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De gemeente bosrijker en
groener maken
Tijdens de Dag van de Duurzaamheid,
werd door wethouders Kim Schmitz en
Leon Geilen namens de gemeente Sittard-Geleen symbolisch de eerste boom
van een groot aantal bomen geplant.
Deze staat symbool voor de start van
de samenwerking tussen de gemeente
Sittard-Geleen, stichting Plök en Helwig
Kozijnen om de gemeente Sittard-Geleen bosrijker en groener te maken. Zo
wil burgerinitiatief Plök in 2020 een
voedselbos starten.
Enerzijds een kleiner bos, bedoeld voor
educatie, scholing en onderzoek, anderzijds een groter voedselbos dat dient als
productiebos voor voedsel, als aanvulling op de traditionele landbouw.
Helwig zal voor elke woning waar het
bedrijf kozijnen voor levert, een boom
in het voedselbos planten.
Ceriel Lucker (Plök) en Wil Helwig.
Foto LIWI Fotograﬁe/Lindy Wintraecken.
‘Het wordt nu tijd dat de ondernemers en andere
gebruikers van het centrum er kennis van nemen en
er hun mening over geven.’ Lees verder op pagina 4.

De Greutsje Pin 2021 komt er aan
Op 11 november aanstaande gaat de verkoop van De Greutsje Pin van start. Tal
van verenigingen krijgen daarmee voor
het 8e jaar op rij de gelegenheid om
hun clubkas te spekken. Het doel is om
zoveel mogelijk speldjes (Greutsje Pin’s)
te verkopen namens hun vereniging.
Gezamenlijk halen zij enkele duizenden
euro’s op voor het verenigingsleven.
Een gezond en bloeiend verenigingsleven is
belangrijk in de maatschappij. Stichting De
Greutsje Pin helpt het lokale verenigingsleven
hun doelen te realiseren en hun financiële
positie te versterken. Geef je om het lokale
verenigingsleven en ben je daar ‘Greutsj’ op?
Koop en draag dan De Greutsje Pin en steun
het verenigingsleven in je buurt.

In deze bijzondere tijden zien veel verenigingen hun inkomsten teruglopen. Sponsoren
haken af en evenementen die normaal voor
een extra financiële boost kunnen zorgen
moeten worden geannuleerd. Juist daardoor
is het nu belangrijk dat verenigingen kunnen
rekenen op een financieel extraatje van De
Greutsje Pin.
Online ‘Corona-proof’ verkoop door
verenigingen
In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben
verenigingen sinds dit jaar de gelegenheid om
De Greutsje Pin ook zelf online te verkopen.
Daarmee komt de stichting de verenigingen
tegemoet in de verkoop ‘op afstand’. Iedere
vereniging ontvangt een eigen unieke link
die zij kunnen gebruiken bij de promotie en

verkoop van hun Greutsje Pin. De aankopen
die gedaan worden via deze link worden geregistreerd waarna de verdiensten retour komen
aan de juiste vereniging.
Uiteraard blijft het ook mogelijk om De
Greutsje Pin op de traditionele manier te
kopen bij de vereniging zelf of de bij hun
aangesloten lokale ondernemers.
Kan jouw vereniging ook een extra
gebruiken?
Meedoen kan nog altijd. Schrijf je vereniging
dan in als partner van De Greutsje Pin en ga
direct van start. Deelname is gratis en levert
direct een bijdrage op voor jullie clubkas.
Kijk voor meer informatie op
www.degreutsjepin.nl/hoe-werkt-het/

Fietsbezorgdienst GGG
zoekt ﬁetskoeriers
Centrummanagement Geleen is voor
ﬁetsbezorgdienst Graag Gebracht Geleen,
de ﬁetsbezorgdienst van centrum Geleen,
opzoek naar ﬁetskoeriers. Ben jij 18 jaar
of ouder, ben jij van maandag tot en met
zaterdag tussen 16.30 en 18.30 uur beschikbaar en wil jij wat bijverdienen? Dan is het
Centrummanagement opzoek naar jou! Geinteresseerde kunnen hun NAW-gegevens
mailen naar info@cmgeleen.nl.
Geef verder je leeftijd, telefoonnummer en
het aantal dagen door dat je (gemiddeld)
beschikbaar bent en er wordt z.s.m. contact
met je opgenomen.

Eenvoudig een ﬁnancieel extra verdienen
Met de productie van een jaarlijks terugkerend speldje biedt Stichting De Greutsje Pin
aangesloten verenigingen de mogelijkheid
om hun clubkas te spekken. Per verkocht
exemplaar ontvangt een vereniging direct
3,- voor hun clubkas. Zo er kan snel en op een
leuke manier iets bijverdiend worden voor de
aanschaf van nieuwe kostuums, de bouw van
een wagen, nieuwe instrumenten of bijvoorbeeld het clubhuis.

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

Happy Halloween:

Bij aankoop van
100 g Grillham +
100 g Serranoham,

Ambachtelijke
Cordon Bleu’s

3+1

GRAT
I
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Bakje
Vleessalade

Acties zijn geldig van 19-10-20 t/m 25-10-20

GRAT
I

diverse
Halloweenlekkernijen!!

S

www.vandenbongard.nl
Sittard Versstroatje - 046-4264342

Industrietraat 31b - Sittard
046-4571086
auto@zuidlease.nl
www.zuidlease.nl/occasions

Nog t/m 23 oktober
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Compositie in de
beeldende kunst
Gilde De Graven biedt een nieuwe en bijzondere creatieve cursus aan: Compositie
in de beeldende kunst. Veel schilders en beeldhouwers zien hun technische vaardigheden met de jaren toenemen. Compositieleer in de beeldende kunst is vaak
onderbelicht. Toch wordt hierdoor bepaald of je werk zeggingskracht heeft.

Ruimtelijk vormgever Peter Keulers.

Compositie is het ordenen van beeldelementen. Als een kunstwerk zo is samengesteld dat
het je boeit, raakt of uitdaagt, dan is er iets
bijzonders aan de hand. Bewust word je op
het verkeerde been gezet. Je wordt verrast of
meegenomen in illusies van dingen die er niet
concreet zijn. Om dit te bereiken spelen beeldende kunstenaars met ruimte, licht, kleur,
textuur en vorm.
Bij het woord compositie denken je bijna
automatisch aan een componist die muziekstukken schrijft. Maar hoe zit dit bij andere

kunstuitingen. Elke kunstvorm kent zijn specifieke compositie uitgangspunten. Schrijvers,
cabaretiers, cineasten, dichters, architecten.
Wat onderscheidt de ene van de andere werk?
Waarin zit de kracht? Waarom weet hij of zij
zo te boeien terwijl er nog nauwelijks is gesproken? Al snel ontdek je dat er een verband
is tussen de opbouw, de timing, het ritme
en de vorm. Zij allen zijn ware kunstenaars
in verbeelding en opbouw. Ze voeren je mee
in een adembenemende rust, schoonheid of
zetten je juist aan tot actie. Sommige architecten zijn uitsluitend bouwkundigen, anderen

zijn kunstenaars die ruimtes creëren waarin
je echt verblijft. Voor schilders, tekenaars, fotografen, grafici, ceramisten en beeldhouwers
geldt eveneens dat hun werk veel meer is dan
techniek. Beroemde werken zijn technisch
gezien vaak lang niet zo bijzonder. Hun compositie wel. De cursus start met een doorsnede door een aantal disciplines in de kunst. Er
wordt stil gestaan bij de compositiemethoden.
De beeldende kunst staat echter centraal. In
elke les worden bouwstenen voor een compositie behandeld: perceptie en illusie, vorm en
ruimte, kleurwerking en contrasten, patronen,
ritme en herhaling en lijnenspel.
In Weimar was 100 jaar geleden een bijzonder opleidingsinstituut: het Bauhaus. Het
werd toonaangevend in de ontwikkeling van
de beeldende kunst in de 20e eeuw. Natuurlijk kijken we in hun keuken. Naast de
theoretische benadering krijgt de praktijk
ruimschoots aandacht. In alle delen krijgt je
kleine gerichte opdrachtjes. Thuis kun je de
ideeën in je eigen werk toepassen. De cursus
vereist geen specifieke voorkennis. Sommige
opdrachten doen we samen. De oefeningen
zijn kort en krachtig. Per les geeft je cursusleider aan wat je mee kunt nemen voor je
volgende les.
De cursus bestaat uit 6 lessen, de kosten
bedragen €49,00 en docent is voor de hele
cursus en ruimtelijk vormgever Peter Keulers.
Inschrijven kan via de website van Gilde De
Graven. De lessen zijn op maandagavond van
19.00 tot 21.00 uur en starten op 16 november
in de Hanenhof in Geleen. Breng in de eerste
les een tijdschrift mee, een kader en wat
schrijfmateriaal.

