren.

Dinsdag 22 september zijn in het stadspark in 
Sittard de werkzaamheden voor Corio Glana, 
fase 1 gestart. De totale werkzaamheden, ook 
voor de deelprojecten, duren tot eind 2021. 
Op de website van de gemeente Sittard-Geleen 
vindt u meer informatie over dit project en de 
planning.

Foto Gemeente Sittard-Geleen

Werkzaamheden 
Corio Glana van start

Frans Stals over 
het coronavirus
Het aantal coronabesmettingen neemt 
zorgwekkend snel toe. Maatregelen wor-
den weer aangescherpt, maar er heerst 
verwarring over het nut en noodzaak 
van deze maatregelen. Hoe zit dat met 
het coronavirus, het besmettingsgevaar, 

de genomen maatregelen, het dashbord? 
Arts-microbioloog Frans Stals geeft 
dinsdagavond 6 oktober 20.00 uur in 
Schouwburg De Domijnen een lezing 
over het virus en zal dan ook ingaan op 
vragen vanuit het publiek.

Frans Stals is opgeleid aan de Universiteit 
Maastricht met als specialismen medische 
microbiologie en infectiepreventie. Hij is nu 
als arts-microbioloog verbonden aan Zuyder-
land Medisch Centrum. Een arts-microbioloog 

houdt zich bezig met de diagnostiek en therapie 
van infectieziekten. Daarnaast heeft hij als taak 
om beleid te maken ter voorkoming van ver-
spreiding van infecties binnen de instelling.

De lezing op 6 oktober om 20.00 uur in 
Schouwburg De Domijnen is gratis toeganke-
lijk, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk 
en kan via de website www.dedomijnen.nl/
bibliotheek. De kassa en horeca zijn die avond 
niet geopend.

Lezing ‘Domotica 
nader verklaard’
Domotica staat voor elektronische 
communicatie tussen allerlei elektrische 
toepassingen in de woning en woonom-
geving voor bewoners en dienstverle-
ners. Domotica (ook wel huisautoma-
tisering of smart homes genoemd) is 
het toepassen van elektronica en huis-
netwerken bij de automatisering van 
processen in en om een woning, in het 
belang van een betere kwaliteit van wo-
nen en leven.

Domotica wordt al ruim 20 jaar gezien als het 
‘gouden ei’ om de zorg efficiënter te organise-
ren. Toch wonen wij nog niet massaal in een 
woning vol met slimme sensoren. Dit terwijl er 
een groot tekort is aan het aantal vrijwilligers, 
mantelzorgers en zorgverleners, voornamelijk 
in sterk vergrijzende gemeenten. Maar waarom 
gebruiken wij nog niet massaal domotica? 
En wat is nu eigenlijk domotica? En welke 
ontwikkelingen kunnen wij de komende jaren 
verwachten? En wat is de invloed van de CO-
VID-19 pandemie op het (toekomstig) gebruik 
van domotica? 

Gilde De Graven heeft met Joël Fliek een top-
deskundige in huis om een en ander haarfijn 
uit te leggen. Hij is adviseur zorg & domotica 
(RO groep) en onderzoeker naar de empathi-
sche Woonomgeving (TU/e). Hij doet al enkele 
jaren onderzoek naar hoe ouderen langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen met behulp 
van domotica. Niet vanuit een technologisch 
perspectief, maar door een empathische bril, 
vanuit de eindgebruiker.

De lezing vindt plaats op woensdag 28 oktober 
2020 van 15.00 tot 16.30 uur in de Hanenhof 
in Geleen (Herenhof 2) en kost 8,00 euro 
incl. 1 consumptie. Gratis 2 uur parkeren in 
de Elisabethstraat (200 m van de Hanenhof). 
Aanmelden kan via de website van Gilde De 
Graven.
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De kracht 
van de lach

“en straks weer lekker slapen!”

Rijksweg Zuid 78 | 6161 BP Geleen
Tel. +31 (0)46 – 475 43 10 | info@hydrosfeer.nl

www.hydrosfeer.nl

KOOP-
ZONDAG 

4 oktober

12–17 u.

Terwijl voor de herfst en winter 
de mooiste voorstellingen op het 
programma staan heeft het bestuur 
van Podiumkerkje Grevenbicht al 
in een vroeg stadium besloten dat 
vanwege de coronacrisis de deuren 
voor de rest van het jaar gesloten 
blijven. 

De evenementen zijn niet rendabel met 
maximaal slechts 30 bezoekers tegelijk 
in het kleine gebouw, die bovendien op 
1,5 meter afstand van elkaar moeten 
plaatsnemen. Alle geplande muziekactivi-
teiten en exposities vinden daarom geen 
doorgang. 

Pas bij de opening van het lenteseizoen 
volgend jaar 6 maart gaat het muziekpro-
gramma met een concert van de formatie 
Ravelin van start. Het lenteseizoen wordt 
op 26 juni afgesloten met een optreden 
van Skinnie. Op 15,16, 17, 21, 22, 23, 24 
januari 2021 is er wel al een expositie met 
workshop gepland.

Podiumkerkje 
pakt draad 
op in januari

Schoonheid & 
verval
Het Bulgaarse schildertalent Dimitar 
Genchev (Plovdiv, 1985) en de bekende 
Belgische beeldhouwer Peter Buggen-
hout (Gent, 1963) zijn gefascineerd door 
verval. Zij tonen de sublieme schoonheid 
van onttakelde fabrieken, vuilnis en puin. 
Met 40 werken is dit de eerste museale 
overzichtstentoonstelling van Dimitar 
Genchev in Nederland. Peter Buggenhout 
verwierf internationale bekendheid met 
zijn imposante sculpturen van geroest 
ijzer, puin, slachtafval, stof en vuil. Tot en 
met 29 november in het Museum Heden-
daagse Kunst, Ligne.

Foto De Domijnen

“Er moeten kinderlijke dwazen zijn die dansen 
in het bonte pak met de koperen belletjes, 
al gaan de doodsklokken dreigend over het 
land. Er moeten mensen zijn die zonnen 
aansteken voordat de boel verregent, die 
zomervliegers oplaten als het ijzig wintert, 
die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken. 
Er moeten er zijn die aan de uitgang van het 
kerkhof ijsjes verkopen en op de puinhopen 
mondharmonica spelen; door de tranen heen 
blijven lachen. De clown uithangen.” 1

Stress, we hebben er in deze onzekere tijd alle-
maal last van. Door de Corona pandemie heb-
ben we het gevoel de controle over ons leven 
kwijt te zijn. We maken ons zorgen over onze 
gezondheid, onze dierbaren, ons inkomen. De 
grootte van de zorgen is voor iedereen verschil-
lend, maar niemand weet hoe lang we nog in 
deze situatie zitten en met welke gevolgen we 
nog te maken krijgen.

We hebben met z’n allen iets nodig tegen die 
stress. Iets om onze sores (al is het maar voor 
even) te vergeten: afleiding, iets waardoor we 
ons weer gelukkig gaan voelen.

Iemand die ons dit perfect kan bieden is the-
atermaker, clown, vader van de Nederlandse 
One Man Show, schrijver, dichter, zanger en 
levenskunstenaar Toon Hermans. In zijn hele 
oeuvre schildert Toon een wereld met zonnen 
aan de hemel. Hij toont ons het wonder van 

kleine alledaagse dingen en wekt met zijn 
speciale humor onze pure lach op. 

Hij verwijst in zijn One Man Shows op geen 
enkele wijze naar de misère en de actualiteit 
van alledag. Hij bood zijn publiek een avond 
uit, een avond om alle zorgen te vergeten. 
Toon was er namelijk van overtuigd dat kolder2 
(= gekkigheid, nonsens met iets van carnaval 
en kermis) een helende werking had. Dat had 
hij tijdens zijn jeugd in Sittard ontdekt. Het 
faillissement en overlijden van zijn vader, de 
armoede waarin het gezin Hermans daarna 
verkeerde; Toon maakte het draagbaar met 
gekkigheid. 

“Als we brood hadden gegeten aan de keu-
kentafel lagen er meestal kruimels op het 
zeil. En als ik op verzoek van mijn moeder 
de fanfare nadeed en met mijn vingers op de 
tafel trommelde, begonnen de kruimels op 
het zeil te dansen. Mijn moeder kon er tranen 
om lachen. Ik heb de tranen zelf gezien. Het 
waren de mooiste tranen die ik mij maar kon 
wensen.” 3 

Het leven is niet altijd ‘jippiejahee’. Het is 
onvoorspelbaar en soms oneerlijk. En deze on-
zekere tijd is verre van magnifiek. Dus laten we 
elkaar opvrolijken. Af en toe de clown uithan-
gen. Laten we zonnen aansteken, kolderliedjes 
zingen en op de tafel trommelen. Laten we 
samen huilen van het lachen. 

1 Toon Hermans, Tussen mei en september
2 Toon Hermans, Levensboek
3 Toon Hermans, Levensboek

 Reageren?  
 toon@tessareijnders.com

Toon Hermans. Foto Gaby Hermans

Foto auteur Tessa Reijnders

Tessa Reijnders is cultuurweten-
schapper. Ze stelde de belevings-
expo Toon Thuis samen en werkt 
in opdracht van de Stichting Toon 
Hermans aan de ontsluiting van 
het privé-archief van Toon. Daar-
naast runt zij haar eigen cultureel 
projectburo. 

