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UITGAVE VOOR DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN

www.mĳ ngazet.nl 

VOLOP ROOMBOTERSPECULAASJES 
EN NONNEVOTTE 

UIT EIGEN BAKKERIJ!!

 

Sittard Versstroatje - 046-4264342
www.vandenbongard.nl

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

Bij aankoop van 
4 Kogelbiefstukken 

Victorinox 
Steakmes

100 g Gek. Achterham + 
100 g Berliner + 
100g Grillworst met Kaas 

Samen voor 575GRATIS

Acties zijn geldig van 02-11-20 t/m 08-11-20

4no

Industriestraat 31b - Sittard
046-4571087

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

Occasion van de Week
Fiat 500 1.2 Lounge Camouflage

9.950,-

Industriestraat 31b - Sittard
046-4571087

auto@zuidlease.nl

Occasion van de Week
Fiat 500 1.2 Lounge Camouflage

9.950,-

Onder de noemer zoek online - vind 
lokaal, presenteert centrummanage-
ment Geleen het nieuwe online retail-
platform; Online Warenhuis Geleen. 
Vanuit je luie stoel shoppen bij lokale 
winkels. Makkelijk en snel, zonder 
lange wachtrijen. Bekijk online het win-
kelaanbod, de voorraden en bestel je 
favoriete product bij de lokale onderne-
mer die de steun in deze tijd hard kan 
gebruiken.

Met het online warenhuis willen de onderne-
mers in het centrum van Geleen zich onder-
scheiden van andere centra. Zij willen de con-
sument voorzien van extra service en gemak. 
‘’Een online warenhuis met ondernemers uit 
één centrum is vrij uniek, zeker voor Limburg‘’ 
legt Davey Nieuwendijk van centrummanage-
ment Geleen uit. ‘’Tot nu toe gingen alléén 
steden boven de rivieren ons voor. Het idee van 
een online warenhuis is ontstaan toen we aan 
het brainstormen waren over het vergroten van 
de online zichtbaarheid van onze ondernemers. 

De gemeente wees ons op ‘Online Warenhuis 
Groningen’. Dat was voor ons de reden om 
met Zupr, de leverancier van het platform, in 
gesprek te gaan.”

Alle gemak onder één dak: Online Warenhuis Geleen
Vandaag besteld, vandaag bezorgd
In het online warenhuis presenteren de 
Geleense ondernemers hun producten. De 
klant ziet makkelijk en snel wat het aanbod 
is en waar hij of zij de producten kan kopen 
of bestellen. Het online warenhuis is dé plek 
voor de consument die graag online oriënteert 
en offl  ine shopt. Binnen het online warenhuis 
heeft de klant diverse mogelijkheden. Men kan 
er voor kiezen om een bestelling te reserveren 
en in de winkel op te halen, maar de producten 
kunnen ook in Geleen worden bezorgd door 
fi etsbezorgdienst Graag Gebracht Geleen. De 
klant kan in het digitale warenhuis ook een 
boodschappenlijst maken en de bestelling 
alvast reserveren. Nadat de goederen zijn afge-
rekend zorgen de lokale ondernemers ervoor 
dat de bestelling klaar staat of dat deze wordt 
gebracht. Als een product vóór 15.00 uur wordt 
besteld, wordt dit dezelfde dag nog tussen 
17.00 en 20.00 uur bezorgd. 

Voor én door ondernemers
Voor de ondernemers in Geleen is dit een unie-
ke kans om hun assortiment te presenteren 
aan een breder publiek. De winkeliers bepalen 
zelf welke producten ze online plaatsen. De 
koper ziet op de website een uitgebreid assor-
timent in diverse categorieën. Een gevarieerd 

Precies op de dag dat Hans Verheijen 
begon als nieuwe burgemeester van 
Sittard-Geleen, ging het hele land in 
lockdown vanwege corona. Dat was 16 
maart. Zeven maanden later kijkt de 
burgemeester terug op zijn vreemde 
start: “Ik heb er maar het beste van 
gemaakt.” Lees verder op pagina 3. 

Foto Gemeente Sittard-Geleen

‘Ik wil als 
burgemeester 
tussen de 
mensen staan’

Maak van je mondkapje 
geen zwerfkapje
Het is u ook vast opgevallen: gebruikte 
mondkapjes belanden steeds vaker op 
straat. Met de mondkapjesplicht in aan-
tocht, zal het aantal ‘zwerfkapjes’ alleen 
maar groeien. Om dit probleem aan te pak-
ken, lanceert Nederland Schoon met Plastic 
Soup Foundation de campagne #mond-
kapjegeenzwerfkapje. Een schone buurt 
begint bij uzelf. Gooi gebruikte mondkapjes 
daarom bij het restafval.

aanbod aan winkels én er worden telkens nieu-
we producten uitgelicht. ‘’Op dit moment is het 
warenhuis met 25 deelnemende ondernemers 
nog volop in ontwikkeling”, aldus Nieuwen-
dijk. ‘’We streven naar een online warenhuis 
waaraan 50 ondernemers gaan deelnemen en 
een database van 10.000 unieke producten. 
De komende weken worden er nog allerlei 
functionaliteiten aan het platform toegevoegd. 
Door de huidige coronamaatregelen voelen we 
ons geroepen om niet langer te wachten en het 
platform te lanceren.”

Meer weten over Online 
Warenhuis Geleen? Kijk dan op 
www.onlinewarenhuisgeleen.nl 
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Bès te in ’t zuje van Limburg, dan is ein 
bezuik aan Zitterd ech de muite waerd. 
Ós broesjende sjtad mit häör historisch 
centrum beijt de perfecte aafwisseling 
van winkels, restaurants, cafés en hotels.  

De Meiden van Sittard gaven onlangs een 
nieuwe fl yer uit met daarin een route langs 
dertien Shopping Hotspots in en rond 
het centrum van de stad. Bedoeld voor de 
bezoekers aan onze stad en de inwoners van 
Sittard-Geleen en omgeving, maar ook voor 
wandelaars van het Jacobspad, Pieterpad en 
de Sint Rosaroute. In vier talen, waaronder 
het Zittesj. Eur óntdèkkingstoch door Zitterd. 
Mer ouch ein wanjeling langs ’t cultureel 
erfgoud of langs verbórge plekskes in ’t gruin 
houf neit te óntbraeke - d’r is veur jederein get 
te belaeve!

De Meiden zoeken altijd naar vernieuwing en 
mogelijkheden om mensen op een bijzon-
dere manier kennis te laten maken met niet 
alleen hun producten, maar zeker ook met 
de vele facetten die Sittard te bieden heeft. 
Ze lieten zich in het verleden al regelmatig 
inspireren door feestdagen, het Oktoberfeest, 
de carnaval en sportieve gebeurtenissen als 
de Eneco-tour. Dit resulteerde onder andere 
in pinnetjes, zakdoekjes om mee te zwaaien 
naar Thomas Gabalier, roze paraplu’s, roze 
wimpers en roze zadelhoesjes voor de fi ets. 
Wae zeen veer? Zelfsjtenjige, vrouwelike ón-
gernummesj mit ein sjpeciaalzaak in Zitterd. 
Veer zeen hie gebaore en getaoge of door de 
leifde  blieve plekke. In ós gevarieierd aanbod 
sjtoan vakkènnis en bevlaogenheid veurop. En 
dat Mirks te, Pruifs te, Vuils te.

Via deze route bieden de Meiden de bezoe-
kers aan Sittard niet alleen heel veel plezier 
tijdens het winkelen, maar laten ze hen tevens 
kennismaken met de historische en bourgon-
dische kenmerken van hun Sittard. Waert g’r 
euvervalle door ein sjoel raege? Leen dan ein 
raos pluuj bie ein van de ‘Meiden’. Zo geneit 
g’r ouch bie raegewaer van al ’t Sjoons waat ós 
sjtad te beije haet. Belaef Zitterd mit ós mit!