1O +
OVER HOE GROTE GEBEURTENISSEN JE NIET KLEIN KRIJGEN

WE

S TERUG!
GENS SUCCE

Ben je toe aan een
check-up van je loopbaan?
Of ben je benieuwd of de toekomstige
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
nog verrassingen voor je loopbaan in
petto hebben? Zo ja, neem dan de proef
op de som en meld je aan voor een opfris- c.q. revitaliseringsworkshop van je
loopbaan bij Gilde de Graven.
In een viertal sessies van elk 2,5 uur krijg je de
gelegenheid om het verloop van je loopbaan tot
nu toe te evalueren en een plan-de-campagne te
maken voor de toekomst. Dit allemaal rekening
houdend met je eigen persoonlijkheid, doelstellingen, kwaliteiten, talenten en vaardigheden.
De workshop draait om 5 pijlers te weten: Ondernemerschap, een proactieve houding m.b.t.
je loopbaan, niet afwachten maar inspelen op de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt; Optimale
benutting van je leervermogen, je hersenen, je
IQ en creatief/inventief zijn; Onderkennen van
het belang van een goed ontwikkeld empathisch
vermogen, je EQ; Een stabiele privé situatie
(reserveren voor opleiding en training en
onafhankelijkheid) en uitvoering geven aan een
naar buiten toe praktiserend ethisch bewustzijn
(algemeen erkende normen en waarden) en tenslotte; Professionele vaardigheden als leergierigheid, mobiliteit en flexibiliteit. Er zijn twee mogelijkheden om te starten.Dinsdag 3 november
van 18.30 tot 21.00 uur (+ 3 opvolgende dinsdagen) en woensdag 4 november van 13.30 tot
16.00 (+ de 3 weken daarna). De bijeenkomsten
worden gehouden in de Hanenhof in Geleen en
inschrijving is mogelijk via de website van Gilde
De Graven. Kosten: 95,00 per persoon inclusief
het boek ‘De bolero en je loopbaan’ plus een
consumptie in de pauze. De workshops worden
gegeven door ervaren professional Henny Driessen. Hij is 70 jaar, heeft 35 jaar als HR-manager
bij DSM gewerkt en is auteur van een viertal
loopbaangerichte boeken.Hij wil graag zijn
kennis en ervaringen overdragen aan mensen
die nog volop in het arbeidsproces zitten en zich
afvragen of en zo ja welke ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt van invloed kunnen zijn op hun
loopbaan. De doelgroep is de 40-plusser.

De ontroerende dialectvoorstelling (10+)
die zich afspeelt tegen de achtergrond
van de DSM ramp op 7 november 1975,
werd vijf jaar geleden al met veel succes
gespeeld. Precies 45 jaar na de historische
gebeurtenis spelen we opnieuw dit
aangrijpende verhaal, mét de originele cast!
Zujerleech neemt het publiek mee naar een volkswijk onder
de rook van DSM, in het najaar van 1975. Vier bevriende
kinderen, wiens vaders werken bij 'de lichtfabriek die nooit
stopt', maken zich op voor een kauwgomballenkraak bij de
plaatselijke frituur. Hun wereld verandert voorgoed als ze
ongewild terechtkomen in een grotemensen-gebeurtenis:
de ontploffing van de Naftakraker II. Een gebeurtenis
die vaders wegneemt, een gemeenschap ontwricht en
vriendschappen kapot maakt.

“ TONEELPAREL VAN LIMBURGSE BODEM!”
De Limburger ★★★★

SPEELLIJST 2020
30 oktober t/m 8 november
Schouwburg De Domijnen (div. tijden)
13 november
Theater Kerkrade
Tickets Schouwburg De Domijnen: www.dedomijnen.nl
Tickets Theater Kerkrade: www.plt.nl
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Gaby Hermans

Jongste zoon en hoffotograaf van Toon Hermans
Afgelopen week namen we afscheid van
Gaby Hermans, de jongste zoon van
Toon Hermans. Hij overleed op 64-jarige leeftijd in zijn woonplaats Sittard.
Gaby zette zich, als bestuurslid van de
Stichting Toon Hermans, in voor het
behoud van het erfgoed van Toon Hermans. Helaas zonder zijn einddoel - de
realisatie van een Toon Hermans museum in Sittard - te bereiken. Jarenlang
zette hij zich hier achter de schermen
voor in. Buiten de spotlights, want als
‘zoon van’ bleef hij graag zo veel mogelijk buiten beeld.

In deze rubriek belichten we wekelijks
de nieuwe programma’s die worden
uitgezonden op Bie Os mijn streekomroep.
Rondom Os
(wekelijks actualiteitenprogramma):
• Het Mariapark in Sittard biedt een thuis
aan de nieuwe expositie ‘Homeless’ van de
Limburgse Kunstkring. Een indrukwekkende tentoonstelling van kunst over en van
vluchtelingen. Kunstenaars vertellen het
verhaal bij hun kunstwerken.
• Het Hoagbaekske in Spaubeek is weer
vrijgelegd. Het drie kilometer lange beekje
ontspringt in het Hoogveld en stroomt
naar de Geleenbeek via het Spaubeekerbos, de Dorpsstraat, de Klipstraat en de
Soppestraat, duikt onder de autoweg en de
spoorweg door en neemt onderweg wat water van zijbeekjes mee. Opmerkelijk: één van
de bewoners van deze straat heeft een eigen
‘geheime’ tuin en leidde daar een zijbeekje
van ’t Hoagbaekske doorheen. Met toestemming van Waterschap Limburg.
• In de kerktoren van de Sittardse Grote Kerk
worden momenteel de kettingankers vervangen. Een kleine reportage op grote hoogte.
• Het is de week van de duurzaamheid. Dat
werd in Geleen gevierd met het planten van
een boom door wethouders Kim Schmitz en
Leon Geilen. De boom is de eerste van een
serie die de gemeente groener moet maken
en belevingsvoller. Zo zijn er plannen voor
een veelzijdig voedselbos in samenwerking
met de stichting Plök. Houtverwerker Helwig belooft regelmatig bij te dragen aan deze
vergroening. In de tuin van het bedrijf werd
dan ook de eerste boom geplant.
Uitzending: woensdag 19 uur.

“Ik ben bewust zo veel mogelijk uit de
schijnwerpers gebleven omdat ik een gewone
jongen wilde blijven. Maar ik heb het nooit
erg gevonden de zoon van Toon te zijn;
integendeel.” 1
Ik leerde Gaby kennen in de aanloop naar de
tentoonstelling ‘Typisch Toon’ in 2010 in het
toenmalige Museum Het Domein in Sittard.
Gaby nam me vanaf die tijd mee in de wereld
van Toon, grotendeels verstopt in een loods
met honderden dozen vol rekwisieten, aantekeningen en foto’s en flightcases vol apparatuur en kleding. Gaby en ik brachten samen
vele uren door tussen al die spullen. Hij wist
van alles wat we daar tegenkwamen wat het
was en waar het voor gebruikt werd: van lamp
tot pruik en van notitie tot mengpaneel. Hij
vertelde me bijzondere anekdotes en ik kon
er uren naar luisteren. Gaby wist nagenoeg
alles van Toon. En dat was niet verwonderlijk.
Hij en zijn vader hadden een intense band.
Gaby bracht bijna zijn hele leven samen door
met Toon. Ze woonden, tot het overlijden van
Toon in 2000, bij elkaar in één huis, ook toen
Gaby trouwde en twee dochters kreeg.

Zelfportret Gaby Hermans.