Een romance van 
Toneelgroep 
Maastricht
  
Porgy Franssen en Maartje van de 
Wetering spelen de hoofdrollen in Pea-
chez, een bloedstollende reconstructie 
van een fatale liefdesgeschiedenis. De 
voorstelling vertelt het verhaal van Ilja 
Leonard Pfeijffers gelijknamige succes-
roman uit 2017 die werd genomineerd 
voor de Libris Literatuurprijs. In een 
regie van artistiek leider Michel Sluys-

mans brengt Toneelgroep Maastricht 
met Peachez een muzikaal en vurig plei-
dooi voor een onvoorwaardelijk geloof 
in de liefde. 

Een professor op zekere leeftijd leeft al zijn 
leven lang in zijn hoofd en de boeken die hij 
bestudeert. Tot hij op een dag een mailtje 
krijgt van een hem onbekende vrouw. Ze 
noemt zichzelf Sarah Peachez. Er ontspint 
zich een hartstochtelijke mailwisseling tussen 
de twee. Waar de professor niet meer op 
rekende gebeurt: hij vindt de liefde die zijn 
leven rigoureus zal veranderen. Alleen niet op 
de manier waarop hij in eerste instantie had 
gehoopt. Franssen en Van de Wetering spelen 
met Peachez een intiem liefdesduet, muzikaal 
bijgestaan door multi-instrumentalist Axl 

Peleman. Sluysmans en Pfeijffer werkten bij 
Toneelgroep Maastricht eerder succesvol sa-
men in De Advocaat (Toneelschrijfprijs 2017) 
en Brieven uit Genua.    
Vrijdag 9 oktober om 19.00 en 21.00 uur in de 
grote zaal van Schouwburg De Domijnen.
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*Kijk voor alle maatregelen, vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

SANI-DUMP SITTARD - NUSTERWEG 88D

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

KOM LANGS EN VERBAAS JE
OVER ONZE ALTIJD
LAAGSTE PRIJZEN

KOM LANGS VOOR 
EEN GRATIS EN
PROFESSIONEEL 
3D ONTWERP

STERK 
IN ELK
A-MERK
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Stadsparken als 
groene verbinding 
tussen Sittard en Geleen

Sittard en Geleen hebben meer ge-
meenschappelijk dan menigeen zal 
vermoeden. Onze nieuwe burgemeester 
Hans Verheijen verwoordde het eerder 
dit jaar treffend in een interview met 
streekomroep Bie Os. Het Stadspark in 
Sittard en het Burgemeester Damen-
park in Geleen noemde hij ‘een mooie 
groene verbinding tussen de twee stads-
kernen’ vanwege het feit dat zij beiden 
ontworpen zijn door de befaamde tuin- 
en landschapsarchitect Dirk Tersteeg. 
Bij mijn weten is er geen andere Neder-
landse gemeente die twee ‘Tersteegs’ 
binnen zijn grenzen heeft, waarvan één 
zelfs een rijksmonument is. 

Beide parken werden in de jaren twintig en 
dertig aangelegd in het kader van de werk-
verschaffing. Het Stadspark als een echt 
volkspark, bedoeld om er te wandelen en te 
ontspannen. Er kwamen een roeivijver, een 
tennisbaan, een eendenvijver en speelweides. 
Uniek is dat Tersteeg in het Stadspark als 
eerste Nederlandse tuinarchitect de architect-
onische tuinstijl toepaste. Dit zien we het dui-
delijkste bij het gedeelte met de eendenvijver, 
met bouwkundige elementen zoals gemetsel-
de trappen, banken en vijverranden. 

Tevens laat hij bewust de symmetrieas van dit 
parkdeel aansluiten op die van het Julianap-
lein, waardoor een unieke zichtlijn ontstaat 
die het park en de wijk met elkaar verbindt. 
De rest van het park heeft een landschappe-
lijk karakter, met vloeiende paden, boom- en 
heestergroepen en doorzichten. Helaas zijn 
er onlangs langs de beek vele beeldbepalende 
bomen gekapt in het kader van het plan Corio 
Glana.

In Geleen kreeg Tersteeg de opdracht om een 
volkspark met sportvelden te ontwerpen. Uit-
eindelijk werd het een omvangrijk sportpark, 
omgeven door een parkaanleg met inheemse 
planten, een vijver, een kiosk, een speel-
tuin en dierenverblijven. Paardenrennen, 
speedwayraces, wieler- en atletiekwedstrijden 
en andere sportevenementen en festiviteiten 
trokken jaarlijks duizenden toeschouwers. De 
grote publiekstrekker werd het Pinkpopfesti-
val, dat er van 1970 tot en met 1986 jaar-
lijks werd gehouden. Vanaf de jaren tachtig 
breidde het park zich uit tot het huidige 
Glanerbrook sportcomplex. Alle uitbreidingen 
legden echter een zware claim op het rustieke 
parkgedeelte. Door een grondige renovatie 
in 1996 ligt het park er nu weer mooi bij. Alle 
reden om de wandelschoenen aan te trekken 
voor een wandeling van park naar park. 

Dieneke Onderdelinden

Het Stadspark in Sittard

Tuin- en landschapsarchitect Dirk Tersteeg

Burgemeester Damenpark Geleen

Een goed muzikaal begin start bij een stevige 
basis. Of je nu later singer-songwriter wilt 
worden, bij de lokale harmonie/jeugdfanfare 
mee wilt blazen of het gewoon leuk vindt om 

muziek te maken. Voor kinderen vanaf groep 4 
en 5 (7 – 9 jaar oud) biedt Myouthic, in samen-
werking met Philharmonie Sittard, als start de 
Myouthic Base cursus (blokfluitles) aan. Deze 

cursus duurt een jaar en bereidt kinderen voor 
op alle mogelijke instrumentale opleidingen. 
Met behulp van zang, blokfluit en andere 
instrumenten, leren kinderen de grondbegin-
selen van de muziek. Spelenderwijs leren ze 
noten lezen en schrijven en de basisvaardighe-
den met betrekking tot maat, melodie, ritme, 
gehoor en samenspel. Samen muziek maken 
geeft veel plezier maar is daarbij ook zeer 
leerzaam. Daarom is Myouthic Base vanaf de 
eerste les in groepsvorm.

Op donderdag om 18.00 uur is er nog plaats in 
de lesgroep in Sittard. Je zoon/dochter is van 
harte welkom om mee te komen doen. En er 
is zelfs 2 weken bedenktijd. Tot 31 december 
betaal je dan voor 14 lessen 47 euro. 

Wil je meer informatie neem dan gerust 
contact met mij op: karin@colarismusic.nl of 
neem een kijkje op de website www.myouthic.
nl Wil je je kind direct aanmelden, kies dan 
Myouthic Base en zet bij de opmerkingen: 
‘Philharmonie’

Foto Myouthic

Myouthic zorgt voor goede muzikale basis

Expositie 
‘Meer dan 
1000 nachten’
Weinig literatuur heeft het Westen zo 
gefascineerd als de Vertellingen van 
Duizend-en-een-nacht. Hierin wordt 
geput uit verschillende verhalencycli uit 
diverse culturen, met verhalen uit Per-
zië en India, maar bijvoorbeeld ook uit 
Syrië. De laatste jaren zijn er prachtig 
geïllustreerde uitgaves van deze verha-
len verschenen. 

Een aanleiding voor Villa Verbeelding om een 
reizende tentoonstelling te organiseren die ook 
in Bibliotheek Ligne te zien is. In een oosterse 
tent komen de vertellingen van Ed Franck en 
Imme Dros, tot en met 2 november (tijdens 
de openingstijden van Bibliotheek Ligne) tot 
leven. Rodaan Al Galidi vertelt in een filmpje 
over de sprookjes uit zijn kindertijd in Irak. 
De illustraties van Annemarie van Haeringen, 
Martijn van der Linden, Thé Tjong-Khing en 
Quentin Gréban laten deze parels nog meer 
glanzen. 

Verder brengt een interactieve zeekast de 
verhalen tot leven en kun je met een zaklamp 
tekenen op een fosfordoek. Deze tentoonstel-
ling nodigt reizigers, vertellers en verbeelders 
– klein en groot – uit om de magie en betove-
ring van meer dan duizend nachten te beleven.

Nieuwe online 
Bibliotheek-app
In de nieuwe online Bibliotheek-app 
van Bibliotheek de Domijnen kun je 
e-books en luisterboeken lenen en 
lezen. De app vervangt de oude apps 
E-books en LuisterBieb, die wat ver-
ouderd waren en zijn vervallen. Boe-
ken die nog op je plank staan, kun je 
wel uitlezen. Nieuw is dat je in één 
app zowel e-books als luisterboeken 
kunt lenen. En je kunt bijvoorbeeld 
een favorietenlijstje maken, previews 
van boeken bekijken en beluisteren, 
én boeken eenvoudig verlengen als 
de leentermijn bijna afloopt.

Cursus 
geschiedenis 
bij de Ligne
De cursus geschiedenis van Jan Jans-
sen gaat vrijdag 9 oktober van start in 
Bibliotheek Ligne. De maandagochtend 
groep zit al helemaal vol. Op de vrij-
dagochtend zijn nog diverse plekken 
beschikbaar.

Onderwerpen die aan bod komen in de cursus 
Geschiedenis zijn: De geschiedenis van de 
Verenigde staten 2e helft en presidentsverkie-
zingen, Nederland in de Tweede Wereldoor-
log, de Koude Oorlog, Duitsland verdeeld en 
één (1945-heden), Nederland na de Tweede 
Wereldoorlog, De Middeleeuwen en door 
cursisten voorgestelde onderwerpen.