Het Sittardse deel van deze tekst is tot stand gekomen 
in samenwerking met de Willy Dols Stichting.

    
Nicole van den Hoogen
Steenweg 48  |  6131 BG  Sittard
www.benja.nl
Dames- en herenmode

    
Marieke Baselmans
Steenweg 23  |  6131 BB  Sittard 
www.fl ow-communicatie.com
In- & verkoop tweedehands boeken. Gratis leesadvies

                         
Sandra Nohlmans

Rijksweg Noord 58  |  6131 CM  Sittard
www.wollstreet.nl

Brei- en haakgarens en handwerkmaterialen

    
Yvonne Janssen
Haspelsestraat 8  |  6131 GD  Sittard 
www.vonjaxl.nl 
Dé damesmodewinkel voor grotere maten in Limburg

    
Marie-Thérèse Dewever
Limbrichterstraat 61  |  6131 EB  Sittard
www.jewelsittard.nl
Sieraden en Atelier

Lisanne Paulissen
Brandstraat 22  |  6131 CT  Sittard

www.socksensocky.eu
Been- en ondermode voor hem en voor haar

         
Laure & Gitte Bormans

Steenweg 27-29  |  6131 BB  Sittard
www.bormans-modeschoenen.nl

Schoenmode

    
Marieke Baselmans
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Yvonne Janssen
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Marie-Thérèse Dewever
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Laure & Gitte Bormans

2

Sandra Nohlmans
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Lisanne Paulissen
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Anne-Marie van Alphen
Molenbeekstraat 5  |  6131 EG  Sittard
www.sam-sara.nl
Dameskleding

    
Angelique Olislagers
Markt 25  |  6131 EL  Sittard
www.schtadzitterd.nl
Café, lunch, vergaderen, diner en private dining

    
Karin Reichrath
Ophoven 183  |  6133 XV  Sittard
www.hofvanophoven.nl
Luxe bed & breakfast met zwembad, sauna & grote tuin

Jolanda Hameleers
Markt 22  |  6131 EK  Sittard 

www.delimbourgsittard.nl
Gastvrij genieten, eten, drinken en slapen

Karin Hermens
Molenbeekstraat 4  |  6131 EG  Sittard

www.hetwijnstation.eu
De wijnbar van Zitterd

    
Karin Reichrath

13

    
Angelique Olislagers
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Jolanda Hameleers
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Karin Hermens
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Ontdek Sittard 
met de ‘Meiden’

Meid van Sittard

Voetgangerszone

Stadswal

Spoor

Fietsenstalling

Parkeerterrein/-garage

Station NS

Sint Petruskerk

Basiliek

VVV Limburg winkel

Museum De Domijnen 
& Bibliotheek

P1

Wandelroutes / Pelgrimsroutes

Jacobspad

Pieterpad

Sint Rosaroute

Etappe 8: Maaseik (B) - Sittard en etappe 9: Sittard - Meerssen

Route 25: Sittard - Valkenburg

Route SC03: Schinnen - Sittard (grijze paaltjes)

    
Nicole van den Hoogen

1

De Limbourg@home
Thuis genieten van onze 
afhaal-of bezorgservice

www.delimbourgsittard.nl

Onze afhaalmenu’s:
Onze signature box euro 65,- voor 
2 personen (euro 75,- incl. fl es wĳ n)

Jullie keuze box euro 55,- voor 2 personen
Bestellen via www.schtadzitterd.nl 

of via de app. 06-38864398

Hof van Ophoven beschikt vanaf medio 
november over een tweede (inpandige) 

infrarood sauna en fi tnessruimte. In Corona 
tĳ d bieden wĳ  onze gasten een maaltĳ d-

service aan. De maaltĳ den worden zo veel 
als mogelĳ k met verse biologische voe-

dingsmiddelen bereid. Zoek je verder als 
thuiswerker een fi jne en rustige werkplek. 

Ook dat kan in Hof van Ophoven.

“Het Wĳ nstation komt naar 
je toe deze Corona periode”.

Koop bĳ  ons “THUISPROEFPAKETTEN” 
voor € 35,-.  Hierin zitten twee fl essen wĳ n 

met 2 glaasjes, wĳ nlekkernĳ en en 
beschrĳ vingen,waarmee je thuis een 

eigen proeverĳ  kunt houden.

        
Eveline Gulikers

Limbrichterstraat 21  |  6131 EA  Sittard
www.damesmodecreeer.nl

Damesmode, accessoires en tassen

Eveline Gulikers

8

Anne-Marie van Alphen

9
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“Ik blijf mij inspannen om een 
burgemeester te zijn die nabij is”

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

“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

1 november

12–17 u.

  
Miele en AEG wasmachines 

AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,  
van € 629,00 voor €549,00 

 Voor al Uw apparatuur: 
   -  Wassen, droger, koelen en vriezen 
   -   Audio en TV, elektromaterialen  
 
Unieke service en garantie: 
    - Géén voorrijkosten en géén arbeidsloon  
    - Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd* 
                                     * exclusief inbouw apparatuur 
 Burg.v.Boxtelstraat 4, Limbricht  
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl  

Precies op de dag dat Hans Verheijen 
begon als nieuwe burgemeester van 
Sittard-Geleen, ging het hele land in 
lockdown vanwege corona. Dat was 16 
maart. Zeven maanden later kijkt de 
burgemeester terug op zijn vreemde 
start: “Ik heb er maar het beste van 
gemaakt.”

Hoe is het om burgemeester te zijn in 
deze rare tijd?
“Ik wil als burgemeester tussen de mensen 
staan, een schouder bieden als iemand die 
nodig heeft. Ik heb er echt moeite mee dat dat 
nu fysiek niet kan. De impact van corona op 
ons allemaal is enorm. Dat zit ‘m in evene-
menten die niet door kunnen gaan. Maar ook 
in kleine dingen. Zoals een dierbare die je niet 
op kunt zoeken, uit angst voor besmetting. 
Onze omgang met elkaar is noodgedwongen 
afstandelijk. Terwijl ik dat helemaal niet wil 
zijn.” 

Lukt het u om ondanks die afstand echt 
contact te maken met mensen?
“Mijn contact met de samenleving is klein-
schalig nu. Toen ik begon, ben ik meteen op 
zoek gegaan naar mensen in de samenleving 
die een goed klankbord voor mij kunnen zijn. 
Ondernemers, vertegenwoordigers van maat-
schappelijke organisaties maar ook gewone 
burgers die frank en vrij hun mening durven 
te geven. Met hen maak ik regelmatig een 
(bel)afspraak. Maar ook een bezoekje aan de 
supermarkt kan heel waardevol zijn. Omdat 
ik dan met inwoners in gesprek raak. Dat 
gebeurt ook tijdens mijn vele wandelingen 
door de gemeente. Door het trage tempo zie ik 
meer en leer ik de omgeving beter kennen. In 
het begin wisten mensen niet wie ik was. Dat 
leverde veel eerlijke en verrassende gesprek-
ken op. Dan riep ik bijvoorbeeld enthousiast: 
‘Wat is het hier mooi’. En was de reactie: ‘Kijk 
nog eens goed, naar wat er hier aan groen 
op de stoep groeit.’ De gemeente krijgt daar 
heel gemakkelijk de schuld van. Deels hebben 
mensen daarin gelijk: er is hier bespaard op 

groenonderhoud. Tegelijkertijd verbaast het 
me. Ik kom uit een dorp waar het heel nor-
maal was het onkruid tussen de stoeptegels 
zelf even weg te krabben. Die eerlijke reacties 
helpen mij in mijn rol als onafhankelijk 
burgemeester. Horen en voelen wat er in de 
samenleving leeft, is heel belangrijk voor mij. 
Om uiteindelijk keuzes te kunnen maken waar 
ik het goede gevoel bij heb. 