Toon bekijkt enkele nieuwe creaties met zijn belangrijkste klankbord Rietje – foto Gaby Hermans.

Toon Hermans met Gaby op de arm –
uit fotoalbum familie Hermans.

Gaby werd geboren in 1956, het jaar waarin
Toon met zijn eerste One Man Show (Voor u
Eva) op de planken stond. Gaby had nog twee
oudere broers, Michel en Maurice, maar die
waren 9 en 7 jaar ouder dan hem en werden
vlak na zijn geboorte naar kostschool in
Limburg gestuurd. Gaby bleef alleen achter
bij vader Toon en moeder Rietje. Hij ging
van kleins af aan mee naar de repetities en
voorstellingen van Toon. Toon vond het fijn
als Rietje overal bij was, dus de kleine Gaby
ging ook mee. En terwijl Toon aan het werk
was en Rietje aandachtig observeerde of het
goed ging, amuseerde Gaby zich backstage. Hij ging op ontdekkingstocht door de
kleedkamers, verstopte zich in de zaal, leerde
circustrucjes van toneelmeester John van Elk
en keek verwonderd om zich heen in het hok
met theatertechniek.
“Als je opgroeit in een familie als de onze, dan
leef je onbewust mee in het wereldje van zo’n
beroemde vader. Het beïnvloedt je zonder
dat je het zelf merkt. Zo is bijvoorbeeld mijn
interesse voor techniek en beeld daardoor
ontstaan.” 2
Op zijn zesde verjaardag kreeg Gaby zijn eerste fototoestel van moeder Rietje. Hij nam het
overal mee naartoe: backstage, op vakantie,
thuis. Overal maakte hij foto’s. Vanaf zijn
vijftiende ging hij als fotograaf in de leer bij

de beroemde fotograaf en cineast Ed van der
Elsken, waarna hij kort als persfotograaf in
opleiding bij de Telegraaf werkte. Maar dat
perswereldje vond hij te hard. Een andere
fotograaf bespugen om zelf de beste foto te
krijgen, dat ging Gaby te ver. Hij focuste zich
op de filmindustrie en startte een eigen bedrijf
in reclame- en bedrijfsfilms.
Naast zijn videobedrijf bleef Gaby foto’s
maken van Toon, als ‘vlieg op de muur’, maar
ook in officiële opdracht van Toon. Zo maakte
Gaby foto’s voor platenhoezen, affiches,
programmaboekjes en krantenartikelen. Ook
produceerde hij de tv-versie van vier One Man
Shows van Toon in Carré en de documentaire
serie ‘Gewoon Toon’.
“Vader was zonder twijfel de moeilijkste
klant die ik had, want vooraleer hij iets goedkeurde, waren we vele rolletjes verder…maar
Toon was een dankbaar onderwerp waar de
mensen van hielden en ik probeerde de foto te
maken die dat gevoel wederzijds maakte.” 3
Een deel van Gaby’s foto’s van Toon werden in
2016, ter gelegenheid van de viering van 100
jaar Toon Hermans, in zijn fotoboek ‘Toon
Hermans. Album van een zoon’ gebundeld. De
uitgave van dit boek was een langgekoesterde
wens van Gaby. Hopelijk mag zijn andere
wens, een Toon Hermans museum in Sittard,
ook ooit in vervulling gaan.

Auteur Tessa Reijnders samen met
Gaby Hermans tussen een klein deel van het
privé-archief van Toon – foto Ermindo Armino.

Tessa Reijnders is cultuurwetenschapper. Ze stelde de belevingsexpo Toon Thuis samen en werkte
samen met Gaby Hermans aan de
ontsluiting van het privé-archief van
Toon. Daarnaast runt zij haar eigen
cultureel projectburo.
Reageren?
toon@tessareijnders.com
1,2,3

Gaby Hermans – Toon Hermans.
Album van een zoon.

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

ZELISSEN

autodemontage v.o.f.
Milieuparkweg 14
Sittard

• Gratis afhalen
• Allerhande onderdelen
• Het adres voor gebruikte
(winter)banden en montage

Tel.: 046 - 452 23 61 of 06 - 537 57 977 www.autodemontage-zelissen.nl

Anno:
We gaan terug naar 1600 met wijlen stadsgids
Hub Geurts. De komst van de stenen huizen is
een feit in Sittard. Romantisch vertelt Geurts
over Alva, oude handeslroutes, Erasmus en de
verwoesting en verovering door de legers van
zonnekoning Lodewijk de 14e.
Uitzending: zondag 20.30 uur.
Weekendmix:
Over Limburgse decolletees. Vivian Lataster
gaat in gesprek met onderzoekers van het
Maastricht UMC+ over het onderzoek ‘Een
scan in plaats van een operatie bij borstkanker’ en met dr. Stefania Tuinder over
‘Borstreconstructie met gevoel’. Jacqueline
Berkhout praat als ervaringsdeskundige over
de reconstructie. Dyanne Sleijpen, ambassadeur van Kankeronderzoekfonds Limburg,
onthult een geweldige actie.
Uitzending: zaterdag 19.30 uur en
zondag 16.30 uur.
U vindt Bie Os op Ziggo 41 en KPN
1405. Kijk voor meer kanalen, info en
programma’s op www.bieos-omroep.nl
en onze facebookpagina.
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Centrummanagement Geleen ziet nieuwe kansen
Centrummanagement Geleen (CMG) is een vertegenwoordiging van de ondernemers in het centrum van Geleen die nauw overleg met de gemeente voert om constructief te bouwen aan het Geleense centrum. Afgelopen jaar hebben ze een visie ontwikkeld
die erop gericht is het Geleense centrum weer bruisender, bedrijviger en leefbaarder te maken. Wij spraken met Maurice Nelissen, Raymond Keulers en Davey Nieuwendijk van Centrummanagement Geleen

te gaan, wordt wonen in het centrum wel heel
interessant”. Raymond vervolgt: “Als expat
woon je in het centrum van Geleen midden in
de euregio. Het is natuurlijk wel zo dat we ze
ook iets moeten bieden. Er moet in het centrum dan ook nog zeker iets gebeuren op het
vlak van de horeca, cultuur en vertier’’.
Recreëren
Daar ligt misschien wel de grootste uitdaging.
De plannen voorzien in een centrum waar vijf
dagen in de week iets te doen is. Geleen heeft
natuurlijk een aantal mooie jaarlijkse evenementen en op zaterdag een prima weekmarkt.
In de zomer is er op donderdag een antiekmarkt. Er liggen dus nog genoeg kansen om
op andere dagen iets te organiseren.
Hoe kun je stimuleren dat er vanuit de samenleving meer georganiseerd wordt? “Van
oorsprong is Geleen een echte evenementenstad. Veel initiatieven zijn hier geboren, zoals
Pinkpop en het jazz- en straattheaterfestival.
Tegenwoordig is het lastig om iets op touw
te zetten. De ene keer is het te warm, dan
weer te koud en als het regent valt alles in het
water. Iedere keer een paviljoen neerzetten
is een kostbare oplossing, dat is de afgelopen
jaren wel gebleken. Vele mooie initiatieven
stierven een vroege dood”, geeft Maurice
aan. “We moeten evenementen meer gaan
faciliteren. Dit kan bijvoorbeeld door het
plaatsen van een grote permanente overkapping, op het plein tussen het oude raadhuis
en het Galfetti-gebouw. Transparant en heel
hoog. Liefst gemaakt van duurzame materialen en geproduceerd in Geleen. Het moet een
aangename plek worden om activiteiten onder
te organiseren’’, aldus Raymond.

Maurice Nelissen, Raymond Keulers en Davey Nieuwendijk.
Foto LIWI Fotograﬁe/Lindy Wintraecken

Maurice: “We zijn er, samen met andere leden
van het CMG, vrijwel dagelijks mee bezig geweest. Het wordt nu tijd dat de ondernemers
en andere gebruikers van het centrum er kennis van nemen en er hun mening over geven.
We hebben een visie ontwikkeld waaruit blijkt
welke kansen er voor het centrum van Geleen
liggen’’. Raymond vult aan: “Willen we de
centrumfunctie voor Geleen blijven behouden,
dan zullen naast winkelen ook andere functies
verder ontwikkeld moeten worden. Te denken
valt hierbij aan werken, wonen en recreëren’’.
Davey: “Winkelen is en blijft belangrijk’, maar
we moeten ook verder kijken’’.

pioen Valentino Rossi. Maar ook materialen
om 3D geprinte objecten te maken. Verder
hebben ze rondom het recyclen van petflessen
veel vernieuwende processen en producten
ontwikkeld.