De cursus is gepland op maandagochtend 
(vol) en op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 
uur. Op vrijdagochtend zijn er nog plaatsen be-
schikbaar. Tijdens de lessen worden de corona 
maatregelen in acht genomen, zoals de 1,5 
meter afstand tot anderen. De startdatum van 
de cursus is op vrijdag 9 oktober en op 16 juli 
2021 is de laatste les. Deelnamekosten voor 
de cursus bedragen 170 euro voor de complete 
cursus van 34 lessen en dat is inclusief koffie/
thee.

  Aanmelden voor deelname op 
vrijdagochtend kan via  
juul.meijers@dedomijnen.nl.
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Een bodycheck van je eigen lichaam.
Wij kijken naar stress & oorzaak van klachten.

Neem je gezondheid in eigen handen.

Nieuw bij Gezondheidscentrum Urmond, QUEX scanner

QUEX ED & QUEX S scant in enkele minuten 15.000 parameters in het 
lichaam die je, dankzij heldere resultaten, een stevig fundament biedt 
voor de opbouw van een doeltreffende therapie

VELE TOEPASSINGEN
 • Allergieën en (voedings)intoleranties
 • Auto-immuunziekten (MS, Lupus, reuma, schildklierdeficienties,
 Colitis ulcerosa, Crohn)
 • CVS, Fybromyalgie, ziekte van Lyme
 • ADHD & concentratiestoornissen
 • Chronische aandoeningen van orgaansystemen (spijsvertering,
 cardiovasculair, musculair, articulair, hormonaal)
 • Mentale gezondheid, relaxatie & wellness
 • (Sport)prestatie bevorderend en nog veel meer

Maandenlang heeft deze dertienjarige patiënt last 
gehad van angsten en overspannenheid. Hierdoor 
kreeg ze fysieke klachten, waaronder buik- en 
hoofdpijnen. “‘ s Avonds bleef ik piekeren en 
daardoor kon ik in de nacht niet meer slapen. Het 
gevolg was dat ik ’s morgens misselijk wakker werd 
en niks kon eten. Ik voelde me ongelukkig en iedere 
dag weer iets slechter. Dit kon zo niet langer en ik 
begon over mezelf na te denken en te zoeken naar 
een oplossing. Ik ging met mijn klachten naar de 
huisarts en kreeg medicijnen voorgeschreven. 
Deze werkten niet. Mijn moeder had gehoord dat 
anderen bij het Gezondheidscentrum Urmond 
goede resultaten behaalden met soortgelijke 
klachten en ze maakte een afspraak voor me. Al na de eerste behandeling kon ik beter slapen en had 
ik veel minder last van zenuwen. Ik was al direct rustiger en kon me weer ontspannen. De heer Pfeifer 
luisterde goed naar mijn verhaal en had aandacht voor de dingen waarmee ik rondliep in die tijd. Iedere 
sessie weer sprak hij veel met me en dat deed me enorm goed. Ik ben superblij dat het allemaal achter 
de rug is en ik weer zonder stress naar school kan. 
Dank u wel, ik ben zo dankbaar”, groetjes van een dankbare patiënt.

Toen Lili voor het eerst naar de praktijk van Bram Pfeifer ging had ze een onverklaarbare en hevige 
pijn in haar spieren. Daarnaast was het voor haar moeilijk om zich te focussen op de taken die ze wou 
uitvoeren. “Ik was net met een opleiding, die vier jaar zou duren, begonnen en ik wilde me graag weer 
fysiek en mentaal fit voelen. Gezonder. Ik startte met alle sessies van de biofeedback en voelde na iedere 
behandeling dat mijn lichaam en geest meer in balans kwamen. Ik was me weer bewust van rust in mijn 

geest en voelde mijn energie terugkomen. Voor mij was het 
hele traject een mooi bewustwordingsproces dat mij op elk 
niveau heeft aangesterkt. De weg naar genezing was voor 
mij het activeren van het zelfgenezende vermogen van mijn 
lichaam. Dankzij deze methode heb ik heel veel inzichten 
verworven over hoe wij als mens functioneren. Ik heb kunnen 
voelen en ervaren hoe onze mentale en emotionele toestand 
met elkaar verweven zijn en dat het heel belangrijk is om 
goed naar je lichaam te luisteren. Ik kan me weer focussen 
op de dingen die ik in het leven graag wil doen en dankzij 
de mooie ervaring van de biofeedback kan ik mijn dromen, 
met liefde, rust en vertrouwen tegemoet gaan. Ik raad dit 
iedereen aan die zichzelf wil ontdekken”, lieve groetjes Lili.

Peggy Konings is een vrouw van veertig jaar met autisme. “Sinds mijn puberteit was ik boos op mezelf, 
omdat ik anders ben dan anderen. Ik was altijd het zwarte schaap en werd vanwege mijn eigenzinnige 
manieren door anderen überhaupt niet begrepen. Daarnaast had ik enorme angsten, durfde de straat 
niet meer op en maakte me zorgen over de toekomst. Ook ontkende ik deze dingen voor mezelf en ging ik 
gewoon maar door met alles. Vanaf mijn achttiende levensjaar gebruikte ik het medicijn fluoretine. Na de 
eerste sessie bij Gezondheidscentrum Urmond heb ik enorm veel gehuild. Daarna ging het berg opwaarts 
en werd het lichter in mijn hoofd. Bij de tweede sessie voelde het allemaal al veel rustiger. Wel moest ik nog 
huilen over mezelf, om wie ik was. Elke keer dat ik bij Bram kwam ging het beter. Ik werd stabieler en merkte 
een wereld van verschil. Ik was in staat om meer bij mezelf te komen. Ik ben nu al een maand gestopt met 
mijn medicijnen en het vertrouwen om weer naar buiten te gaan gaat met stappen vooruit. Ik ben Bram 
enorm dankbaar hiervoor.”

Quentin is een jongen van veertien die met een depressie bij Gezondheidscentrum Urmond terecht 
kwam. “Meneer Pfeifer is een vriendelijke man die goed naar je luistert en je gerust weet te stellen vanaf 
het eerste moment dat je bij hem binnenkomt. Als eerste kreeg ik een bodycheck, dit gaf een beeld 
van mijn problemen. Het was allemaal heel uitgebreid. Daarna startten de behandelingen. Je hoeft 
zelf helemaal niks te doen als te relaxen in een fijne massagestoel. Daarnaast kreeg ik lichttherapie en 
voedingssupplementen. Ik moest ook zelf nog iets bijdragen en dat was gezonder eten en meer bewegen. 
Nu, enkele maanden later gaat het al een stuk beter met me. Ik heb meer energie, slaap beter en misschien 
wel het allerbelangrijkste, ik heb weer zin in het leven!. Ik kan wel zeggen dat het mij heel goed heeft 
geholpen.” 

Bodycheck

In de behandelkamer van 
Natuurgeneeskundige Psychotherapeut 
Bram Pfeifer hoef je zelf niet uit te leggen. 
Niks over je klachten of ziektegeschiedenis. 
Bram start gelijk met meten. Bandjes rond 
de polsen, enkels en het (voor)hoofd geven 
via zijn laptop inzicht in ruim 11.000 fysieke, 
psychische en emotionele parameters. 
“Binnen een paar minuten heb ik een digitale 
blauwdruk van het lichaam. Fascinerend snel 
en nauwkeurig. Het medisch rapport kunnen 
de cliënten na de behandeling mee naar huis 
nemen ter inzage”, vertelt Bram.

“Ik heb regelmatig cliënten huilend aan tafel, 
omdat de uitkomsten precies overeenkomen 
met hun klachtenlijstje. Ook traumatische, 
emotionele gebeurtenissen van jaren geleden 
komen in beeld.” De apparatuur op het bureau 
van Bram geeft niet alleen inzicht, maar laat 
het lichaam op basis van referentiewaarden ook 
‘herinneren’ hoe het hoort te functioneren. “Ik 
stimuleer het zelfhelende vermogen van het 
lichaam en ondersteun dat proces met de vijf 
natuurgerichte werkvormen voor een optimaal 
resultaat. Mensen krijgen vaker te horen dat 
de klachten tussen hun oren zitten en dat ze 
maar met hun ziekte verder moeten leven. 
Er wordt verteld dat de klachten het gevolg 
zijn van het ouder worden en om dit allemaal 
te onderdrukken worden medicijnen ingezet 
die vaak ernstige bijwerkingen hebben. Men 
doet uitsluitend aan symptoombestrijding en 
vergeet te kijken naar onderliggende stress en 
oorzaken van het lichaam en geest.”

Senioren
Ouderen denken vaak dat het voor hen te laat 
is om nog iets aan de gezondheid te doen. 
Er is echter wetenschappelijke informatie 
in overvloed die het tegendeel aantoont. 
Het is juist nooit te vroeg om, ongeacht de 
leeftijd, hier een positieve verschuiving in te 
bewerkstelligen. Op zowel het gebied van de 
lichamelijke als de geestelijke gezondheid. 
Pfeifer: “Ouderen nemen te veel verschillende 
medicijnen, die ernstige bijwerkingen en 
gevolgen kunnen hebben. Mijn eigen ervaring 
en onderzoek als specialist tonen aan dat 
meerdere senioren, die onder behandeling zijn 
in mijn praktijk, een groot verschil merken van 
levenskwaliteit naarmate dat ze holistische en 
psychosociale ondersteuning krijgen. In overleg 
met de huisarts kunnen ze vervolgens de 
medicijnen die ze gebruiken afbouwen.” 

Geen bijdrage eigen risico
Behandeling volgens afspraak

Vergoeding via zorgverzekeraars conform alternatieve geneeswijze
O.a. VGZ, Zilveren Kruis, Mensis, CZ en vele anderen

Belikstraat 44, 6129 PP Urmond Tel. 046 - 433 74 75
www.bodychecknow.nl | bram@bodychecknow.nl
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wenst MIJNGazet heel veel succes!