Veel vrienden en kennissen zijn in de voorbije 
maanden naar Sittard-Geleen gekomen om 
hun vakantie te vieren in Nederland. En keer 
op keer, en zeker niet om mij naar de mond te 
praten, was men enthousiast over mijn nieu-
we werk- en woonplek. Vreemde ogen kijken 
nu eenmaal anders naar wat we hier hebben, 
wat we vanzelfsprekend vinden, maar het 
echt niet is. De meanderende Geleenbeek, de 
verstilde plekjes in het buitengebied, de Maas, 
de hightec bedrijvigheid, de nabijheid van het 
buitenland, het historisch winkelhart Sittard.”

Weten inwoners u ook zelf te vinden 
als ze iets dwars zit?
“Gelukkig wel, op allerlei manieren. Een 
fantastisch medium in deze tijd is Facebook. 
Het brengt me in contact met mensen met wie 
ik anders geen contact had gehad. Als ze com-
mentaar geven, nodig ik ze uit of ga ik naar ze 
toe. Komt iemand echt met een hartenkreet 
of een groot probleem, dan moet ik er als 
burgemeester zijn. Ik ben dankbaar dat ik op 
deze manier – virtueel – tóch die schouder 
kan bieden.”

Inwoners die angstig zijn, onderne-
mers die in de knel komen. Wat doet 
dat met u? 
“Heel veel. Omdat ik hetzelfde voel, dezelfde 
machteloosheid. Tegelijkertijd twijfel ik er 
niet aan dat we met elkaar de juiste dingen 
doen om het virus klein te krijgen. En zie ik 
ook heel veel moois. Ontroerende initiatieven, 
zoals een man die vanaf de laadklep van een 

vrachtwagen plaatjes draait voor mensen in 
verzorgingstehuizen. Fantastisch! In de tijd 
dat we oudere en kwetsbare familieleden niet 
konden bezoeken waren dat sprankjes hoop 
en geluk. Wat ik ook zie, is veel creatief on-
dernemerschap. Evenementenorganisatoren 
die binnen de regels toch een intiem concert 
of mooi feest neerzetten. Buurtbewoners die 
samen hun wijk opknappen. Horecaonder-
nemers die keer op keer met originele ideeën 
komen. Zo heb ik vorige week thuis heerlijk 
genoten van een sterrendiner van een lokaal 
restaurant, inclusief playlist, bloemetje en 
fi lmpjes met uitleg hoe de gerechten te berei-
den. Ik zou willen dat ik een grote pot geluk of 
geld had om alle problemen waar we nu voor 
staan op te lossen. Maar die heb ik niet. De 
gemeente kan niet alles regelen. Wat we wel 
kunnen en ook doen is goede initiatieven de 
ruimte geven.”

Wat kunnen ondernemers met goede 
ideeën van de gemeente verwachten?
“Creativiteit, energie moet vloeien. Het is onze 
taak initiatieven zodanig te ondersteunen dat 
dat ook gebeurt. Door samen te kijken wat 
nog wél mogelijk is. En mee te denken vanuit 
onze overeenkomsten: we zijn het veel vaker 
met elkaar eens dan mensen denken. Niet 
zeggen wat niet kan, maar dingen mogelijk 
maken. Daar wil ik ook aan bijdragen.” 

Foto’s Gemeente Sittard-Geleen
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Onderhoud en beheer van de openbare ruimte

Een passage uit onze verkiezingsbelo�te 2018-2022; 
Bij de uitvoering van het regulier onderhoud van 
de openbare ruimte vragen wij aandacht voor meer 
toezicht op de kwaliteit van het werk. Onderzocht 
moet worden of inwoners hierbij een rol kunnen 
vervullen. Denk daarbij aan de aanpak van de 
illegale stortingen. Bovendien zijn wij van mening 
dat niet verder bezuinigd mag worden op het 
onderhoud en beheer van de openbare ruimte’.

En toch is er door een besluit van 14 november 
2018 door de raad bezuinigd op onder meer 
het onderhoudsniveau van de openbare 
ruimte, waarvoor dus ook de gob-fractie 
medeverantwoordelijk is. Dit ondanks klachten van 
de inwoners over het onkruid in de goten, trottoirs 
en het slecht onderhoud van de perken. 

Door de bezuiniging gingen de onderhoudsniveaus 
van de bedrijventerreinen (basis), van de 
woongebieden (basis) en van de centra (hoog) alle 
drie naar LAAG. De buitengebieden waren al op 
basis van laag en bleven laag.

De gevolgen daarvan zijn u allen bekend, onze 
gemeente is er niet mooier op geworden. Onkruid, 
gras dat ‘kontjeshoog’ staat, de frequentie van het 
inzetten van onderhoudsmensen is omlaag gegaan 
en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kortom, 
iedereen is ontevreden. En terecht!

De gehele raad wilde zodra het mogelijk was 
deze bezuinigingsmaatregel terugdraaien.  In 
de raadsvergadering van 13 en 14 november 2019 
diende ons raadslid Marcel Claessens, namens 
gob, dan ook een motie in (die door de gehele 
raad is aangenomen). Met deze motie hebben wij 
verzocht aan het college om inzichtelijk te maken 
welke meerkosten gemoeid zijn met het structureel 
verhogen van het beheerniveau voor:

Woonwijken; het verhogen van het 
dagelijks onderhoud van reiniging en 
groen naar beheerniveau BASIS.

Centra; het verhogen van het dagelijks 
onderhoud van reiniging en groen naar 
beheerniveau BASIS respectievelijk 
HOOG.

Tevens inzichtelijk te maken welke 
eenmalige kosten gemaakt moeten 
worden om deze twee beheergroepen 
(en laten we onze bedrijventerreinen
niet vergeten) op het gewenste niveau 
te krijgen.

In november staat de begroting op de agenda 
van de raad.  Dit is het moment om o.a. fi nanciële 
middelen vrij te maken, voor het onderhoud in de 
openbare ruimte. Of beter gezegd, dat er weer met 
meer regelmaat mensen ingezet kunnen worden 
om het gras te maaien, het onkruid te wieden, 
reparaties aan stoepen en fi etspaden uit te voeren, 
onze binnensteden er mooi uit te laten zien. 
Kortom, dat we weer een leefomgeving hebben 
waar we trots op zijn en ons veilig voelen!

VDL Nedcar: “Knokken voor werkgelegenheid”

BMW gee�t na 2023 geen opdrachten meer aan 
VDL Nedcar. Dit is niet alleen slecht nieuws voor 
het huidige personeel van VDL Nedcar, maar voor 
de hele regio. Slecht nieuws voor alle bedrijven 
die producten leveren aan VDL Nedcar, voor de 
transportwereld etc. Dit wordt wederom knokken 
voor behouden van werkgelegenheid, door de 
directie van VDL Nedcar, gesteund door de minister 
van Economische zaken, het provinciebestuur, ons 
gemeentebestuur met gob wethouder economie 
Pieter Meekels als portefeuillehouder.

gob pleit ervoor om met alle betrokkenen - zowel 
lokaal, provinciaal als landelijk - gericht samen 
te werken en alles te doen wat nodig is om de 
banen veilig te stellen. Bijvoorbeeld bij het zoeken 
naar nieuwe opdrachtgevers. Het is wederom een 
moeilijke tijd voor de werknemers. 

VDL Nedcar: “Plannen moeten doorgaan in het 
belang van de werkgelegenheid”

Als politieke groepering gob zetten we geen 
vraagtekens bij al dan niet door gaan van de 
geplande infrastructurele ontwikkeling, ter 
voorbereiding op de uitbreiding van VDL Nedcar. 
Het kan niet zo zijn dat er alle inspanningen 
worden verricht om nieuwe opdrachtgevers 
binnen te halen, om vervolgens tegen de nieuwe 
opdrachtgevers te zeggen: “Sorry we kunnen nu niet 
op korte termijn leveren, want de uitbreiding van 
de fabriek en de aanpassing van de infrastructuur 
moeten nu eerst starten”. Alle plannen verband 
houdende met de uitbreiding dienen onverkort 
doorgang te vinden, zodat,  zodra een nieuwe 
opdrachtgever zich aandient ook spoedig met de 
productie gestart kan worden. Ook dit is in het 
belang van de werkgelegenheid!