Werken
“De gemeenteraad heeft bijvoorbeeld het
besluit genomen om haar ambtenaren te
huisvesten in Geleen. Dat zijn enkele honderden personen. Als deze zich zouden vestigen
in leegstaande panden krijg je vanzelf meer
reuring in het centrum”, vertelt Maurice.

“Heb je het over een figuurlijke verbinding,
dan moet je ook een fysieke verbinding
proberen te leggen. Vele studenten gaan, als
ze klaar zijn, met de bus richting Maastricht
waar ze veelal wonen. Als we nu eens een
snelfietsroute aanleggen waarmee ze in zeven
minuten met een elektrische step of fiets vanuit het centrum op de campus kunnen zijn.
Wie zou dan niet in het centrum van Geleen
willen wonen?”, zegt Davey. Raymond: “Voor
veel bedrijven en start-ups is er geen plek
op Brightlands. Het is wel van belang dat ze
fysiek in de buurt zitten van de voorzieningen
op de Brightlands Chemelot Campus. Ook
wordt het voor hen gemakkelijker, als ze zich

Tevens ligt er een visie van gemeente en provincie om meer verbindingen te leggen tussen
het Geleense centrum en Chemelot Brightlands Campus. Daar liggen een hoop bedrijfjes die tot de wereldtop behoren. Zo zijn op
de campus bijvoorbeeld de schokbrekers
ontwikkeld voor de motor van wereldkam-

‘’Eigenlijk zijn we als Geleen een universiteitsstad. Er ligt een state of the art Brightlands
Chemelot Campus met zo’n 1500 studenten
uit de hele wereld. De komende jaren wordt
deze campus zelfs nog verder uitgebreid. Op
dit moment gebeurt echter alles achter een
hek en zien we er in het centrum te weinig
van. Dat is zonde!”, aldus Maurice.

in het centrum van Geleen vestigen, om met
consumenten in contact te komen. Iets wat op
de campus vrij lastig is vanwege veiligheidsaspecten”.
Maurice: “Innovatieve bedrijfjes die zich
bezighouden met creativiteit, innovatie, duurzaamheid en circulariteit. Denk bijvoorbeeld
aan customer experience centers, FAB-labs
of 3D-print shops. Bij ons is er plaats genoeg.
We vinden dit echt een ontwikkeling waarmee je je in de markt kunt zetten. Zeker in
samenwerking met Chemelot en Brigthlands.
We denken dat het voor alle partijen ook goed
is als de stap over het hek gemaakt wordt”.
Wonen
Het bouwen van woningen voor studenten,
kenniswerkers en expats zou ertoe kunnen
leiden dat ze het Geleense centrum gaan
omarmen als hun habitat. Davey: “Dicht bij
het werk wonen is voor deze groep een groot
pluspunt. Wij profiteren ervan dat er meer
beleving en dynamiek komt in het centrum.
De omzet voor de winkels en de horeca zal
er ook door toenemen. Nu wonen ze vaak in
Maastricht en betalen de hoofdprijs voor een
woning. Dat zou hier goedkoper kunnen. Als
je ze als extra service dan ook nog een elektrische fiets of step aanbiedt om naar het werk

Dit project moet niet alleen een positieve uitstraling hebben op bestaande evenementen,
maar ook een aanzuigende werking hebben
op evenementenorganisaties buiten onze
gemeente.
Davey: “Denk daarbij aan muziekuitvoeringen, concerten, buitensporten, een markt
voor streekproducten, exposities, enz.. Als
CMG hebben we een rapport laten opstellen
waarbij is geïnventariseerd hoe toekomstige
gebruikers en andere belanghebbenden tegen
deze plannen aankijken. Dit bieden we binnenkort aan het College aan”. Maurice: “Het
moet echt een iconisch object worden, vooral
heel praktisch, maar ook heel mooi. Iedere
Geleendenaar moet het gevoel krijgen van ‘nu
hebben we iets unieks’. We weten natuurlijk
niet of deze overkapping er ooit komt, maar
volgens onze visie moet het wel passen bij de
thema’s creativiteit, innovatie, duurzaamheid
en circulariteit. Met deze thema’s zorgen wij
voor een onderscheidend profiel ten opzichte
van het centrum van Sittard. Daar hebben ze
een historische binnenstad. Wij willen met de
moderne thema’s creativiteit, innovatie, duurzaamheid en circulariteit onderscheidend zijn.
Deze thema’s passen goed bij het profiel van
Geleen. De tijd is aangebroken om te kijken
wat anderen van onze ideeën vinden”.
Contactgegevens:
Centrummanagement Geleen
info@cmgeleen.nl

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.

De Plek voor Uw vrijetijdsbesteding!
Gilde De Graven
Pancratiusstraat 24
6151CD Munstergeleen

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

Tijdelijke uitvalsbasis: Hanenhof Geleen
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Gemeente geeft economische
impuls in crisistijd

Focus Day
European Focus Day vindt plaats op
21 oktober. Het Buurtpreventie Teams
Geleen Zuid/Kluis en Geleen Centrum/
Fortunapark organiseert in het kader
hiervan een actie tegen woninginbraken en legt de focus op de preventie.
Het buurtpreventieteam gaat opvallend door
de wijken lopen, om bewoners te attenderen
op onveilige situaties. Bewoners worden
tijdens de actie ook betrokken, door hen de
mogelijkheid te geven om mee te lopen door
de wijk. Tevens zal Handhaving en Politie
betrokken zijn bij deze actie. Het buurtpreventieteam wordt verdeeld in koppels en de
wijken zijn verdeeld in sectoren, zodat zoveel
mogelijk woningen bezocht worden. De actie
start om 19.00 en eindigt om 22.00 uur. Heb
jij, als bewoner, interesse om met ons mee te
lopen stuur dan een mail naar:
bpt.geleenzuidkluis@gmail.com

Wethouder Ton Raven.
Foto Armindo Armino.

Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen gaat de komende jaren extra investeren. Enerzijds helpt de gemeente
daarmee de (lokale/regionale) ondernemers, anderzijds proﬁteren ook de
inwoners hiervan, want de leefomgeving van de mensen in Sittard-Geleen
wordt sterk verbeterd.
Wethouder Ton Raven, die sinds het aantreden van het huidige college van burgemeester
en wethouders onder meer verantwoordelijk is voor de gemeentelijke financiën, zei
tijdens de presentatie van de begroting aan
de gemeenteraad dat zogenaamd ‘anticyclisch
investeren’ van groot belang is in deze tijd.
“Elke euro die de gemeente nu uitgeeft voor
maatregelen in de infrasector, levert twee tot
drie euro aan extra economische activiteiten

op, blijkt uit berekeningen van o.a. Bouwend
Nederland. Dan zie je dat je ook als gemeente
een bijdrage kunt leveren aan het verbeteren,
of het herstel van, de economie,” aldus wethouder Raven.
B&W van Sittard-Geleen stellen tal van maatregelen aan de raad voor waarmee komende
jaren geïnvesteerd kan worden in Sittard-Geleen. Het gaat om 75 miljoen euro aan
maatschappelijke investeringen, 45 miljoen
euro onderhoudsinvesteringen en nog een 2,8
miljoen stimuleringsmaatregelen. Een van
de belangrijkste maatregelen is het verhogen
van het onderhoudsniveau van het groen, het
schoonhouden van de stad en het intensiveren
van het wegenonderhoud. Maar ook voor het
centraliseren van de gemeentelijke zwem- en
schaatsvoorziening wordt geld beschikbaar
gesteld. Al in 2017 heeft de Raad besloten dat

die moet komen bij Glanerbrook in Geleen.
De gemeente voert nog gesprekken om ook
subsidies van andere partijen los te krijgen.
Ook voor mobiliteit , zoals het oplossen van
het fileprobleem op de Middenweg en de Hasseltsebaan, en voor het aantrekkelijk houden
van de parkeertarieven in de stad, is geld
gereserveerd. En er zijn nog tal van andere
voorstellen die in de begroting opgenomen.
Dit kan door een beperkte stijging van de
woonlasten. Voor een gemiddelde woning met
waarde van 200.000 euro stijgen de woonlasten ongeveer 6 euro per maand voor OZB,
Rioolrechten en Afvalstoffenheffing samen.
Voor een zakenpand met een waarde van
500.000 euro is de stijging OZB voor zowel
een eigenaar als voor een gebruiker elk zo’n
20 euro per maand. ,,Daarmee wordt de basis
weer op orde gebracht, wordt de gemeente
weerbaar gemaakt, wordt de (eu)regionale
positie versterkt en worden noodzakelijke
impulsen gegeven aan de economie,” aldus
Ton Raven.
De raad van Sittard-Geleen moet uiteindelijk
op 11 en/of 12 november aanstaande zijn fiat
geven aan de geplande investeringen.