De in Obbicht geboren Patrick Brou-
wers (25) is naast zijn baan als ge-
schiedenisleraar aan het Graaf Huyn 
College, fractievoorzitter van het CDA 
Sittard-Geleen. Een gesprek over 
maatschappelijke betrokkenheid en 
ambitie, maar zeker ook over jongeren 
en verbondenheid als het om zijn stad 
Sittard-Geleen gaat.

Toen Patrick Brouwers zestien jaar was, zette 
hij zijn eerste actieve stappen in de lokale 
politiek als lid van het bestuur van het CDJA 
Westelijke Mijnstreek, de jongerenafdeling van 
het CDA in de regio. “Klopt. Ik wilde mijn po-
litieke ambities ergens concreet maken en ging 
als secretaris aan de slag. We organiseerden 
vooral activiteiten voor de jeugd. Denk daarbij 
aan debatten en het opstellen van een sociaal 
actieplan, waarmee we leuke dingen konden 
doen voor de samenleving, zoals het maken 
van een muurschilderij op de kinderafdeling 
van Zuyderland.” Tijdens die periode realiseer-

de Patrick zich dat het lidmaatschap van het 
CDA steeds meer een bewuste keuze werd. “Ik 
las me in in de standpunten van de partij en 
bekeek wel eens een raadsvergadering terug 
om zo een idee te krijgen van de lokale demo-
cratie. Op een gegeven moment kwam Martijn 
van Helvert naar me toe en vroeg: ‘Is een plek 
op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 
niet iets voor jou?’. Ik was toen al op het punt 
aangeland dat ik me thuis voelde bij het CDA. 
Het was de plek waar ik over sommige zaken 
‘links’ mocht denken en op andere vlakken 
‘rechts’. Een echte middenpartij.” 

In 2014 deed Patrick voor het eerst mee aan 
de gemeenteraadsverkiezingen. “Ik wilde 
laten zien dat ook jongeren actief zijn in 
de lokale politiek en vooral op de lijst gaan 
staan om de partij te ondersteunen. Ik leerde 
campagnevoeren en behaalde uiteindelijk 96 
stemmen. Dat was niet genoeg voor een zetel 
in de gemeenteraad, maar een prima start.” 
Brouwers werd commissielid en stond vier jaar 

later in 2018 op plek tien als hoogste jongeren-
kandidaat. Met 317 voorkeursstemmen stelde 
hij op eigen kracht zijn plek in de gemeente-
raad ‘veilig’. “Vooraf wist ik dat het lastig ging 
worden. Op dat moment had ik bijvoorbeeld 
nog geen idee hoe mijn achterban eruit zag. Ik 
ben natuurlijk van het dorp, woon in stadsdeel 
Sittard en werk in stadsdeel Geleen. Voor mij 
is het echter één gemeente Sittard-Geleen. In 
de praktijk blijkt ook dat de nieuwe generatie 
helemaal niet bezig is met een tweedeling. Ik 
wil dit stigma bij de mensen die er wel nog zo 
overdenken graag doorbreken. Het is tijd om 
te laten zien dat we één stad zijn, dat we samen 
een vuist moeten maken.”

En toen werd Andries Houtakkers in febru-
ari van dit jaar wethouder en zocht men een 
nieuwe fractievoorzitter. De fractie schoof 
Patrick unaniem naar voren. Om vernieuwing 
daadwerkelijk een kans te geven besloot hij de 
uitdaging aan te gaan. “Als leraar ben je al min 
of meer een publiek figuur voor de jongeren. Ik 
vind het hartstikke leuk om leerlingen of jon-
geren tegen te komen die me direct aanspreken 
met hun zorgen en problemen. Ik wil dit als 
fractievoorzitter ook verder uitdragen. Niet te 
veel in het gemeentehuis blijven hangen, maar 
de stad in om zichtbaar te zijn. Meelopen met 
mensen die actief zijn in de samenleving is een 
van mijn speerpunten. Binnenkort ga ik op een 
zaterdagavond mee met de politie om te kijken 
wat er speelt in de stad en ga ik meehelpen bij 
Bie Zefke en de voedselbank. Zo probeer ik te 
zien hoe goed werk in onze gemeente wordt 
verricht op allerlei vlakken en mijn eigen 
steentje hieraan bij te dragen” 

Dat is ook eigenlijk de enige manier om te 
zien wat er onder de mensen leeft en om te 
ontdekken wat de burger vindt dat er nou 
moeten gebeuren om bijvoorbeeld de leef-
baarheid te verbeteren. “Klopt. Kijken waar 
iets gedaan moet worden. In Obbicht hebben 
we ons bijvoorbeeld sterk gemaakt voor een 
ontmoetingsplek voor het dorp. Die gaat er 
nu op korte termijn komen. Maar ook de 
schakel tussen onderwijzer en politiek is vaak 
een directe als het om signaleren gaat. Op 
school kwam ik leerlingen tegen uit gezinnen 
die weinig te besteden hadden. We hebben 
toen bijvoorbeeld laptop’s en fietsen voor ze 
geregeld en een directe oplossing geboden voor 
de problemen. Dan ben je echt met volksverte-
genwoordiging bezig.” 

De jongeren in onze stad zijn, zoals het spreek-
woord zegt, de toekomst en hebben dan ook 
een bepaalde stem. Het is belangrijk om goed 
te luisteren naar dat wat ze bezighoudt en wat 
ze belangrijk vinden. “Die dingen moet je ook 
oppakken. De stad aantrekkelijk maken voor 
iedereen die er leeft. Dat kan met voorzienin-
gen zoals goedkoop wonen, maar bijvoorbeeld 
ook met het uitreiken van een Jeugdlintje. 
Hiermee kun je jongeren eens in het zonne-
tje zetten voor iets wat ze goed doen, als een 
stimulans.” 

Dan ben je echt bezig met 
volksvertegenwoordiging

Patrick Brouwers. Foto is gemaakt door Maurice Banens

Innovatieve 
speurtocht
Tachtig jaar geleden, in 1940, werd het 
centrale laboratorium voor fundamen-
teel onderzoek in Geleen geopend. Nu is 
het oude lab een monument in het hart 
van Brightlands Chemelot Campus.

In Sittard en Geleen kun je, ter ere van het 
jubileum, deelnemen aan een Innovatie Speur-
tocht. Een speurtocht voor ouders met kinde-
ren langs winkels waar telkens innovaties van 
de campus terug te vinden zijn en deelnemers 
uitgedaagd worden op zoek te gaan naar ant-
woorden op innovatievragen. Op de flyer staat 
alle info. Deze is te krijgen bij de deelnemende 
winkels: JOY. Urban Jungle, FEE, Ferrum by 
Tom, Rammelaer, MusicMachine Sittard. Je 
maakt met de innovatie speurtocht kans op 
een unieke rondleiding op de campus.

De theatrale 
bries van het 
Laagland
Een theatrale bries van het Laagland voor de 
allerkleinsten. WOOSH! is een wondere wereld 
gemaakt van… niets. Je ziet het niet, maar het 
is er wel. Je kunt het horen. Karlijn en Bram 
spelen met de lucht tussen hen in en zetten 
hiermee elkaar en de wereld in beweging. Op 
een vloer van bubbeltjesplastic dagen Karlijn 
en Bram elkaar uit. Het vergt hun opperste 
concentratie om de bubbeltjes onder hun 
voeten niet te laten knappen. Vrijdag 9 oktober 
om 10.30 uur in Schouwburg De Domijnen.

Foto Moon Saris
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De moeder van Frans en Clara*) is 
overleden. Frans is in het testament 
als executeur benoemd. Een executeur 
is de uitvoerder van de laatste wil van 
de overledene. Clara heeft al een paar 
keer aan Frans gevraagd naar de nala-
tenschap, maar Frans wil geen enkele 
informatie delen met de andere erfgena-
men. Kan dat nou zo maar?

De executeur doet de afwikkeling van de nala-
tenschap zelfstandig. Maar dat betekent niet 
dat hij de andere erfgenamen als ongewenste 
pottenkijkers kan wegjagen.
De executeur moet de erfgenamen informeren. 
In ieder geval over de belangrijke ontwikkelin-
gen bij de afwikkeling van de erfenis. Ook als 
de executeur klaar is met de afwikkeling van de 
nalatenschap moet er een verslag (rekening en 
verantwoording) komen.

De executeur heeft tegenover de erfgenamen 
een informatieplicht, ook als het testament dat 
niet uitdrukkelijk zegt. Die informatieplicht 
houdt in dat de executeur aan de erfgenamen 
alle informatie moet geven over zijn werk-
zaamheden. Die informatie kan ook gaan over 
de goederen en schulden van de nalatenschap. 
De informatieplicht geldt zolang de executeur 
het beheer over de nalatenschap heeft.
De informatieplicht gaat niet zo ver dat de exe-
cuteur bij elke stap of activiteit die hij doet de 
erfgenamen steeds zo volledig mogelijk moet 
informeren. Dat zou niet handig zijn en de 
executeur met veel te veel werk opzadelen. Ook 
is de executeur niet verplicht om de schuld-
eisers van de nalatenschap te informeren. De 
informatieplicht geldt dus alleen tegenover 
erfgenamen.

Wat kan Clara nou doen?
Eerst moet Clara haar broer als executeur om 
informatie vragen. Dat kan ze gewoon monde-
ling doen, maar ook schriftelijk. Een erfge-
naam kan de executeur dan op artikel 4: 148 
van het Burgerlijk Wetboek wijzen: “De execu-
teur moet aan een erfgenaam alle door deze 
gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening 
van zijn taak geven”. Dat is duidelijke taal!