Als vanouds kunt u op gob rekenen waar 
het gaat om de inzet voor het belang van de 
werkgelegenheid in Sittard-Geleen en de 
gehele regio!

Mocht  u nog vragen hebben over genoemde items, 
neem dan gerust contact met ons op. Wilt u lid 
worden, of hee�t u interesse en zou u hierover graag 
in gesprek willen, meldt u dan via onze website,
www.gob-online.nl.

Namens de fractie gob,

Yvonne Salvino
Fractievoorzitter
yvonne.salvino@gob-online.nl

BELANGRIJK & INTERESSANT 

voor jong en oud 
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Wonder
Als ik in m’n eentje door ’t landschap ga
met boven mij de wolken
zo gigantisch groot
en toch zo onhoorbaar stil

als ik alleen loop op het lege strand
en de schelpen hoor kraken onder m’n voeten

als ik ’s morgens in een mooie zomernacht
de ontelbare sterren tel
als de wind waait rond ons huis
en rammelt aan de blinden van de vensters
of als ie zacht de bloesemtakken wiegt
en het is alsof de appelbomen even sneeuwen

als ik alleen ben
een lieve winteravond lang
en de stilte komt op kousevoeten
mijn kamer binnen

als ik de regen hoor op het dak
of als ik vogels zie in het gras
die zich opheffen - zó hoog
en ik kijk ze na
tot ik ze niet meer kan zien

overal is het wonder 1   

  
  Reageren?  
  toon@tessareijnders.com  

1  Toon Hermans - Het water is heerlijk

In deze rubriek belichten we wekelijks 
de nieuwe programma’s die worden 
uitgezonden op Bie Os mijn streekomroep. 
Hier een greep uit de programmering van 28 
oktober tot en met dinsdag 3 november.

Rondom Os  
(wekelijks actualiteitenprogramma):
•  Rik Peters is een Geleense schrijver en 

journalist die een spannend kinderboek 
heeft geschreven: Hotel Habbekrats – de 
mysterieuze spruitjesmoord. Het jeugdboek 
voor lezers vanaf 10 jaar verscheen bij een 
uitgever in Hasselt en is vanaf nu in Neder-
land en Vlaanderen te koop.

•  Wie verdient en krijgt het stadsspeldje 
van Sittard? Er zijn er al 500 in omloop en 
er komen er meer. Geen initiatief van de 
gemeente, maar van enkele particulieren 
die hun trots voor de stad met veel andere 
inwoners willen delen. En er was meer de 
afgelopen week. Eric Kempkens stelde het 
weeknieuws samen.    

•  Pastoor Quaedvlieg, de pastoor voor heel 
Geleen, heeft er een taak bij. Hij is benoemd 
tot kanunnik en is daarmee een waardevolle 
adviseur voor onze bisschop.

•  De grote toren van Sittard heeft elke week 
wel iets nieuws te melden. Deze week zien we 
enkele leerling-torenbouwers aan het werk.

Uitzending: woensdag 19 uur.
  
Zuyderland in Beweging: 
Terwijl aflevering 20 van Zuyderland in Bewe-
ging in première gaat, is de sleuteloverdracht 
van het Hof van Serviam reeds gebeurd. 
Aannemer Van Wijnen heeft de sleutels aan 
Zo Wonen overhandigd en het begin van de 
verhuizing komt in zicht. In deze aflevering 
zoomen we in op domotica: wat zijn al die 
moderne en technische toepassingen waar-
mee het zorggebouw van de toekomst wordt 
ingericht. Ron Maas, projectleider ICT, vertelt 
erover en laat allerlei modern snufjes zien.
Uitzending: vanaf woensdag 19.30 uur.
 

Open Podium ON TV:
De allereerste editie van Open Podium ON TV 
is vrijdag 30 oktober een feit. In het pro-
gramma uit de koker van de Domijnen en Bie 
Os, zien we talenten uit de regio die video’s 
hebben opgestuurd en zodoende meedingen 
naar een plek in de grote finale op 4 juli in 
schouwburg de Domijnen. Allerlei kunstzinni-
ge dingen komen voorbij: zang, dans, cabaret . 
Rob Mennen presenteert.
Uitzending: vanaf vrijdag 20.30 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.

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. Daarnaast 
runt zij haar eigen cultureel project-
buro. 

Toon Hermans - Herfst

Like ons opLike ons op

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur. 

Wolfeynde 10  |  Beek  |  046 - 437 50 40  |  www.gecolux.nl

Raamdecoratie en vloeren, 
alles onder 1 dak!

• Gordijnen • Raamdecoraties 

• Insectenwering • PVC vloeren

ACTIE NOVEMBER EN DECEMBER: 
2e vouwgordijn voor helft van de prijs, 

keuze uit een ruime selectie stoffen

Wij zijn 
verhuisd naar 
Wolfeynde 10

in Beek

Het wonder van de herfst

De herfst. Je houdt er van of je kruipt 
liever onder de wol en hoopt dat het snel 
voorbij gaat. Je loopt weg met het sei-
zoen van de pompoenen, paddenstoelen 
en vallende bladeren of je ervaart het als 
een aaneengesloten periode van triest-
heid en nattigheid. 

Toon Hermans schilderde beide kanten van 
de herfst. Zijn schilderij ‘Herfst’ toont de idyl-
lische herfst. Een witte boerenhoeve in een 
goudgeel licht, verstopt achter een rij indruk-
wekkende bomen met bladeren in prachtige 
warme herfstkleuren. ‘Najaar’ neemt je mee 
naar een druilerige dag. De lucht is grijs, 
het regent, het waait en alles lijkt vaag en in 
elkaar over te vloeien.  

Toon Hermans weet in deze schilderijen 
twee verschillende belevingen van de herfst 
te vangen. Zoals hij vanaf het podium zijn 
publiek feilloos in een bepaalde stemming 
kon brengen door middel van zijn liedjes en 
conferences, zo kon hij als schilder met verf 
en penselen ook een gevoel bij de toeschouwer 
opwekken. 

Toon was een gepassioneerd schilder. Hij 
tekende en schilderde zijn leven lang. Hij 
kreeg op zijn vijftiende zelfs een paar lessen 
van de Limburgse schilder George Tielens, die 
potentie zag in zijn tekentalent. Maar vanaf 
het moment dat Toon het theater ontdekte, 
maakte zijn potentiële schilderscarrière plaats 
voor zijn theaterambities. Hij bleef schilderen 
maar alleen als ontspanning.

Toon schilderde thuis en op vakantie. En 
onderweg naar optredens in het land, stopte 
hij dikwijls met zijn auto langs de weg om een 
snelle schets te maken, die hij later uitwerkte 
op het doek. Een aantal van die schilderijen 
sierden de omslagen van zijn versjesboeken 
en dagboeken, maar Toon trad nooit echt met 
zijn schilderijen naar buiten. Hij vond het 
meer iets privé. Pas in 1995 bracht Toon zijn 
eerste schilderijenboek uit: een groot kunst-
boek met een verzameling van ongeveer 100 
van zijn landschapsschilderijen. 

Toon schilderde voornamelijk landschappen. 
Hij schilderde Limburgse zomerlandschap-
pen, boerenhoeves in de sneeuw, molens bij 
een plas, een eenzaam boompje in de wind. 
De landschappen zijn weids en ‘simpel’. Ze 
zijn weinig gedetailleerd en mensen komen 
er bijna nooit in voor. Als ze er al in te vinden 
zijn, dan zijn ze klein en anoniem. Het is de 
natuur die de hoofdrol speelt. Toon’s grote 
bewondering voor de natuur spat van de 
doeken af. In de natuur school volgens Toon 
namelijk het wonder en zelfs het goddelijke. 
Niet alleen in de pracht van het goudgele licht 
en de vuurrode bladeren wist hij dat wonder 
te ontdekken, maar ook in plenzende regen en 
harde wind.