Lezing door Kelly
Krijntjes ‘Niet van Hier’
Op basis van het boek Kinderen
van Zwarte bevrijders door Mieke Kirkels verzorgt Kelly Krijntes
zondag 25 oktober vanaf 10.30 uur
een lezing in Filmhuis De Domijnen.
Naar schatting zijn in Nederland
na de Tweede Oorlog zo’n 8.000
bevrijdingskinderen geboren.
Ongeveer 70 van hen groeiden met
een donkere huidskleur op in een
nagenoeg volledig wit, katholiek
Limburg. De acceptatie van deze
‘kinderen van zwarte bevrijders’
verliep niet soepel. Kelly Krijntjes,
Erfgoedconsulent bij het LGOG,
Tekst
gaat in deze lezing in op de verhalen
van deze kinderen en de nagenoeg
onbekende deelname van Afro-Amerikaanse soldaten aan de bevrijding
van Europa. De lezing wordt gevolgd
door de vertoning van de documentaire Zwarte Limburgers van ﬁlmer
Hans Heijnen.

Kop

Koop tijdig je ticket voor lezing
en ﬁlm i.v.m. het beperkt aantal
plaatsen.

Draag een mondkapje in gebouwen
van de gemeente

Foto Gemeente Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen vraagt
alle bezoekers van 13 jaar en ouder
dringend om binnen een mondkapje
te dragen. Dit geldt voor alle publieke ruimten van de organisatie.
Aan de balie dragen medewerkers geen
mondkapje omdat er spatschermen
aanwezig zijn. Heeft u een afspraak bij de
gemeente? Neem dan uw eigen mondkapje mee. Heeft u geen mondkapje? In
de Stadswinkel wordt een niet-medisch
mondkapje beschikbaar gesteld, zo lang
deze op voorraad zijn. Bezoekers die
weigeren een mondkapje te dragen zullen
bij binnenkomst verzocht worden om de
publieksruimte te verlaten.
Meer info vindt u op de website van de
rijksoverheid.

Maaltijd van de Geschiedenis
De Maaltijd van de Geschiedenis wordt
jaarlijks georganiseerd in samenspraak
met de Federatie Historie
Sittard-Geleen-Born.
Er worden ook drie korte lezingen gehouden
rondom het thema Oost/West. Deze lezingen
worden gegeven door medewerkers van Erfgoedcentrum De Domijnen. Peter Schulpen
(senior-archivist bij De Domijnen) vertelt over
de Oost-West verbinding van Sittard. Kitty
Jansen (conservator stedelijke historie en
archeologie) spreekt over invloeden uit Oost/
West op ons eten. Peer Boselie (gemeente- en
regioarchivaris) spreekt over de bedevaartgangers die vanuit alle windrichtingen naar
Sittard trokken naar met name de basiliek en
het Mariapark. Dinsdag 27 oktober om 17.15
uur in Filmhuis de Domijnen. In verband met
de organisatie van de maaltijd kunnen tot en
met 22 oktober tickets gekocht worden.
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Inspired Shopping
Zaterdag 31 oktober 10.00-17.00

De historische binnenstad van Sittard viert tijdens Inspired Shopping het begin van de sfeervolle winterse
dagen. Dit jaar is het event op zaterdag 31 oktober van 10.00-17.00uur. Het event staat geheel in het teken van
Halloween! De kronkelende straten veranderen in een intieme setting, geheel in Halloween stijl. Spraakmakende levende standbeelden, gezellige herfst en Halloween decoratie en verrassende lekkernijen vormen een
route door het historische hart van Sittard. Tijd om te genieten van de gezelligste periode van het jaar!

Speciale Halloween editie

Gezelligheid en een intieme sfeer, dat is waar Sittard voor staat en dat is wat van deze dag verwacht mag worden. Alleen dit jaar
gebeurt dit met daaromheen nog een sfeervol Halloween jasje! De ondernemers zorgen voor een bijzonder warm onthaal met
feestelijke aankleding door de hele stad. Verrassende oranje gekleurde lekkernijen worden uitgedeeld, lampionnen verlichten
het straatbeeld en op diverse plekken in de stad kun je weer genieten van al die mooie levende standbeelden. Alleen dat is nog
niet alles!

Trick or treat

Als je bekend bent met Halloween, dan ben je zeker ook bekend met de traditie ‘trick or treat’. Trick or treat is een activiteit
waarbij je verkleed langs de deuren gaat om lekkernijen te scoren. Speciaal tijdens deze Halloween editie van Inspired Shopping
kun je ook op trick or treat tocht door de binnenstad van Sittard! De deelnemende winkels van de tocht zijn te herkennen aan
een promotiebord en Halloween aankleding bij de ingang van de winkel. Bij elke deelnemende winkel krijg je een speciale trick
or treat tas om alle lekkernijen in te doen. Ga langs alle winkels en zorg voor een tas vol heerlijkheden om met je familie en
vrienden te delen!

Route van levende standbeelden

Is het nu een écht standbeeld of toch niet? De starende stillevens zijn het bewonderen meer dan waard. Op maar liefst tien verschillende plekken in de historische binnenstad van Sittard kom je ze tegen! Mysterieuze, intrigerende en humoristische figuren
staan voor jou klaar om je te verrassen.

Inspired Shopping Loterij

Het wordt pas echt feestelijk met de speciale Inspired Shopping Loterij. Hét onderdeel van dit feestelijke evenement waarbij
bezoekers kans maken op fantastische prijzen. Hoe werkt het? Bij besteding van elke €25,- bij een van de horeca- of winkelierszaken ontvang je bij de loterij stand op de Markt een lot uit de Inspired Shopping Loterij. Hoe meer je uitgeeft die dag, hoe meer
loten je ontvangt* en hoe groter de kans op mooie prijzen. Om 17.00 uur vindt op de Markt de trekking plaats en wie weet ben
jij wel een van de gelukkige winnaars. Ben je niet in de gelegenheid om de trekking bij te wonen? De uitslag wordt op de website
www.sittardgenietenvoorop.nl en de Facebookpagina ‘Sittard. Genieten voorop’ bekend gemaakt. De gewonnen prijzen
kunnen t/m 14 november 2020 opgehaald worden bij
Music Machine in Sittard.