Clara kan dan meteen ook om de boedelbe-
schrijving vragen die Frans moet maken. Dat is 
een overzicht van het vermogen en de bekende 
schulden van de nalatenschap. Volgens de wet 
moet Frans dat “met bekwame spoed” doen.
Wat nou als Frans toch niets of nauwelijks 
iets van zich laat horen? Laat dat dan eerst 
weten aan de executeur. Probeer er onderling 
uit te komen. Als de executeur daarna nog 
steeds geen informatie wil geven, kan via de 
Rechtbank een verzoek tot informatie worden 
gedaan. Wees erop bedacht dat procederen 
nooit leuk is: het kost vaak tijd en geld.

Soms hebben erfgenamen zo weinig vertrou-
wen in de executeur dat ze willen dat hij stopt 
met zijn werkzaamheden. In die gevallen kan 
men aan de rechter vragen om de executeur te 
ontslaan. Het weigeren van informatie kan een 
reden zijn voor ontslag van de executeur. De 
rechter beslist of er genoeg redenen zijn om de 
executeur te ontslaan. De erfgenamen kunnen 
niet zelf de executeur ontslaan.

Clara heeft uiteindelijk Frans kunnen over-
tuigen dat hij haar gewoon op de hoogte moet 
houden over de afwikkeling van de nalaten-
schap. En zo hoort het ook!
*) De namen zijn gefingeerd.

Mr. F.R. Hage
Hundscheid Advocaten, Sittard

Foto: Marcel Maas Fotografie Sittard

Italiaans restaurant | Ristorante Via Pozzo | Sittard

Putstraat 36, 6131 HL Sittard   046 426 4142 
www.viapozzo.nl  |  info@viapozzo.nl

Bij ons kunt u genieten van de beste

Italiaanse gerechten en wijnen

Wij verwelkomen u graag in onze

sfeervolle zaak

Executeur zwijgt als het graf ‘Ommetje 
Schwienswei’ in 
gedrukte vorm
Het Ommetje Schwienswei, gemaakt 
door de Vrienden Schwienswei en 
Kollenberg, is gedrukt en verkrijgbaar 
in Broukheim. 

Deze wandeling van een klein uur bevat ook 
een beschrijving van de dieren, sporen van 
dieren en planten die je op bepaalde plaatsen 
kunt zien of horen. 

Verder is er aandacht voor bijvoorbeeld de 
historische Hateboer en de naamgeving van de 
Roode Beek.

Geef uw 
mening over 
Sittard-
Geleen
Hoe denkt u over de gemeente en onze 
dienstverlening? Laat het weten en doe 
mee met het onderzoek van de gemeen-
te Sittard-Geleen! Met de uitkomsten 
kan, samen met de inwoners, gewerkt 
worden aan verbeteringen. 

  Doet u mee? U vindt de vragen-
lijst op de site van de gemeente 
Sittard-Geleen. Deelnemen kan 
tot 23 oktober.
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Groen is hipper dan ooit. Volgens Joy Wiggers, eige-
naar van JOY Urban Jungle, mogen we gerust spre-
ken van een heuse plantenhype. Onbewust hebben 
mensen steeds meer behoefte aan groen om zich heen. 
Het is niet alleen een enorme boost voor je woonka-
mer, het brengt ook een vorm van rust in de chaos van 
de dag. Even kneuterig bezig zijn. Lekker fröbelen met 
stekjes. Kijken hoe een nieuwe plant groeit, hoe het 
vorm krijgt in je interieur. 

Deze trend in combinatie met Joy’s voorliefde voor planten deed hem begin 
dit jaar besluiten het concept van zijn winkel in hartje Sittard volledig om te 
gooien. JOY Fashion Furniture werd omgetoverd tot JOY Urban Jungle. Een 
beregezellige conceptstore met planten in de hoofdrol. Je bent de winkel nog 
niet binnengestapt en de junglevibe komt je tegemoet. Kamerplanten, baby 
planten, buitenplanten en bloeiende planten vormen de basis van JOY Urban 
Jungle. Deze worden aangevuld met prachtige potten, vazen, plantaccessoires, 
woonspullen, cadeauartikelen, sieraden, wenskaarten en gekke hebbedinge-
tjes. Een plek waar je heerlijk rondsnuffelt en altijd weer iets nieuws ontdekt. 
Ideaal, wanneer je op zoek bent naar een cadeau voor iemand anders óf een 
traktatie voor jezelf. 

Plantverzamelaars
De groeiende belangstelling naar planten is terug te zien in het aantal plantver-
zamelaars: mensen die stad en land afstruinen voor die ene bijzondere plant. 
Iets waar Joy zelf ook een enorme kick van krijgt. Tijdens zijn wekelijkse in-
koopsessies doet hij dan ook zijn best om de echte parels eruit te pikken. Ex-
clusieve planten scoren waar zijn klanten al weken op zitten te azen, dat is 
het allerleukste wat er is. Via zijn Instagramaccount @joyurbanjungle worden 
wekelijks de nieuwe aanwinsten gedeeld met zijn volgers. 

Samenwerkingen
Krachten bundelen, daar krijgt Joy energie van. Sa-
men met ondernemers in de regio is hij altijd op zoek 
naar nieuwe spannende combinaties. Het aantal ver-
kooppunten uitbreiden door zijn planten op bijzondere 
plekken te verkopen óf regionale ontwerpers de kans 
te geven om hun creaties in zijn jungle aan te bieden. 
Van één ding is Joy overtuigd: samen sta je sterker. In 
de nabije toekomst volgen toffe nieuwe samenwerkin-
gen voor JOY Urban Jungle. 

Toekomst
Joy heeft zin in de toekomst. Hij kan niet wachten om 
zijn concept verder uit te bouwen. Nieuwe ideeën zijn 
er in overvloed. Zo is zijn volgende stap: plantadvies 
op maat voor zowel particulieren als bedrijven. Iedere 
dag weer wordt JOY een beetje meer jungle. 

Hij staat te popelen. Jullie ook? 
Kom snel een kijkje nemen op de 
Misboekstraat 10 in Sittard.

JUNGLEVIBES    in hartje Sittard

In Sittard-Oost kwamen afgelopen week 
de tien leden van het jeugdige Wijkteam 
bijeen om te praten over zijn plannen. 
Doelgroep: zijzelf en hun leeftijdsge-
noten. Daarbij sloten zich Nannet van 
Loo, Marleen van Rijnsbergen en Bianca 
Hindriks aan van de Stichting Jongeren 
Wijkteam.

Deze stichting probeert jongeren in de wijken 
van Sittard-Geleen te activeren en bewust 
te maken dat de plek waar ze leven ook van 
hen is. Dat ze, als ze wat willen veranderen of 
toevoegen, zelf in actie moeten komen. Het 
Wijkteam is daarbij een mooi instrument.

Marleen van Rijnsbergen: “Nannet van Loo is 
al langer bezig met deze projecten, ik ben dit 
jaar bij de club gekomen. De afgelopen jaren 
gebeurde dat via een landelijke organisatie. 
Nu pakken we het lokaal op met de Stichting 
Jongeren Wijkteam. We hopen dat het zich de 
komende tijd als een olievlek verspreid over 
de hele gemeente Sittard-Geleen.” 

Het Wijkteam uit stadsdeel Sittard Noord-Oost 
bestaat uit zo’n tien kinderen. Nannet: “Er 
zijn twee democratielessen gegeven aan alle 
groepen 7/8 van het Kindcentrum Sittard. 
Binnen deze lessen hebben alle leerlingen van 
deze groepen plannen voor de buurt bedacht. 
Via verkiezingen, ook weer in deze groepen, 
zijn twee plannen gekozen waarmee het 

Jongerenwijkteam aan de slag gaat. Door 
erover na te denken en te discussiëren hebben 
de kinderen een bewuste keuze gemaakt voor 
iets dat ze in hún stadsdeel willen veranderen 
of verbeteren.” 

Een van de kinderen vult aan: “Het eerste pro-
ject is het BOSS-park. We willen bijvoorbeeld 
meer speeltoestellen en meer waterpunten.” 
“En een parcours voor de fiets, ik heb speciaal 
een mountainbike gekregen om daar te kun-
nen oefenen”, vult een ander aan. “En niet te 
vergeten een freerunparcours”, wordt geroe-
pen. Ook dat staat hoog op het wensenlijstje 
van de anderen, net als een hondenpoepveldje. 
Nannet: “Het moet echter niet blijven bij fan-
taseren. In het Wijkteam gaat het vooral ook 

om doen. Het geeft een ontzettend tof gevoel 
als je ziet dat er dingen voor elkaar worden 
gebokst, waarvoor jij je sterk hebt gemaakt.”

“Vandaag zijn we hier eigenlijk om te kijken 
wat ons opvalt aan het BOSS-park”, vertelt 
een van de jeugdigen. “En ik heb afgelopen 
week gebeld met de assistente van de bur-
gemeester om een afspraak te maken met 
hem. 26 november gaat het hele Wijkteam 
met de burgemeester lunchen en vergaderen 
over onze ideeën. Dat is toch superleuk”, vult 
iemand aan. Nannet: “Mooi om te horen, toch. 
Het is belangrijk om contact te zoeken met 
mensen die je kunnen helpen je wens of doel 
te realiseren. Wie zijn de oudere deskundige 
adviseurs? Wie neemt de beslissingen? De 
kinderen moeten dit allemaal zelf doen. En het 
begint vaak met het schrijven van een mail.”  