Toon Hermans – Najaar

Foto Gaby Hermans
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VONJAxl aan de Haspelsestraat 8 in Sittard, is dè damesmodezaak voor grote maten in Limburg. Eigenaresse Yvonne Janssen voorziet haar klanten op deze locatie al 
tien jaar van kledingadvies en biedt daarnaast een luisterend oor; ook als het eens niet over kleding gaat. Ook schrijft ze maandelijks een nieuwsbrief vol met tips en 
interessante weetjes over mode en stond ze aan de wieg van Powervrouwen Limburg een vrouwennetwerk in Sittard.

VONJAxl toe aan het tweede lustrum

Yvonne Janssen: “We zijn met VONJAxl  begonnen op het 
dieptepunt van de crisis in 2010. Het heeft me verwon-
derd hoe snel de klanten ons vanaf dat moment wisten 
te vinden. Ook het vertrouwen dat ze altijd in ons zijn 
blijven houden, vind ik mooi.” In de winkel staat een tafel 
waaraan menigeen zijn verhaal heeft verteld. “Daar zou 
ik een boek over kunnen schrijven. Over wat de mensen, 
niet alleen klanten hoor, maar ook voorbijgangers die een 
kop koffie kwamen drinken, me hebben toevertrouwd. 
Er wordt veel gelachen, maar soms ook gehuild op die 
centrale plek van de zaak.  Maar gelukkig wordt er meer 
gelachen en dat is het belangrijkste!”

De kleding bij VONJAxl wordt door Yvonne en Ed zorg-
vuldig uitgezocht op beurzen, Wat hier hangt vind je niet 
gauw terug bij internetwinkels. “Dat geldt tegenwoordig 
niet meer voor alles. We kunnen dat niet voorkomen, 
maar houden er bij de inkoop wel rekening mee. Als ik 
op de beurzen ben blijf ik altijd kort bij mezelf en stel 
me de vraag: ‘Is het een straf om het zelf aan te trekken?’ 
Daarnaast stem ik een deel van de collectie af op mijn 
vaste klanten. Het is altijd leuk om te zien dat ze er, als het 
in de rekken van de winkel hangt, zonder dat ik iets zeg 
op aflopen en het eruit pakken.” Het is een kwestie van 
ervaring, door de jaren opgedaan, maar ook een service 
die je alleen maar kunt krijgen bij een eigenaresse met 
passie voor het vak en in een fysieke winkel. “Service krijg 
je online natuurlijk bijna niet en dat is nu juist iets wat 
ik heel belangrijk vind. Ik word er bijvoorbeeld zo vrolijk 
van als mensen huppelend naar buiten gaan. Of zoals een 
klant laatst tegen me zei: ‘Ik ben zo blij. Het is dat ik niet 
meer kan springen van blijdschap dat ik hier geslaagd ben, 
maar anders zou ik dat zeker doen’.”

Yvonne en Ed sponsoren samen al jaren veel van de goede 
Sittardse doelen en/of evenementen. Ze wilden voor dit 
10-jarig jubileum geen bloemen of bonbons, maar bedach-
ten iets origineels. “Een actie voor de restauratie van de 
Toren van de Grote Kerk. Toch beeldbepalend voor onze 

stad. Als je Sittard binnenkomt is dat het eerst wat je ziet. 
Het geeft ons direct een gevoel van ‘Yes we zijn er weer!’. 
We vroegen onze klanten om een vrijwillige donatie en om 
het geheel cachet te geven heeft Sjon Smeets een mooie 
toren gemaakt die de afgelopen weken in de zaak heeft 
gestaan. Hierin werd een mooi bedrag van 650 gedoneerd 
en dat hebben we overhandigd aan het comité. Het leuke 
nieuws is dat de toren verder gaat naar een andere onder-
nemer. Dus dit project is nog niet ten einde.”

En de toekomst? “In maart toen de eerste Corona-golf 
zorgde voor verregaande maatregelen zag ik mijn geest al 
kruipen. We vroegen klanten om voor 80 euro een cadeau-
bon te kopen en als ze dan weer naar de winkel konden 
komen kregen ze er voor 100 euro kleding voor terug. 
Mede hierdoor kregen we wat lucht in deze moeilijke pe-
riode! Verschillende klanten hoefden niet eens de twintig 
euro extra toen ze de bon kwamen inwisselen. Ze vonden 
het belangrijker dat de zaak bleef bestaan. Dat heeft me 
wel ontroerd op momenten. Voorlopig heb ik nog energie 
genoeg om door te gaan. Ik zal als ik er ooit mee stop niet 
naar de Bahama’s kunnen, maar ik wil kunnen zeggen: ‘Ik 
heb al die jaren met passie en plezier gewerkt.’ VONJAxl is 
toch mijn kindje.”

De opbrengst van de toren in de winkel wordt overhandigd 
aan het torencomité.

Met Hotel Habbekrats. De mysterieuze 
spruitjesmoord publiceert Rik Peters 
uit Geleen zijn eerste jeugdboek. De 
unieke mix van humor en griezel maakt 
Hotel Habbekrats het perfecte boek 
voor Halloween, maar zeker ook voor 
andere momenten.

‘En toen lag er dus een lijk in kamer 237.’ Met 
die zin opent het jeugdboek Hotel Habbe-
krats. De lezer maakt kennis met Francis, de 
piccolo van het nulsterrenhotel, die het op 
zich neemt de zaak te onderzoeken. Waar 
komt het lijk vandaan? Is er een moord ge-
pleegd? En wat betekent dit voor de toekomst 
van het hotel? Samen met Francis ontmoet de 

Geleendenaar Rik Peters schrijft 
eerste jeugdboek Hotel Habbekrats

lezer vervolgens alle bewoners en medewer-
kers van het hotel - onder wie een dokter die 
de dood kan ruiken, een waarzegger die met 
geesten kan praten, een poetsman met ratten 
als huisdier, en een poes die niets anders doet 
dan slapen.

Griezelig grappig
Peters, in het dagelijks leven werkzaam als 
journalist en redacteur, lijkt zelf ook wel een 
personage uit zijn boek. Gekleed in stemmig 
zwart, in een werkkamer met gesloten gordij-
nen, legt hij uit dat hij vooral ’s nachts aan het 
boek heeft gewerkt. “Het is een griezelverhaal 
voor kinderen vanaf 10 jaar,” legt hij uit. “En 
zo’n boek moet in het donker worden geschre-
ven. Dat is immers ook het moment waarop 
de lezers straks hun nachtmerries krijgen.”

Hotel Habbekrats is inderdaad een griezelig 
boek, maar het is vooral ook een grappig 
boek. Jonge lezers voelen dat er in het verhaal 
achter elke hoek een nieuw gevaar én een 
nieuw mopje schuilt. 

Daardoor is het avontuur altijd spannend, en 
weten kinderen toch dat ze uiteindelijk echt 
wel veilig zijn. Hotel Habbekrats brengt kin-
deren naar het puntje van hun stoel, en laat 
hen er dan lachend weer af vallen.

Een eigen wereld
Hotel Habbekrats is het eerste boek in een 
serie. Alle avonturen vinden plaats in het 
denkbeeldige stadje Hellevorst. “Hellevorst is 
een wereldje op zich,” legt Peters uit. “Lezers 
kunnen er volledig in verdwijnen. Als je Hotel 
Habbekrats leest, hoef je eventjes niet na te 
denken over het huiswerk dat je nog moet 
maken, aan het knappe meisje in de klas 
dat jou niet ziet staan, of aan de pestkop die 

kauwgom in je haar plakt. Als de échte wereld 
even niet goed voelt, dan heb ik nog een ande-
re wereld voor je - een wereld waarin je altijd 
welkom bent. Dát is Hellevorst.” Hotel Hab-

bekrats verschijnt bij Clavis Uitgeverij. Het 
boek voor lezers vanaf 10 jaar kost 14,95 euro 
en is vanaf 28 oktober overal verkrijgbaar.