Sfeervol shoppen

Sittard heeft alles in huis voor een heerlijk dagje winkelen. Al lopend door de sfeervolle straten van Sittard ontdek je maar liefst
100 unieke winkeladresjes! De winkels zijn op zaterdag 31 oktober van 10.00-17.00 uur geopend. Kom jij gezellig langs? We
zien je graag in de historische binnenstad van Sittard!
Natuurlijk staat veiligheid altijd voorop, ook tijdens Inspired Shopping. Dat betekent dat wij maatregelen hebben genomen om
alle activiteiten veilig te laten verlopen.
*Er geldt een maximale uitgave van 20 loten per gezin.
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‘Mijn verhaal lijkt meer op een
sprookje. Toch is het echt gebeurd’
De nu 86-jarige Purcy Eliazer arriveerde in juni 1957 per vliegtuig vanuit Paramaribo in Nederland om hier samen
met zijn vrienden Humphrey Rudge en
Eddy Green bij Fortuna ’54 te komen
voetballen.
De drie Surinaamse internationals namen
hun intrek in het pas geopende spiksplinternieuwe hotel-restaurant De Hanenhof. “Wij
waren de eerste en enige hotelgasten”, lacht
Purcy Eliazer in zijn huiskamer in Nijmegen.
“In die hele grote Hanenhof logeerde verder
niemand. Alleen wij drie. Als we door het
centrum van de stad liepen, keken de mensen
ons met verbazing na. Drie zulke donkere
mannen, nee, dat had Geleen niet eerder
meegemaakt. Haha.”
Na zijn aankomst reisde Eliazer met Fortuna
naar Spanje voor een wedstrijd tegen Real
Madrid, de oersterke haast onverslaanbare
Europa Cupwinnaar. Bij de Spaanse recordkampioen speelden ’s werelds allerbeste
voetballers waaronder Di Stefano, Gento en
Kopa. De 3-0 nederlaag was eervol en Eliazer
maakte een geslaagd debuut. “Terug in Geleen
deed ik in de voorbereiding op het seizoen
1957-1958 voor eigen publiek mee in het met
3-1 gewonnen duel met FC Hapoel Petah uit
Israël. Omdat ik naast het voetballen fysiotherapie ben gaan studeren moest ik al spoedig
naar Nijmegen verhuizen. Daardoor trainde ik
op doordeweekse dagen in Geleen niet met de
selectie mee. Speler/trainer Bram Appel kreeg
zo geen gelegenheid om mij met m’n snelle
benen aan het werk te zien. Ik kreeg geen kans
en kwam bij wedstrijden niet verder dan de
reservebank.” In de competitie stond Eliazer

daarom slechts in één enkel eredivisieduel
opgesteld: tegen Blauw Wit in het Olympisch
stadion te Amsterdam, uitslag 3-3. “Dat ik
uitgerekend tegen Real Madrid heb gespeeld
is mijn hoogtepunt als voetballer. Onvoorstelbaar, eigenlijk. Kom ik van Paramaribo, waar
we vaak nog op blote voeten voetbalden, naar
Geleen om een paar weken later in de Spaanse
heksenketel met 70.000 brullende toeschouwers tegen de sterkste club van Europa en
misschien zelfs de hele wereld te spelen. Ik
wist niet wat mij overkwam. Mijn verhaal
lijkt meer op een sprookje. Toch is het echt
gebeurd.”
De afstand tussen Geleen en Nijmegen bleek
uiteindelijk een te grote handicap met als
resultaat dat Fortuna de Surinamer aan eerstedivisieclub Wageningen verkocht. In 1961,
vier jaar na zijn aankomst op Schiphol, studeerde Eliazer af als fysiotherapeut waarna hij
zich als voetballer aansloot bij de amateurclub
SV Orion Nijmegen. Daar was hij na afloop
van zijn carrière lang actief als vrijwilliger en
promoveerde er tot lid van verdienste.
Purcy, ook wel Puck genoemd, Eliazer is trots
dat zijn naam tegenwoordig in het Fortuna
Museum staat vermeld. In de lange lijst met
honderden namen van contractspelers, die
namens Fortuna ’54, Sittardia en Fortuna
Sittard in een officiële KNVB-competitiewedstrijd hebben meegedaan, prijkt ook die van
hem. Het groene truitje dat Eliazer in 1957 in
het Olympisch Stadion in Amsterdam om zijn
schouders droeg tegen Blauw Wit heeft hij
zorgvuldig bewaard en oogt als nieuw. Rugnummer 9, fraaie kleur groen, witte kraag met
drie knoopjes. De oud-voetballer heeft het na

Op bezoek in het Fortuna Museum: “Daar staat mij naam.” Tekst en foto Koos Snijders.

overleg met zijn echtgenote geschonken aan
het Fortuna Museum. Daar hangt het ingelijst
aan de wand. Op een plek die slechts twee
stappen verwijderd is van Fortuna’s elftalfoto
van de wedstrijd tegen Real Madrid. “Het

shirt heeft bijna 65 jaar bij mij thuis in de
kast uitgerust en is nog als nieuw. Het is weer
tot leven gekomen in het museum. Ik ben er
helemaal blij van.”

ADVERTORIAL

GENERATION COFFEE: GENIETEN VAN HET ZWARTE GOUD
Generation Coﬀee opende met Sint Joep 2019 haar deuren
aan de Steenweg 53 in Sittard. De zaak van Rick Hempe
biedt veel op het gebied van koﬃe en laat het hart van
liefhebbers van dit zwarte goud sneller kloppen. In een
gezellige, rustieke sfeer en een gastvrije omgeving kunt
u genieten van een onovertroﬀen lekkere koﬃe, welke op
de eerste verdieping vers gebrand wordt door de branders
van ‘Independent Coﬀee Roasters’.
In de winkel, gespecialiseerd op alle mogelijke koﬃezetmethoden,
vindt u machines, koﬃemolens, koﬃezetters, ﬁlters en andere
accessoires. Daarbij biedt Generation Coﬀee een eigen
werkplaats voor reparaties en onderhoud, kortom, een uitgebreid
programma voor koﬃe in de breedste zin van het woord, zowel
voor thuis als voor in de horeca.
In 2011 begon het avontuur van Rick toen hij bij zijn vader in
het carrosseriebouw bedrijf werkte waar zij een nieuw concept
koﬃekarren ontwikkelden. In een tweede bedrijf zouden de karren
dan geëxploiteerd worden. Met vijf operationele koﬃekarren, een
eigen koﬃeblend, beeldmerk, een training van een Nederlands
kampioen en speciale gasgestookte espressomachines van
Fracino waren zij volledig mobiel en helemaal voorbereid om
de Nederlandse markt te veroveren. Twee weken voordat er
een pilot gedraaid zou worden overleed zijn vader, en werd het
gehele project geschrapt.

“Dat was een erg pijnlijk moment. Niet alleen verloor ik mijn
vader maar ook de gedeelde passie en visie om een ontzettend
vooruitstrevend concept op de markt te zetten.”
Maar zoals zo vaak kruipt het bloed waar het niet gaan kan, dus
toen Rick door de Engelse machineproducent “Fracino” werd
benaderd met de vraag of hij niet aan de slag wilde gaan als
vertegenwoordiger werd dit met beide handen aangegrepen.
Het is een merk waar ik me bij thuis voel. Ze hebben een
mooie lijn producten voor zowel zakelijk als particulier gebruik,
bovendien luisteren zij naar de praktische tips die ze van hun
vertegenwoordigers krijgen. Alles om de kwaliteit, machines en
klantbeleving te verbeteren. Het is dan ook hoofdzakelijk mijn
merk geworden hier in de winkel.
“De machines van Fracino zijn ontwikkeld en gebouwd door oudmonteurs. Zij weten immers wat je wel en niet aan een machine
moet doen en hoe je snel bij oorzaken van veel voorkomende
problemen kunt komen.”
Inmiddels zijn er ook al veel bedrijven die dit hebben ontdekt. Ze
weten, als er iets niet goed werkt, dat ze altijd bij Rick terecht
kunnen voor een oplossing.

In de zaak aan de Steenweg bevind zich de inhouse branderij
‘Independent Coﬀee Roasters’ van Sebastiaan van der Lee en
Laurent L’ortye. Ze werken op bestelling, maar wij serveren hun
Specialty Coﬀee ook hier in de zaak. Daarnaast verkopen we
koﬃe uit een grotere branderij.

“Ja, dat klopt wel. Het is mijn vak, maar zeker ook een liefhebberij
voor de techniek. Door de jaren heen heb ik veel kennis opgedaan
over dit soort machines.”

Ook kunt u bij Generation Coﬀee genieten van een goed stuk
gebak of iets van de kleine lunchkaart. Heeft u weinig tijd? Neem
een lekker coﬀee-to-go!

Daarnaast vind Rick het belangrijk om grondig te werk te gaan.
Niet alleen maar doen wat op het eerste moment nodig is, maar
ook net even verder kijken of er geen onderliggende problemen
zijn. Of alles in orde is en hoe een gebruiker problemen kan
voorkomen.