Marleen: “Het is super belangrijk dat kinderen 
al jong leren wat het is om in een democratie 
te leven. Ze leren in het Wijkteam ook hoe je 
een draagvlak kunt creëeren door bijvoor-
beeld te netwerken. Door met dit soort zaken 
op jonge leeftijd al bezig te zijn, leer je dingen 
die je in de toekomst kunt gebruiken. De kin-
deren groeien ervan.” Nannet vult aan: “Klopt 
en bovendien is je eigen buurt te belangrijk 
om het maar aan volwassenen over te laten. 
Als je iets wilt, zul je zelf in actie moeten ko-
men, dat is de les.”

Buiten de bijeenkomsten op school ontmoeten 
jongeren van 10 tot 16 jaar elkaar twee keer 
per maand op de donderdagavond in BSO 
Grote Helden. “We waren de eerste keer blij 
verrast door tien deelnemers. Iedereen uit de 
wijk, binnen die leeftijdscategorie, is welkom 
die avond. We willen dat de kinderen ook be-
trokken blijven als ze de basisschool verlaten 
hebben. We willen ze voor de wijk behouden. 
Het mooie is dat de gemeente Sittard-Geleen 
niet alleen ondersteund, maar ook financieel 
mogelijk maakt. Zonder die steun zou het voor 
ons onmogelijk zijn om te doen wat we nu 
doen”, besluit Nannet.

‘De kinderen groeien ervan’

Op de foto van links naar rechts: Nannet van Loo, Marleen van Rijnsbergen en Bianca Hindriks. 
Foto Lindy Wintraecken
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Niet alleen Leerzaam, maar ook 
Gezellig en Betaalbaar!

Diverse Cursussen, lezingen, 
excursies, workshops, reizen, 
wandelingen….
voor elk wat wils!

Voor meer informatie kijk op 
www.gildedegraven.nl

Altijd op de hoogte? 
Schrijf u dan in voor de maandelijkse Nieuwsbrief.

Gilde De Graven 
Pancratiusstraat 24
6151CD Munstergeleen

Tel.046-458 50 32
info@gildedegraven.nl 

De Plek voor Uw vrijetijdsbesteding!

Tijdelijke uitvalsbasis: Hanenhof Geleen

Het team van NBCLemaire wenst MIJNGazet veel succes!

Engelenkampstraat 69 l 6131 JE Sittard l (046) 452 46 44

www.nbclemaire.nl

NBC | Lemaire & Partners: de adviseur die je begrijpt!

De stichting ‘Behoud Franse Klooster’ 
en het Zuyderland Medisch Centrum 
te Sittard-Geleen tekenden vrijdag 25 
september de bruikleenovereenkomst 
betreffende de plaatsing van het geres-
taureerde en herbouwde continuo-
orgel.

De stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft 
zich jarenlang ingezet voor de restauratie 
van het historische orgel uit de Kapel van het 
Franse Klooster in het voormalige zieken-
huis in Sittard. Door het houden van de vele 
benefietconcerten en -acties is het de stichting 
gelukt om de kosten van de restauratie van 
het orgel tot een continuo-orgel te realiseren. 
Mede dankzij de vele donateurs, vrienden en 
vrijwilligers is het zover. Het continuo-orgel 
wordt momenteel gerestaureerd. In het voor-
jaar van 2021 wordt het geplaatst bij Zuyder-
land in Sittard-Geleen. Hier wordt het gebruikt 
voor de muzikale begeleiding van de wekelijkse 
Eucharistievieringen in de ‘Stilte Ruimte’, 
alsook voor (orgel)concerten of concerten in 

samenwerking met zang en overige instrumen-
talisten in de ‘Stilte Ruimte’ of het atrium (hal) 
van het ziekenhuis. 

Hiermee komt dit mooi stukje erfgoed, afkom-
stig van de Zusters van de ‘Goddelijke Voor-
zienigheid’ (de grondleggers van het Sittardse 
ziekenhuis) weer terug in het ziekenhuis. Dit 
weliswaar in de nieuwbouw, maar de historie 
wordt op deze wijze verenigd met het heden-
daagse.   
Het oorspronkelijke ‘Verschueren Orgel’ uit 
de Kapel van het Franse Klooster wordt door 
Nijsse Orgelbouw in Oud-Sabbinge gerestau-
reerd en herbouwd tot een continuo-orgel voor 
het Sittard-Geleense ziekenhuis. Het orgel 
wordt verplaatsbaar zodat het zowel in de 
Stilte Ruimte alsook in het atrium gebruikt kan 
worden.
 
Het orgel blijft eigendom van de stichting 
‘Behoud Franse Klooster’, maar wordt in 
‘bruikleen’ geplaatst in Zuyderland Medisch 
Centrum. De stichting blijft na de restauratie 

zorgdragen voor het onderhoud van het orgel 
(zoals het stemmen van dit instrument). Ook 
zal de stichting regelmatig, in samenwerking 
met de desbetreffende afdelingen van Zuyder-
land, concerten op dit instrument organiseren 
voor patiënten, bezoekers en geïnteresseerden. 
 
De stichting ‘Behoud Franse Klooster’ zal 
in overleg met het Bestuur van Zuyderland 
bekijken op welke wijze het instrument in het 
voorjaar van 2021 in gebruik wordt genomen. 
Dit ook i.v.m. de dan wellicht nog beperkende 
Corona-maatregelen. Het kan zijn dat het Or-
gel in het voorjaar in ‘kleine kring’ in gebruik 
wordt genomen (met een live-streaming), en 
dat er achteraf (wanneer de 
situatie weer veilig is) een openingsconcert 
wordt georganiseerd voor een grote publieks-
groep. Maar dat het orgel er al in het voorjaar 
van 2021 komt, dat staat vast.

Foto Stichting ‘Behoud Franse Klooster’

Bruikleenovereenkomst continuo-orgel getekend

Petra Claessen (voorzitter Stichting ‘Behoud Franse Klooster’) en Roel Goffin (Raad van Bestuur Zuyderland Medisch Centrum). 

Nieuw aanbod bij 
Gilde De Graven
Naast alle bestaande cursussen en 
activiteiten van Gilde De Graven staat 
in oktober een nieuw aanbod klaar. Al 
deze activiteiten vinden plaats in de 
Hanenhof in Geleen. 
Op www.gildedegraven.nl staat alle 
informatie en hier kunt u zich ook 
inschrijven. 

Een korte impressie:
•  Wenskaarten maken: in vijf lessen met 

startdatum 27 oktober bezorgen u een 
geweldige vrijetijdsbesteding. Persoonlijke 
kaarten bij verjaardagen, jubilea, feestdagen 
of zomaar…. Wie wil die nu niet ontvangen. 
Onder het motto ‘échte post is zoveel leuker’ 
worden kaarten gemaakt met de allernieuw-
ste materialen.

•  Op 21 oktober is de workshop bloemschik-
ken, waarbij een herfststuk wordt gemaakt. 
Deelnemers hoeven zelf niets mee te nemen, 
bloemen, potten, oase en diverse gereed-
schappen zijn aanwezig. Alleen nog inschrij-
ven en u kunt meedoen.

•  Vanaf 27 oktober leren de cursisten in zes 
lessen, met behulp van het programma 
Lightroom, wat u met uw digitale foto’s 
allemaal kunt doen. In de cursus krijgt u 
uitleg en gaat u het programma interactief 
en samen met collega-amateurfotografen 
ontdekken. Meer gedetailleerde informatie 
is te lezen op de website onder de computer-
cursussen.

•  Tenslotte woensdagmiddag 28 oktober een 
lezing van een topdeskundige over dom-
otica (huisautomatisering) in het belang 
van en betere kwaliteit van wonen, leven 
en zorg. Wat is het? Welke ontwikkelingen 
staan er aan te komen? Wat is de invloed 
van COVID-19 op het toekomstig gebruik 
van domotica? Op al deze vragen komt een 
antwoord waar u wat mee kunt.



MIJNGazet | pagina 13

De plaquette van de elftalfoto van SV 
Maurits uit 1950 aan een buitenmuur 
van Rademakers Parket in Oud-Geleen 
trekt veel bekijks. Harry Schmeits heeft 
de oorspronkelijke zwartwit foto mooi 
voorzien van de kleur rood, de clubkleur 
van Maurits. In de plaquette die tegen-
over de kerk is bevestigd heeft graficus 
Harrie Schmeits de volgende tekst door 
Koos Snijders geschreven verwerkt.

In de zomer van 1908 liep Geleen warm voor 
de pasgeboren voetbalclub Quick, die in 1917 
en 1918 kampioen van Limburg zou worden. 
In 1921, toen het dorp de hoofdzetel van de 
Mijnstreek was geworden, maakte Geleen 
zowaar stadse capriolen. “Er is ruimte genoeg 
voor nog een voetbalvereniging”, vonden zes 
heren en richtten de sportvereniging Mau-
rits op. Het duurde twaalf seizoenen eer SV 
Maurits club aan een serieuze opmars begon. 
Na de kampioenschappen in 1933, 1934 en 
1935 kon niemand meer om de voetballers uit 
Geleen heen. In 1942 promoveerde Maurits 
naar de Eerste Klasse, het hoogste niveau in 

de KNVB-competities. Voor de statistiek: SV 
Maurits beschikte ook over afdelingen atletiek 
en handbal.

Op de zondagmiddag in de zomer van 1949 dat 
het in eigen beheer gebouwde nieuwe stadi-
on in gebruik werd genomen, vierde Geleen 
feest. Het Mauritsstadion dat tot de mooiste 
en meest complete voetbalwalhalla’s van ons 
land werd  gerekend. Mede dankzij dit stadion 
kon Maurits groeien en bloeien. De club was 
dermate gezegend met talenten dat het eerste 
elftal in 1950 als derde eindigde in het gevecht 
om de landstitel.