De Geleense auteur Rik Peters.
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en gazons. Voor de veranda leggen de zusters 
een kruidentuin aan.

In 1989 maakt Hoveniersbedrijf Lemmens 
uit Munstergeleen in opdracht van de zusters 
een ontwerp voor een parkachtige aanleg. Het 
ontwerp is gedeeltelijk uitgevoerd, zoals de 
vaste plantenborders, de solitaire bomen en 
het terras bij het hortensialaantje. 
In 2015 vertrekken de zusters naar hun 
klooster op de Windraak en moeten ze hun 
geliefde tuin achterlaten. Vanuit de werkgroep 
Geheime Tuinen van de Vereniging Sittards 
Verleden wordt het initiatief genomen om met 
vrijwilligers de tuin te gaan onderhouden. Er 
wordt weer een moestuin aangelegd, insecten-
kloosters gemaakt en kleinschalige activiteiten 
georganiseerd, zoals een paaseierenzoektocht, 
walnotenverkoop en kruidenwandelingen. Tij-
dens het jaarlijkse Geheime Tuinen Festival 
vinden er in de tuin optredens plaats. 
Dit jaar gaat alles anders, ook voor de 
Tuinbrigade vrijwilligers. Door de beperken-
de maatregelen kon pas eind april gestart 
worden met het werk in de tuin, in kleine 
groepjes en verdeeld over meerdere dagen. 
Door onderling goede afspraken te maken is 
het mogelijk om samen lekker buiten bezig 
te blijven, elk op zijn of haar eigen plek. Alles 
in de natuur gaat gewoon door en zo brengt 
tuinieren, zeker in deze wat surrealistische 
en onzekere tijd, plezier, afl eiding, hoop en 
perspectief. Het geeft het vertrouwen dat we 
er zelf ook weer bovenop kunnen komen. 
“To plant a garden is to believe in tomorrow”, 
ooit uitgesproken door Audrey Hepburn, is 
actueler dan ooit!

wij stoppen
Wij gaan met pensioen

20% tot 

70% KORTING

SALMSTRAAT 38, 6161 EM GELEEN - TEL. 046 475 1771

Engeland kent zijn secret gardens, 
Frankrijk heeft jardins secrets en Sit-
tard heeft …… Geheime Tuinen.

De meest verborgen Geheime Tuin ligt op 
loopafstand van de Markt: de Agnetentuin, de 
kloostertuin van de Zusters van het Kostbaar 
Bloed. Bij velen beter bekend als de “Zusters 
van de Plakstraat.” De zusters zijn in 2015 
vertrokken uit hun klooster maar de tuin 
bestaat nog en bloeit als nooit tevoren! Waar 
eens de zusters en hun tuinman tuinden, wer-
ken nu de vrijwilligers van de Tuinbrigade.
De coronapandemie maakt 2020 ook voor 
hen tot een bijzonder anders-dan-anders tuin-
jaar.  Maar eerst een stukje historie.

In 1857 nemen de zusters hun intrek in het 
klooster St.-Agnetenberg. Zij gaan zich bezig-
houden met onderwijs en zorg voor armen en 
zieken. Door de aanwas van ouderen, zieken 
en intern wonende leerlingen van de door 
de zusters gestichte school, groeit het aantal 
kloosterbewoners snel. Er zijn veel monden 
te vullen dus wordt er in de vroegere schoots-
velden buiten de stadswal grond aangekocht 
voor de aanleg van een moestuin. Er komt een 
doorgang in de wal zodat de tuin vanuit het 
klooster bereikbaar is. 

Het klooster is zelfvoorzienend. De boerderij 
op het kloosterterrein, de eigen bakkerij, de 
moestuin en de boomgaard leveren brood, 
groenten, fruit, noten, vlees en eieren. De 
zusters houden schapen, varkens, kippen en 
bijen. Eind jaren 1940 wordt Jan van Huet 
als tuinman in dienst genomen.  Met zijn 
gezin woont hij op de bovenverdieping van 
het gebouw waar de bakkerij, de wasserij en 
de timmermanswerkplaats zijn gehuisvest. 

Hier is tegenwoordig de nachtopvang voor 
daklozen van Moveoo. 
In de tuin bevinden zich groentebedden, 
kweekbakken, hoogstamboomgaarden en 
bessenstruiken. 
In de twee kassen naast de begraafplaats 
worden tomaten en bloemen gekweekt. De 
bloemen worden verwerkt in boeketten voor 
in de kapel. Vanaf de jaren 1970 verandert de 
moestuin langzamerhand in een siertuin. De 
hoogstamboomgaard en de groentebedden 
worden vervangen door laagstam fruitbomen 

Even Corona vergeten in 
de tuin van de zusters

Zuster Crescentia en Maria Keulers in 
moestuin Agnetenberg.

Tuinieren op anderhalve 
meter afstand gaat hier prima.

Dieneke Onderdelinden is lid van de 
werkgroep Geheime Tuinen
en initiatiefnemer en coördinator 
van de Tuinbrigade.
Daarnaast is zij werkzaam bij de 
Nederlandse Tuinenstichting.
Zij studeerde in 2012 af aan de 
opleiding Groen Ruimtelijk Erfgoed 
aan de HAS Hogeschool in 
‘s-Hertogenbosch

Notenverkoop in 
Agnetentuin
De verkoop van walnoten in de Ag-
netentuin vindt dit jaar op meerdere 
dagen plaats. 

Vanaf maandag 26 oktober staan de komende 
weken de zakjes noten voor je klaar in de ve-
randa in de tuin tijdens de werktijden van de 
vrijwilligers van de Tuinbrigade op de maan-
dagen van 13.00-16.00 uur en op de woens-
dagen van 9.30-13.00 uur. Prijzen: €1,50 per 
pond, €2,- per kilo. Graag met gepast geld 
betalen (pinnen is niet mogelijk). Ingang via 
de Rosmolenstraat (doorgang naast de vis-
handel) en via de Engelenkampstraat (naast 
Land van Gulick).

Leer het snoeien 
van hoogstam-
fruitbomen
Dit najaar vinden er verschillende cursussen 
plaats waarin je het snoeien van hoogstam-
fruitbomen kunt leren. Er zijn cursussen die 
het snoeien van jonge bomen behandelen 
(vormsnoei) en cursussen die ingaan op het in 
stand houden van oude bomen. Heb je al eni-
ge snoeiervaring, maar wil je nog wat kennis 
opdoen? Dan zijn de praktijkinstructies van 
het IKL wellicht wat voor jou.

Aanvullend op de expositie ”Pel-
grimswegen  (die verlengd is tot 29 
november) wordt 28 november in 
de kapel van het bedevaartsoord 
Pater Karel een pelgrimsfi lm ver-
toond. Het fi lmprogramma wordt 
ingevulde op met een tweetal (inter)
nationaal bekroonde amateurfi lms: 
‘Op weg naar de bronnen’ van Wim 
van Velzel en ‘In de palm van haar 
hand’ van Leo Baeten. De fi lmvoor-
stelling start om 19.30 uur en is gra-
tis toegankelijk. Geïnteresseerden 
moeten zich vooraf aanmelden bij 
Leo Baeten (046-4515745 of baeten.
leo@planet.nl) om de corona-maat-
regelingen te kunnen respecteren.

Filmavond in kapel 
Pater Karel

Blik op de tuin.
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RECHT Inzameling 
kinderkleding 
voor Éngele
 
De dagen worden korter en het weer 
slechter. De winter komt eraan en 
de warme winterkleding wordt uit 
de kasten gehaald. Helaas zijn er in 
de gemeente mensen die zich warme 
kinderkleren niet kunnen veroorloven. 
Gelukkig kunnen ze terecht bij De  
Èngele van Zitterd-Gelaen. 

Onlangs deed men een oproep op facebook 
om aan kinderkleding te komen. De PvdA in 
Sittard-Geleen wil graag een handje helpen en 
is gestart met een inzamelingsactie. Afdelings-
voorzitter Omar El-Attal: “We zijn op zoek 
naar goede kinderkleding vanaf maat 120. 