“Wij hanteren een erg persoonlijke benadering, veel van mijn
gasten ken ik bij naam of recept, soms staat de koﬃe al op tafel
voordat ze zitten!”

“Wij zijn erg trots op deze extra aandacht en service!”

De gasten komen er graag terug voor een van de specialiteiten
en voor de spontaniteit die de gastheer er altijd gratis bijgeeft.

Bij Generation Coﬀee staan machines in alle soorten en maten.
Niet alleen voor de horeca, maar zeker ook voor de particulier.
Daarnaast zorgt Generation Coﬀee ervoor dat iedereen die
een machine koopt er ook de juiste kennis bij krijgt, zodat je er
zelf ook de heerlijke kop koﬃe mee kunt zetten waarvoor het
apparaat bedoeld is.

GENERATION COFFEE | RICK HEMPE | STEENWEG 53 | WWW.GENERATIONCOFFEE.NL
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Panty

60 den, 20 kleuren , per paar € 6,95

2 paar voor €

11,-
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Brandstraat 22 Sittard | Tel.: 046 - 4524851
Spilstraat 4d Maastricht | Tel.: 043 - 3259517
info@socksensocky.eu | www.socksensocky.eu
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De Wijnbar in Sittard
Molenbeekstraat 4, Sittard. Tel. 046-4431541
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www.hetwijnstation.eu

HERFSTSPECIAL
HUISGEMAAKTE
WARME CHOCOLADE MET
APFELSTRUDEL EN
VANILLESAUS € 7,95

WINE
& DINE
SITTARD

MINIBAR
LOUNGE
SITTARD

MARKT 22, 6131 EK | TEL: 046-4518151
INFO@DELIMBOURGSITTARD.NL | WWW.DELIMBOURGSITTARD.NL

Wanneer je in Zuid-Limburg bent, is een bezoek aan Sittard een echte aanrader.
Onze bruisende stad met haar historische centrum biedt de perfecte mix van
winkels, restaurants, cafés en hotels.
De horecagelegenheden zijn een ideaal begin-, rust- of eindpunt van je
ontdekkingstocht door Sittard. Maar ook een wandeling langs het culturele
erfgoed of verborgen plekjes in het groen hoeft niet te ontbreken. Er is voor
iedereen wat wils!

2

Steenweg 27 - 29, 6131 BB Sittard
Tel.: 046 - 45 15 034
www.bormans-modeschoenen.nl

d a m e s m o d e
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8

n
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Limbrichterstraat 21 Sittard
046-4234664
w w w. d a m e s m o d e c r e e e r. n l

De route van de ‘Meiden van Sittard’ voert je langs de zaken van deze club
van dertien. Wie wij zijn? Zelfstandige, vrouwelijke ondernemers met een
speciaalzaak in Sittard. Wij zijn hier geboren en getogen of vanwege de liefde
blijven hangen. In ons veelzijdige aanbod staan vakkennis en bevlogenheid
voorop. En dat merk je, proef je en voel je.
Word je verrast door een regenbui? Leen dan een roze plu bij een van de
‘Meiden’. Zo geniet je ook met regenweer van al het moois dat onze stad te
bieden heeft. We wensen je veel plezier bij het shoppen en het ontdekken van
onze historische en bourgondische stad!
Like onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven van activiteiten en de
allerlaatste nieuwtjes: facebook.com/meidenvansittard
Beleef Sittard met ons mee!

1

3

9

BY ANN
I.v.m. corona
zijn wij open voor
privat shopping.
U kunt ook vanuit huis een
selectie maken uit ons
assortiment uit onze
webshop!

Schtad Zitterd heet alle
meisjes van Sittard en hun
11
partners welkom.

Reserveer boven in het restaurant de
mooie herfstspecial!, of beneden in het
café a la carte via de website of de
formitable app! Samen staan we sterk!

MERKEN: PANDORA, ZINZI, JEH JUWELS,
TROLLBEADS, ANIA HAIE

7
Omdat gedenksieraden
ook mooi mogen zijn.
MOLENBEEKSTRAAT 5 • 6131 EG SITTARD
TEL. 046 452 62 52 - WWW.SAM-SAR.COM

Limbrichterstraat 61, Sittard
Tel.: 046-4584851

13

Gastenwaardering
2020
gemiddeld
9,6.

B&B Hof van Ophoven ligt aan de rand van Sittard en is gevestigd in een authentieke boerderij uit het jaar 1850.
De boerderij biedt een omsloten binnenplaats en een royale tuin met diverse terrassen, zitjes en ligbedden,
zwembad en ruime infraroodsauna.
Het is ook in de herfst en winter de ideale plek om volledig tot rust te komen, te ontspannen en te genieten.

Ophoven 183 | 6133 XV Sittard | 06-23114861 | info@hofvanophoven.nl | www.hofvanophoven.nl

... en niet
alleen voor

MEIDEN

4

RIJKSWEG NOORD 58 SITTARD (NL)

WWW.WOLLSTREET.NL
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Occasionlease en flexlease, aantrekkelijke
alternatieven voor de ondernemer
In deze economisch onzekere tijden zijn ondernemers vaak terughoudend in het
aangaan van langdurige verplichtingen. Uit publicatie door Bovag van de verkoopcijfers van nieuwe auto’s blijkt dat het kopen van een nieuwe personenauto niet
erg hoog op de prioriteitenlijst staat. Niet bij consumenten, maar ook niet bij ondernemers. De verkoop van nieuwe bedrijfswagens ligt zelfs zo goed als stil. Heeft
de ondernemer toch behoefte aan een auto, maar wil hij geen langdurige of kostbare verplichting aangaan, dan biedt occasionlease of flexlease een goed alternatief.

stemming met de ondernemer, af met een
vaste contractduur. Een voordeel van financial
lease bij Zuidlease is dat je als ondernemer
bij ons een personenauto of bedrijfswagens
koopt waar wij, indien gewenst, direct zelf de
financiering voor regelen. Alles in één hand,
waardoor we het motto “vandaag beslissen is
morgen rijden” meestal waar kunnen maken.
En dat alles tegen scherpe condities”.
In welke gevallen is flexlease de oplossing
voor een ondernemer? Dat legt Ton van den
Essen, accountmanager bij Zuidlease uit:
“Elke ondernemer krijgt wel eens te maken
met situaties waarin hij een auto nodig heeft,
maar zich niet voor lange tijd vast wil leggen.
Een nieuwe medewerker die in dienst treedt,
bestel je daar meteen een nieuwe auto voor?
Wij adviseren meestal om met een tijdelijke

auto te beginnen, zeker als er sprake is van
een tijdelijk contract. En heel actueel is de situatie rondom corona. Is het nu wel de goede
tijd voor de ondernemer om, rekening houdend met een wellicht onzekere toekomst, een
nieuwe auto te leasen? Ook dan is flexlease
als tijdelijke overbrugging ideaal. Het grote
voordeel voor de ondernemer is dat er nooit
kosten worden berekend voor het inleveren van een auto. We zijn geen traditioneel
verhuurbedrijf en gaan daarom bij flexlease
uit van een minimale contractperiode van 3
maanden. Door de flexibiliteit die deze vorm
van leasen biedt zien we steeds meer ondernemers die zelfs voor langere periodes voor
flexlease kiezen. Een logische stap, want ons
aanbod is groot, de tarieven zijn scherp en je
loopt als ondernemer geen risico”.

Ferenc Ritt, dealermanager bij Zuidlease.
Foto Marc Schols MCM productions Geleen.

Wat is occasionlease? We vragen het Ferenc
Ritt, dealermanager bij Zuidlease. “Occasionlease is zoals de naam al zegt, het leasen van
een occasion. Wij hebben als leasemaatschappij permanent een groot aanbod van personenauto’s en bedrijfswagens die ingeleverd
zijn na afloop van het leasecontract. Niet altijd
na afloop overigens, het komt ook voor dat

een auto vroegtijdig wordt ingeleverd, door
bijvoorbeeld een faillissement van onze relatie
of door het vertrek van een medewerker. De
auto’s die geschikt zijn om weer opnieuw
ingezet te worden bieden wij aan voor occasionlease. De meeste auto’s komen in aanmerking voor zowel operational lease als financial
lease. Beide vormen sluiten we, in overeen-

Ton van den Essen, accountmanager bij Zuidlease.
Foto Marc Schols MCM productions Geleen.