De spanning in de Nederlandse kampioens-
competitie van 1950 was om te snijden. 
Maurits, Ajax, Blauw Wit, Enschedese Boys, 
Heerenveen en Limburgia moesten in een 
onderlinge competitie uitmaken wie van de zes 
landskampioen zou worden. Sensationeel was 
de zege van Maurits in het Olympisch Stadi-
on. Met 2-1 tikten de Geleners Ajax van de 
grasmat. De defensie van de hoofdstedelingen 
met Rinus Michels en Cor van der Hart kregen 

geen greep op de snelle en technisch sterke 
voorhoede van Maurits. Het elftal dat Ajax op 
de knieën kreeg bestond uit de spelers Nelis-
sen, Kleintjens, Van ’t Hoofd, Beks, Van Mul-
ken, Van Wylick, Tiems, Muyris, Mol (keeper), 
Wilms en Maessen Na de sensatie in Amster-
dam verliep de verdere kampioenscompetitie 
voor Maurits iets minder florissant. Toch ein-
digde de club achter de nieuwe landskampioen 
Limburgia op de eervolle derde plaats. 

In 1957 werd Maurits alsnog landskampioen. 
Helaas niet meer van het absolute topvoetbal, 
maar bij de amateurs. Dat was het laatste 
wapenfeit. In 1954 was het betaald voetbal van 
start gegaan en sportminnend Geleen had nu 
alleen nog belangstelling voor Fortuna ‘54. 
In 1958, een jaar na het veroveren van het 
landskampioenschap viel het doek en fuseerde 
Maurits met Fortuna’54. Het was over en slui-
ten. Supporters pinkten een traan weg. Hun 
geliefde SV Maurits bestond niet meer. 

Tekst: Koos Snijders
Foto: privé-archief Koos Snijders

Plaquette van Maurits 
winnen van Ajax

Het gemeentebestuur van Sittard-Ge-
leen heeft rolstoeltennisser Sam Schrö-
der op zijn 21ste verjaardag in het 
zonnetje gezet voor zijn prestaties op 
de US Open. De uit Geleen afkomsti-
ge Schröder kreeg van burgemeester 
Hans Verheijen en sportwethouder Ton 
Raven naast een verjaardagstaart ook 
een cheque vanwege de winst van de US 
Open op 13 september jl. op het onder-
deel enkelspel Quad.

Sam Schröder is na Robin Ammerlaan (2002) 
de tweede Nederlander die de US Open (enkel-
spel mannen) wint en de derde Nederlandse 
rolstoeltennisser die een Grand Slam wint 
(Maikel Scheffers is de andere). ,,Een bijzon-
dere prestatie, die onze waardering verdient,” 
memoreerde burgemeester Verheijen. Wet-
houder Ton Raven vulde aan dat de gemeente 
niet alleen onder de indruk is van die prestatie, 
maar ook van het doorzettingsvermogen van 
Schröder. Immers, naast zijn lichamelijke 
handicap (hij is geboren met gespleten hand / 
split voet syndroom) is hij ook hersteld van de 
in 2017 geconstateerde darmkanker.

Inmiddels maakt Schröder zich op voor een 
nieuw Grand Slam toernooi, de Franse Open 

Kampioenschappen op Roland Garros. Daar-
naast is het de bedoeling dat de Geleendenaar 
in 2021 gaat deelnemen aan de Paralympische 

Spelen in Tokio. De cheque die hij namens het 
gemeentebestuur mocht ontvangen, is bedoeld 
als bijdrage voor ‘the road to Tokyo’.

Gemeentelijke felicitaties voor rolstoeltennisser Sam Schröder

Kinderboekenweek 
bij De Domijnen
De Kinderboekenweek 2020 duikt nog 
tot 11 oktober in de geschiedenis met 
het thema: En toen? Boeken brengen 
geschiedenis tot leven, waardoor de we-
reld van vroeger tastbaar wordt. Verken 
alle werelden van toen door het lezen 
van de boeken die we al mooi voor je op 
onze mediatafels klaarleggen. 

De Domijnen trakteert je op een historische 
Kinderboekenweek en gaan terug in de tijd 
met het doe-boekje Tijdreizen en een sticker-
speurtocht bij het boek Hadden de Grieken al 
raketten? van Govert Schilling. Daarnaast zijn 
er voorleessessies, aangepast aan het thema en 
organiseren we een wedstrijd. Ga gewapend 
met de beste kinderboeken op onderzoek. 

Doe mee en lees je dwars door de geschiede-
nis. Nog geen lid? Grijp dan nu je kans want 
inschrijven bij Bibliotheek De Domijnen is 
tijdens de Kinderboekenweek helemaal gratis 
voor kinderen.

Sam Schröder toont trots de beker die hij gewonnen heeft bij de US Open. 
Vlnr: Sam Schröder, wethouder Ton Raven, burgemeester Hans Verheijen.

Expositie 
UniVorm
De expositie UniVorm toont Amerikaanse 
militaire uniformen uit de Tweede Wereld-
oorlog naast folkloristische kostuums uit 
Broeksittard, het pak van een sluiswachter uit 
Grevenbicht en de cape van een postbode uit 
Geleen, priesterkleding uit Einighausen en 
mijnwerkerskleding uit Geleen. Ze hebben elk 
een eigen verhaal. Vier jonge ontwerpers van 
de opleiding Design van de Kunstacademie 
in Maastricht voegen een extra dimensie aan 
het verhaal van de uniformen toe. Zij hebben 
vooral naar vorm en symboliek gekeken. Van-
daar de woordspeling UniVorm. Nadia Kitzen, 
Elza Lencberga, Evelien Klerkx en Wies Vilé 
hebben elk een nieuw werk gemaakt geïnspi-
reerd door een van onze uniformen of door een 
detail hiervan. Te zien in Erfgoedcentrum De 
Domijnen tot en met 3 januari.

Foto De Domijnen

Schilderwedstrijd
Doe mee met de schilderwedstrijd So 
You Think You Can Paint! 

Het formaat is vrij, alles mag. Van 
subtiele penseelstreken tot groot-
se verfgebaren en spraypaint. Van 
schilderen, fotografie, collage tot 
Photoshop. Aanleiding voor deze 
schilderwedstrijd is de overzichts-
tentoonstelling van het Bulgaarse 
schildertalent Dimitar Genchev in 
Schoonheid & verval. 

Meld je aan via: 
serviceloket@dedomijnen.nl. 

Lever je werk uiterlijk donderdag 12 
november in bij de balie van het mu-
seum. De resultaten worden tentoon-
gesteld van 16 t/m 29 november. 

De prijsuitreiking vindt plaats op 
zondag 29 november.
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Boessen Elektronika
Al meer dan 47 jaar de leukste onderdelenshop van Limburg!

• �Verlichting�en�benodigheden:�LED, 
Hallogeen, TL, Gloeilampen, Spots, 
Adapters, Fittingen, e.d.

•  Onderdelen: Stofzuiger, Koelkast,  
Wasmachine, Droger, e.d.

•  Audioapparatuur: o.a. Versterkers, 
Radio’s, Buizen, Platenspelers en  
onderdelen.

•  TV�en�antenne�materiaal: o.a. Verster-
kers, Pluggen, Splitter, Kabels, etc.

•  Computer�en�GSM-accessoires:�o.a. 
GSM accu’s en kabels, SD-kaarten, 
USB-sticks, Wifiversterkers.

• Grote sortering accu’s en batterijen.
• Arduino en Raberry PI

•  Disco�artikelen,�sound�and�lights: o.a. 
Versterkers, Sound-mixer, Microfoons 
en Hoofdtelefoons.

•  Velleman-kits, Robot-kits en Experi-
menteer dozen (cadeautip!)

•�Camerabeveiliging
•��Installatiemateriaal:�zoals In- en opdo-

zen, Aard- en XMVK kabel etc.
•  Diversen�Elektronica�onderdelen:�Pot-

meters, Weerstanden, Condensators, 
Spanningsregelaars en nog heel veel 
meer!!

•  NIEUW: Huishoudelijke artikelen o.a. 
Stofzuigers, Mixers, Koffiezetapparaten 
en toebehoren.

•  Ook voor�Reparaties bent u bij ons aan 
het goede adres.

Elektronica 

voor 

iedereen!

BOESSEN ELEKTRONIKA V.O.F.
Rijkswegnoord 18 B (t.o.v. de oude Paterskerk)
6162 AJ Geleen Tel: 046-4743802

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur t/m 18.00 uur
Zaterdag van 09.30 uur t/m 17.00 uur.
Volg ons nu ook op Facebook!

Het kunstproject Known unto God is 
bedoeld om jongeren ervan bewust te 
maken hoe kostbaar de vrijheid is waar 
(jonge) geallieerde soldaten ruim 75 
jaar geleden zo hard voor gevochten 
hebben. Om die boodschap over te bren-
gen zijn 23 graven van Britse soldaten 
gefotografeerd.

De 23 foto’s zijn op witte T-shirts gedrukt die 
vervolgens gedragen zijn door jongeren uit de 
omgeving van Sittard in dezelfde leeftijd als 
de gesneuvelde soldaten. Hiervan is een foto 
gemaakt en afgedrukt op groot formaat. De 

foto’s van de jongeren alsook de foto van de 
Britse grafzerken worden tentoongesteld. De 
jongeren geven hiermee de gevallen soldaten 
een hedendaags gezicht.