De kleding moet nog een ronde mee kunnen, 
schoon en heel zijn. Daarmee kunnen we ge-
zinnen die het hard nodig hebben een handje 
helpen.”

Wil je kleding doneren?
Neem per e-mail contact op via  
pvdasittardgeleen@gmail.com.  
Of bel of whatsapp met Omar El-Attal  
(06-48242509).  
De actie loopt tot 4 november.

Met enige regelmaat krijg ik een huur-
overeenkomst onder ogen die mijn 
wenkbrauwen doet fronzen.

Huurders van woonruimte komen in staat 
van paniek bij mij, omdat hun verhuurder 
besloten heeft de woning te verkopen. En of 
de huurder maar even wil vertrekken. Huur-
overeenkomsten waarin is opgenomen dat de 
huurder moet vertrekken, wanneer de ver-
huurder tot verkoop van de woning overgaat, 
zijn bepaald geen uitzondering. En dan heb 
ik het niet over tijdelijke verhuur op grond 
van de Leegstandwet (ook wel anti-kraak 
genoemd), want dan is het toegestaan. 

Ondanks het aloude gezegde dat iedereen 
kent, namelijk dat “koop geen huur breekt” 
menen hele volksstammen – in het bijzonder 
particuliere verhuurders – dat dit gezegde 
desondanks voor hen niet geldt. Zij hebben 
immers in de huurovereenkomst een bepaling 
opgenomen dat de huurder toch aan een 
dergelijk vertrek moet meewerken. Ik had 
onlangs zelfs nog telefonisch overleg met een 
makelaar die dacht dat zo’n bepaling wel door 
de beugel kon. In deze gevallen heb ik teleur-
stellend nieuws voor de woningeigenaar/
verhuurder: deze bepaling in de huurovereen-
komst is niet rechtsgeldig en aan de huurder 
komt gewoon huurbescherming toe.

Maar pas op! Iedere regel kent wel een uitzon-
dering. De voornaamste uitzondering is in dit 
geval, het zogenaamde huurbeding. Particu-
liere huizenbezitters hebben vaak een hypo-
theek, waarmee de aankoop van de woning 
is gefinancierd. De hypotheekbank neemt 
vrijwel altijd in de hypotheekakte op, dat het 
zonder schriftelijke toestemming van de bank 
niet is toegestaan om de woning te verhuren. 
Dat heet een huurbeding. Als de eigenaar 
dan toch gaat verhuren en bijvoorbeeld zijn 
betalingsverplichtingen aan de bank niet meer 

nakomt, dan gaat de bank de woning gedwon-
gen verkopen. Onder deze omstandigheden 
kan de bank bij gedwongen verkoop het huur-
beding tegen de huurder inroepen en bij de 
Rechtbank ontruiming vorderen. De huurder 
heeft in deze gevallen wel recht op schadever-
goeding die door de verhuurder moet worden 

Koop breekt geen huur

betaald. Wees dus gewaarschuwd huurder, de 
huurbescherming bij verkoop is niet onvoor-
waardelijk en in sommige gevallen breekt 
koop dus wel degelijk huur.

Mr. V.H.A. Griffioen
Hundscheid Advocaten, Sittard

Bloemenzee in aanplant op de Schwienswei
De eerste fysieke actie met als doel 
het realiseren van een bloemenwei-
de op de Schwienswei, is inmiddels 
verricht. 

GroenLinks raadslid Gitane Dumernit is 
samen met Jack Koenen van de Vrienden 
van de Schwienswei dit project gestart om de 
biodiversiteit in dit prachtige en broodnodi-
ge stuk natuur te vergroten.  Het stuk grond 
waar eerst gras op stond wordt de komende 

weken verder voorbereid voor het inzaaien 
met een zorgvuldig samengesteld bloemen-
mengsel zodat de inheemse soorten die 
Limburg eigen is hun rentree kunnen maken. 
Eind oktober gaat het zaaien plaatsvinden. De 
samenwerking resulteert met alle goede inten-
ties in een bloemenzee vlakbij de entree van 
het mooie natuurgebied. Want deze groene 
oase is tijdens de Corona-crisis een waar 
toevluchtsoord gebleken. Er wordt duidelijk 
meer gewandeld in deze bijzondere omgeving. 

Een veelvoud aan soorten bloemen in een 
dergelijke bloemenweide zal het gebied in 
alle opzichten ten goede komen. De soor-
tenrijkdom zal toenemen. De basis voor een 
gezonde, veerkrachtige en mooie leefomge-
ving is biodiversiteit en daarom zijn acties 
zoals deze zo’n ontzettend welkome bijdrage. 
Aangezien de natuur ons thuis is, is zorgen 
voor de natuur zorgen voor onszelf. Of zoals 
David Attenborough zegt: ‘We are not apart 
from nature, we are A PART of nature’.  

Foto Marcel Maas

In 1970 begon Ron Aspenleiter Cema Handelsmaatschappij. Gewoon vanuit de 
huiskamer met zijn moeder als eerste secretaresse. Inmiddels is het bedrijf alweer 
48 jaar gevestigd op de vaste locatie in Lindenheuvel en is het voor zowel instal-
lateurs, bedrijven als particulieren hèt vaste adres als het gaat om badkamers, 
keukens en centrale verwarming. Van een complete inrichting tot installatie en 
van alle denkbare onderdelen tot reparatie.

“We hebben in die vijf decennia zeker vijf crisissen overleefd en gemiddeld altijd twintig man 
aan personeel in dienst gehad. Dan ben je verantwoordelijk voor zestig mensen als je vrouwen 
en kinderen meerekent. En dat vijftig jaar lang. We hebben Cema in zowel goede als slechte 
tijden altijd overeind gehouden”, vertelt Aspenleiter. Iets dat alleen mogelijk is als je je bedrijf 
laat verworden tot een vertrouwd adres. “We maken ook wel eens een foutje, maar maken het 
altijd weer goed. Dat is ons uitgangspunt en dat is iets wat heeft bijgedragen aan de naam die we 
hebben opgebouwd.”

Bij Cema krijgt de klant netto prijzen voor apparatuur en installatie en de keuze is groter als 
waar dan ook. “Bij ons vind je keukens van goedkoop tot zeer luxe. De vanaf prijs is 2100 euro 
en dat is dan inclusief apparatuur. De mensen laten we altijd vrij in de keuze of ze de apparaten 
erbij willen en ook de installatie mogen ze zelf verzorgen. We dwingen tot niks, maar door de 
jaren heen zijn er veel voorbeelden van mensen die gingen zoeken op internet of dachten de 
keuken samen met de buurman te installeren, en die uiteindelijk toch weer bij ons in de winkel 
stonden. We hebben de grootste voorraad inbouwapparaten van Limburg. Dat betekent dat we 
er in het magazijn ruim 600 hebben staan, in alle prijsklassen.” 

Naast keukens heeft Cema een grote keuze aan designradiatoren. Maar liefst 80 verschillende 
in 1001 kleuren. Het loont zich de moeite om een bezoek te brengen aan de toonzaal. “Klopt. En 
we hebben bijna 90 badkamermeubels in de showroom staan. Net als de collectie sanitair van 
standaard tot luxe is er voor ieders smaak iets te vinden. Daarnaast zijn we officiële dealer van 
Sunstream en Cooker. Om het pakket compleet te maken hebben we alle onderdelen voor het 
aansluiten van water, gas en afvoer direct leverbaar. Zoek je iets, kom naar Cema en je kunt het 
meteen meenemen om te gebruiken.”

Bij Cema is men er zich van bewust dat voor het afronden van een project, het tot een succesvol 
geheel te maken voor de klanten, ook een perfecte montage en afwerking van groot belang is. “ 
Keukens installeren onze eigen monteurs zelf. Daarnaast beschikken wij over een netwerk van 
betrouwbare installateurs. Vakmanschap, kwaliteit en passie voor het vak zijn dan ook altijd ons 
handelsmerk geweest”, besluit Ron.