Het oktoberfeest is dit jaar
een occasionfeest!

Een greep uit ons actuele aanbod:
aan

Bij aankoop van een occasion ontvangt u een Happy Fuel Card cadeau!
Deze actie geldt voor aankopen door particulieren van 12 tot en met 23 oktober 2020. Niet in combinatie met andere kortingen.

Industriestraat 31b - Sittard - 046-4571087 - auto@zuidlease.nl
Kijk voor het complete aanbod op onze website

www.zuidlease.nl/occasions
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AGENDA
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
	Rouwverwerking bij
partnerverlies
Maandag 19 oktober [10.00 uur]
Het Toon Hermans Huis biedt mensen
die geconfronteerd zijn met het verlies
van een dierbare de gelegenheid om hun
ervaringen met elkaar te delen.
Ridders en jonkvrouwen
Maandag 19 oktober [10.00 uur]
In de maand oktober staat het Kasteelpark
Born in het teken van Ridders en Jonkvrouwen.
Het tijdelijke abnormaal
Woensdag 21 en donderdag 22 oktober [19.00 en 21.00 uur]
Jay maakt al meer dan twee jaar hilarische filmpjes op het internet, vaak met
een serieuze boodschap erin verwerkt die
je aan het denken zet. Nu zijn debuutshow Van het net naar het doek abrupt tot
stilstand is gekomen, presenteert Jay Het
Tijdelijke Abnormaal. Een theatershow waarin hij je meeneemt in zijn leven
tijdens het door corona ontstane ‘tijdelijke
abnormaal’. Zijn drijfveer is positiviteit
verspreiden in een vaak nogal negatieve
wereld. Zijn motto luidt dan ook als volgt
‘als jij lacht, lach ik ook’. In Schouwburg
De Domijnen.

Oncoreflextherapie
Donderdag 22 oktober [13.00 uur]
In het Toon Hermans Huis kun je terecht voor ontspannende voetmassages.
Natuurlijk volgens de richtlijnen van
het RIVM. De behandelingen zijn zowel
opengesteld voor gasten die (in)direct
met kanker te maken hebben of hebben
gehad als voor gasten die in een rouwproces zitten door verlies als gevolg van deze
coronaperiode.
Schrijfgroep
Donderdag 22 oktober [13.00 uur]
Je emoties en gevoelens leren uiten en
ordenen, kunnen helpen om verder te
kunnen gaan. Voor meer informatie kijk
op: www.toonhermanshuis.nl
Will Fairhaed & Gulls
Vrijdag 23 oktober [20.30 uur]
Will Fairhead and The Gulls op herkansing in Poppodium Volt! Helaas kon de
kick-off show in September niet door
gaan, nu opnieuw proberen met ‘The
Impossible Tour Part 2’. De Engelse songwriter Will Fairhead en zijn band, The
Gulls, komen naar Nederland!! Corona
of geen corona: hun mix van folk, blues
en rock & ’n roll, in combinatie met Will’s
excentrieke en humoristische teksten, zal
ongetwijfeld wat licht gaan brengen in
deze ongekende tijden.
Town of Saints
Zaterdag 24 oktober [20.00 uur]
Town of Saints terug naar het zuiden
voor intieme seated duo show! Op deze
zaterdag keert het duo terug uit het hoge
noorden naar het fijne zuiden en staat
op Poppodium Volt. In 2014 stonden ze
voor het laatst in Sittard-Geleen, tijdens
Mama’s Pride Festival, tijd om je ‘opnieuw’ voor te stellen aan dit magische

koppel. Met het derde album “Celebrate”
gaan Harmen en Heta terug naar hun
roots als folkduo. Met een frisse en hoge
energie brengt ze soms zware nummers
op een luchtige manier. Normaliter is
het volop dansen en zingen, maar in de
huidige regels doen we het allemaal wat
rustiger aan. Verwacht dus een intieme
seated show waarbij de muziek en vocalen
weer voorop staan. Aandachtig luisteren
zonder dat het pijn doet, dit is een show
voor iedereen. Barn & Belle komen mee
als support deze middag.

Een dagje Zuid-Limburg
Zaterdag 24 oktober [9.00 uur]
‘Een dagje Zuid-Limburg’ is een stevige
wandeling van ongeveer 25 kilometer.
Deze wandeling is op stevige schoenen of
wandelschoenen te wandelen. De route is
licht glooiend, zowel verhard als onverhard. Over het algemeen is de route goed
begaanbaar. Vertrek voor het NS-station
in Sittard. Kosten voor deelname 45 euro.
Dat is inclusief deskundige begeleiding,
treinkaartje en lunchpakket.
Sjnuffelmert
Zaterdag 24 oktober [10.00 uur]
Kleine prijsjes voor leuke spullen, kleding
en boeken. De opbrengst gaat naar de
Éngele van Zitter-Gelaen. Locatie: Pastoor
Jacobsstraat 16a in Sittard.

Hormoonbalans
Zondag 25 oktober [15.00 uur]
Alles draait om een gezonde hormoonbalans! Hoe happy je je voelt, hoe stressbestendig en energiek je bent, of je wel of
niet snaait, hoe goed je als vrouw met de
verschillende periodes in een maand om
kunt gaan, hoe krachtig je als man voor
de dag komt, enz. Om maar een aantal
voorbeelden te noemen. Gelukkig heb je
zelf veel invloed op je hormoonbalans.
Hierbij spelen leefstijl en voeding namelijk een niet te onderschatten rol. In deze
lezing vertel ik je veel over de werking en
opbouw van een aantal belangrijke hormonen.Deze lezing bij Nieuwetijdswinkel
Aquamarijn in Sittard, is voor zowel mannen als vrouwen interessant. Alles draait
om een gezonde hormoonbalans.
Nasrdin Dchar
Woensdag 28 oktober [20.00 uur]
In ADEM zoekt Nasrdin Dchar, op zijn
eigen, persoonlijke manier, naar grip op
de chaos van dit jaar. Wat gaan we van
2020 nooit meer vergeten? En gaat het de
wereld en ons écht veranderen? Stel het
is december 2029. Het einde van de jaren
‘20. Je zit heel dichtbij elkaar met familie
en vrienden en kijkt terug naar hoe dit
decennium ook alweer begon. Weet je nog
2020, dat was het jaar van… incasseren?
Van verandering? Revolutie zelfs? Of van
stilte? Stilstand? Verbinding? In Schouwburg De Domijnen.

OERSound sessie
Zondag 25 oktober [14.00 uur]
Voor de sauna gasten van de Thermen
Amrath in Born, op deze dag 2 x een
OERsound sessie van elk 45 minuten.
Uitsluitend voor gasten die deze dag in de
wellness aanwezig zijn. Wil je erbij zijn?
verwen jezelf dan met een dagje wellness
en dan kun je gratis de OERsound sessie
bijwonen.

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

Colofon
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
Ontwerp
Marc Webers Studio Marq
Opmaak
Studio VR
Website
BasSta-Web
Druk
Janssenpers Gennep
Bezorging
Spotta
Bezorgklachten
weekblad@axender.nl
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tisjeboy jay
Het Tijdelijke Abnormaal

wo 21 okt | 19.00 + 21.00 uur
do 22 okt | 19.00 + 21.00 uur

nasrdin dchar
Adem

wo 28 okt | 20.00 uur
de kleinkunstenaars van de
paul van vliet academie
do 29 okt | 19.00 + 21.00 uur

opera2day
La Voix humaine

za 31 okt | 19.00 + 21.00 uur

kelly krijntjes
Niet van hier - Lezing

zo 25 okt 10.30 uur | Filmhuis

fantoomgroei
Wim Krings interviewt schrijver
Hendrik Noten

di 3 nov 19.30 uur | Filmhuis
maaltijd van de geschiedenis
incl. 3 lezingen

di 27 okt 17.15 uur | Filmhuis

buiten is het feest

Naar de roman van Arthur Japin,
geïnspireerd door het leven van
Karin Bloemen

Te zien vanaf do 22 okt
in Filmhuis De Domijnen

www.dedomijnen.nl | 088 5995500