Het kunstproject wordt in Sittard in opdracht 
van het Oorlogsgravencomité Sittard uitge-
voerd. Er is hier specifiek voor 23 graven geko-
zen omdat dit 10% is van het aantal begraven 
militairen op het Brits Oorlogsgravenkerkhof 
en omdat hier militairen van 23 verschillende 
regimenten begraven liggen. Alle foto’s en 
T-shirts worden in Sittard in de etalage van 
voormalige damesmodezaak Van Neer Eyc-

keler aan de Brandstraat 11-15 en in de etalage 
van het pand op de hoek Haspelsestraat / Wolf 
en Hertzdahlstraat geëxposeerd.

De start van deze expositie viel samen met de 
uitreiking van het eerste adoptie certificaat van 
de Britse graven in Ophoven en de Algeme-
ne Begraafplaats aan de Lahrweg in Sittard. 
Indien u een graf wilt adopteren dan kunt u uw 
interesse kenbaar maken door een e-mail te 
sturen aan adoptie@stichting-ocs.nl

Foto Stichting Oorlogsgravencomité Sittard

Kunstproject toont hoe 
kostbaar vrijheid is

Oorlogsgraven 
ter adoptie
Het Oorlogsgravencomité Sittard biedt 
geïnteresseerden de mogelijkheid om 
in Sittard een graf te adopteren van een 
gesneuvelde bevrijder op het Britse Oor-
logsgravenkerkhof in de Kromstraat in 
Ophoven en de Algemene Begraafplaats.

Indien u interesse heeft om een graf van een 
gevallen Britse soldaat te adopteren dan kunt 
u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen 
naar adoptie@stichting- ocs.nl. Mocht u inte-
resse hebben in een specifiek graf dan kunt u 
dit ook in deze e- mail aangeven. Adoptanten 
worden ingeschreven in het adoptieregister dat 
wordt beheerd door de Stichting Oorlogsgra-
vencomité Sittard.

In overleg met het bureau van The Common-
walth War Graves Commission (CWGC) in 
het Belgische Ieper is het mogelijk geworden 
om de 259 Britse oorlogsgraven in Sittard te 
adopteren. Van de adoptant wordt verwacht 
dat hij op speciale dagen of bij speciale gele-
genheden (bv. Remembrance Day, verjaar- of 
sterfdag of in de kerstperiode) bloemen legt bij 
het graf en stilstaat bij het offer dat de militair 
heeft gebracht. Als tegemoetkoming voor de 
administratiekosten in het kader van het adop-
tieprogramma wordt jaarlijks een bijdrage 
van vijf euro per te adopteren graf verzocht. 
U ontvangt hiervoor een adoptiecertificaat, 
het adoptieregelement en u zult periodiek een 
nieuwsbrief ontvangen met wetenswaardighe-
den over het kerkhof en de gevallen militairen.

Foto Oorlogsgravencomité Sittard
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        Foto’s van Hub Dautzenberg

Tot 16 november (tijdens openingsuren) 
Bij Bagels & Beans aan de Sittardse Putstraat 
kun je het werk bewonderen van popfoto-
graaf Hub Dautzenberg.

 Theatervoorstelling DEEL

9 en 10 oktober [19.30 uur] LEF wil 
jeugd en jongeren kennis laten maken met 
verschillende speelstijlen. Linda Savel-
kouls maakt beeldend theater en laat zich 
beïnvloeden door performance muziekthe-
ater, mime en bewegingstheater. Locatie: 
Herenhof in Geleen.

 Ouders van Transgenders

9 oktober [19.30 uur] Ouders van trans-
genders, komen samen voor een gezellige 
avond. Tijdens deze avond praten ze over 
hun kinderen en alles wat daarbij komt. 
Maar ook over ‘koetjes’ en ‘kalfjes’. Heb je 
nog vragen of wil je de bijeenkomst bijwo-
nen, neem contact op via de fb pagina.

 Senioren snorkeltraining

9 oktober [21.00 uur] Sporten en bewe-
gen helpt je om fit te blijven, ook op oudere 
leeftijd. Het helpt je een goede conditie 
te behouden en je lichamelijk en mentaal 
fitter te voelen. Ook verlaagt het de kans op 
(chronische) ziektes. Locatie: Zwembad De 
Nieuwe Hateboer.

 JSM Meet & Greet

10 oktober [20.00 uur] Bijeenkomst 
voor liefhebbers van Japanese Street Ma-
chines in Geleen. Meer informatie: http://
japanesestreetmachines.nl/

 Sjnuffelmert bij de Éngele

10 oktober [10.00 uur] Kleine prijsjes 
voor leuke spullen, kleding en boeken. De 
opbrengst gaat naar de Éngele van Zit-
ter-Gelaen. Locatie: Pastoor Jacobsstraat 
16a in Sittard.

 Saverio Maccne in The Groove

10 oktober [22.00 uur] De Argentijnse 
bluesrocker Saverio Maccne verzorgt deze 
avond een optreden in het Sittardse café 
the Groove aan de Putstraat. place.nl of 
manon@yogaplace.nl 

 Florian Wolff bij Volt

10 oktober [20.30 uur] Meest duurzame 
artiest, Florian Wolff, naar Poppodium Volt 
Sittard-Geleen. Tijd om de muzikant, oud 
finalist van de Grote Prijs van Nederland en 
ex- Serious Talent bij 3FM, aan het werk te 
zien tijdens een heerlijke najaar show.

 Pitpop by Pitboel

11 oktober [14.30 uur] Poppodium Volt 
opent haar deuren voor Pitboel Theater’s 
PitPop, De bands GULLS en Solomon in de 
schijnwerpers.

Kijk voor meer berichten ook eens op 
www.mijngazet.nl en like, als je het 
leuk vindt, onze FB-pagina!

 Mindfulness training

5 oktober (19.00 uur) Tijdens deze 
training leer je jezelf beter kennen door 
te kijken naar je eigen gedrag en patro-
nen. Een ideale training om langzaam de 
‘regels’ en het ‘moeten’ in je hoofd los te 
laten en daardoor een waardevol leven te 
kunnen leven. Info en aanmelden: https://
www.mindfulness-trainingen.nl/mindful-
ness-sittard-geleen

 Rouwverwerking bij  
 partnerverlies

5 oktober (10.00 uur) Het Toon Her-
mans Huis biedt mensen die geconfron-
teerd zijn met het verlies van een dierbare 
de gelegenheid om hun ervaringen met 
elkaar te delen.

Iggy Pop gefotografeerd 
door Hub Dautzenberg

 Rockpanel Roadshow

6 oktober (7.30 uur) Snel en makkelijk 
een gevel of dakrand renoveren? Kom dan 
naar de Rockpanel Roadshow bij Jongeneel 
Sittard en ontdek de installatievoordelen 
en het verwerkingsgemak zelf. In slechts 
bij minuten legt een ervaren adviseur uit 
hoe makkelijk bijvoorbeeld gevelplaten te 
installeren zijn. 

 Sneak peek

7 oktober (20.15 uur) Ben je in voor iets 
nieuws en vind je het leuk om beloftevolle 
makers te ‘ontdekken’? Bezoek dan eens 
een Sneak Peek van Via Zuid in Schouw-
burg De Domijnen. Voor 7,50 euro beleef je 
een buitengewone avond in het theater én 
steun je jonge podiumkunstenaars in hun 
ontwikkeling.

 Yoga bij Yogaplace

8 oktober (9.00 uur) start een yoga zelf-
ontwikkelingsstudie onder leiding van de 
docenten Manon Simons en Anouk Prop. 
Deze is geschikt voor eenieder die zich 
aangesproken voelt om yoga in te zetten als 
tool om balans te ondervinden in het leven. 
Meer info en aanmelden: anouk@yoga

 Ridders en jonkvrouwen

5 oktober (10.00 uur) In de maand 
oktober staat het Kasteelpark Born in het 
teken van Ridders en Jonkvrouwen.

Snorkeltraining voor senioren in de 
Nieuwe Hateboer

Theater van Lef in de Herenhof

Berichten voor de agenda kunnen worden aangeleverd tot en met de vrijdag een 
week voorafgaande aan het verschijnen van een nieuwe editie (elke weekend). 
Jullie inbreng, met of zonder foto, is zeer welkom en maakt de agenda van 
MijnGazet tot een eigen podium voor alle inwoners van Sittard-Geleen. De agenda 
loopt steeds van maandag tot en met zondag. Redactieadres: redactie@mijngazet.nl

Colofon
Advertenties
advertenties@mijngazet.nl
Maurice de Wit
06-39717715
maurice@mijngazet.nl

Redactie
redactie@mijngazet.nl
Bas van Heel
06-27860582
bas@mijngazet.nl

Ontwerp
Marc Webers Studio Marq

Druk
Janssenpers Gennep

Bezorging
Spotta

Bezorgklachten
weekblad@axender.nl
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JONGE ONTWERPERS
EN DE EIGEN COLLECTIE

UniVorm

oktober maand van 
de geschiedenis 
Met lezingen, fi lms en tentoonstellingen

diverse locaties

toneelgroep maastricht 
Peachez 

vr 9 okt | 19.00 + 21.00 uur

de grote harry bannink 
podcast on tour  
De grote kracht achter Annie MG Schmidt 

vr 16 okt | 20.00 uur

opera2day La Voix humaine 
Met mezzosopraan Ekaterina Levental 

za 31 okt | 19.00 + 21.00 uur

www.dedomijnen.nl   |   088 5995500
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12 sep t/m 3 jan 2021 
Kapittelstraat 6, Sittard

28 sep t/m 29 nov 2020 
Ligne 5, Sittard

Dimitar Genchev 
en Peter Buggenhout

Dimitar Genchev 
en Peter Buggenhout

schoonheid
& verval