Gekocht bij Cema: uw huis wordt er beter van!

Een van de keukens die bij Cema staat opgesteld.

Cema
Burgemeester Lemmensstraat 216 Geleen
Telefoon 046 - 474 75 75
www.cema.nl
info@cema.nl

Cema Keukendesign
Burgemeester Lemmensstraat 223 Geleen
Telefoon 046 - 202 01 01



MIJNGazet | pagina 9

zoek online
vind lokaal

we zijn online! www.onlinewarenhuisgeleen.nl

De producten van lokale Geleense ondernemers in de meest
bijzondere combinaties samen in één online warenhuis.

 Ga naar www.onlinewarenhuisgeleen.nl
 Zoek naar jouw product of laat je inspireren.
  Product gevonden? Bekijk waar het lokaal verkrijgbaar is.

Geen zin of tijd om het product af te halen? Laat het bezorgen!*
 Vóór 15.00 uur besteld! Dezelfde dag nog bezorgd*

* Binnen Geleen is fi etsbezorgdienst Graag Gebracht Geleen verantwoordelijk voor de bezorging. 
Wanneer je voor 15.00 uur besteld, wordt je bestelling dezelfde dag tussen 17.00 en 20.00 uur geleverd.

facebook.com/onlinewarenhuisgeleen

instagram.com/onlinewarenhuisgeleen

Leiding geven bij een leeftijdsgroep die 
je aanspreekt, meewerken om een leu-
ke activiteit te organiseren of gewoon 
een klusje doen op het moment dat het 
je uitkomt. Bij Scoutinggroep Munster-
geleen kan het allemaal.

Bij Scouting kun je je op eindeloos veel 
manieren inzetten als vrijwilliger. De meeste 
Scoutingvrijwilligers ken je waarschijnlijk 
als leidinggevenden van een groep kinderen 
of jongeren. Maar wist je dat je je ook met 
andere kwaliteiten enorm goed kunt inzetten? 
Wat dacht je van het helpen bij het bouwen 
van een website, een klus in het bestuur van 
de Scoutinggroep of het organiseren van bij-
zondere activiteiten? Er is altijd wat te doen. 
Help mee.

Ontwikkeling
Bij Scouting draait het om uitdaging en 
plezier. “De activiteiten die we doen zijn niet 
alleen leuk, ze dragen ook bij aan de persoon-
lijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
Ook als vrijwilliger bij Scouting draait het 

Op avontuur bij Scoutingroep Munstergeleen

om plezier en uitdaging, want met die gave 
vrijwilligersklus ontwikkel jij jezelf. Daar heb 
je niet alleen wat aan bij Scouting, maar ook 
in je (toekomstige) werk of opleiding”, vertelt 
Laura, een van de vrijwilligers.

Van bever tot roverscout
Al vanaf ongeveer 4,5 jaar ben je welkom. Bij 
Scouting wordt gewerkt met verschillende 
leeftijdsgroepen die speltakken worden ge-
noemd. Deze speltakken bestaan uit jongens 
en meisjes. De jongste speltakken spelen hun 
spel in een thema. Het spelen in een thema 
prikkelt de fantasie en stimuleert de ontwik-
keling van een kind.

Voor enkele van die speltakken zijn we op 
zoek naar leidinggevenden. De Scouts stellen 
zich graag voor. Op het moment zijn we met 
vier stafleden die na de zomervakantie als 
stafgroep verder gaan. Laura, Kiara, Jeroen 
en Maurice, naast dat we een hecht stafteam 
vormen, hebben we ook echte vriendschappen 
onderling die verder gaan dan scouting alleen. 
Laura: “In deze leeftijd (11-15) zijn de kinde-

ren vaak op zoek naar meer vrijheid dan op 
school en thuis, zodat ze ook andere talen-
ten kunnen ontdekken Hiervoor is scouting 
een ideale plek. Door iedere week andere 
programma’s aan te bieden, maar ze ook door 
de kinderen zelf te laten maken komen ze in 
contact met hele leuke en andere dingen dan 
thuis en op school. Bij interesse is er altijd een 
mogelijkheid om een keer te komen kijken 
of mee te draaien.” Je helpt kinderen en 
jongeren zichzelf te ontwikkelen en je helpt 
ze te leren verantwoordelijkheid te dragen 
op een speelse, avontuurlijke manier. Samen 
met andere zorg je ervoor dat de kinderen het 
geweldig naar hun zin hebben.

Teamwork
Scouting is teamwork. Kinderen leren al jong 
hoe ze met anderen kunnen samenwerken. 
Dat gebeurt ook als je vrijwilliger bij Scouting 
bent: je staat er nooit alleen voor. In je team 
beslis je over de locatie van het zomerkamp, 
het maken van een uitdagend programma, 
over de keuze van een thema voor kamp en ga 
zo maar door.
 
Wat kan ik doen?
Met maar een paar uur vrije tijd ben je al een 
geweldige vrijwilliger. Er zijn verschillende 
vrijwilligersklussen en daarvan is er altijd 
wel eentje die aansluit bij jouw kwaliteiten of 
juist bij datgene wat jij nog wilt leren. Neem 
contact op met Scoutinggroep Munstergeleen 
voor meer informatie en om samen te kijken 
wat je kunt betekenen!

Door de aangescherpte maatrege-
len hebben veel mensen het zwaar. 
Ouderen, maar bijvoorbeeld ook 
mensen die (alleen) in quarantaine 
moeten. Woont u in Sittard-Geleen 
en kunt u wel wat hulp gebruiken? 
Informatiepunt Samen Sterk helpt! 
U vindt er diverse hulpinitiatieven 
van medebewoners. Zelf een handje 
helpen? Meld u dan ook aan! 

Informatiepunt Samen Sterk is dé 
plek waar vraag en aanbod samen-
komen. Bel tijdens kantooruren met 
Partners in Welzijn: 046-4575700. 
Of bezoek de website via  
https://partners-in-welzijn.nl/hul-
pinitiatieven-corona-sittard-geleen/

Informatiepunt  
Samen Sterk

www.scoutingmunstergeleen.nl
info@scoutingmunstergeleen.nl

Scoutinggroep Munstergeleen
Geldakkerstaat 2
Munstergeleen

Locaties bladkorven en 
start bladvegen
 
Op verschillende locaties in Sittard-Ge-
leen zijn bladkorven geplaatst. Daar-
naast is het bladvegen deze week van 
start gegaan. 

In een overzicht op de website van de ge-
meente Sittard-Geleen kunt u elke week op 
vrijdagmiddag zien of uw straat of buurt aan 
de beurt is. Dan kunt u het bladafval in de 
goot vegen. Bij het vegen wordt gekeken waar 
dit het meest nodig is. Dat is op plekken waar 
het bladafval voor onveilige situaties zorgt. 
Want bladafval op straat zorgt voor gladheid 
op de wegen en op de fietspaden. Bij nat weer 
duurt het bladblazen en vegen helaas langer. 
Dan lukt het soms niet om in één week het 
schema helemaal af te maken. Dan wordt het 
in de volgende week weer opgepakt. Aan het 
einde van het seizoen zijn alle bladeren weer 
opgeruimd.
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Eindhoven

       Veilig en coronaproof  
        Kerstshoppen bij  
 Tuincentrum Daniëls in Vlodrop
De kerstshow van Tuincentrum Daniëls 

is geopend. Geheel coronaproof 

natuurlijk! Nadat deze kerstshow 

in 2019 werd bekroond tot ‘Beste 

Kerstshow van Nederland’ in de 

categorie ‘XL’, is ook dit jaar alles uit 

de kast gehaald om je te verrassen, te 

verwonderen en te inspireren. 

Al is dit jaar vanwege corona natuurlijk 
alles nét even anders. Maar juist dáár 
hebben ze bij het ontwerp van de Daniëls 
kerstshow rekening mee gehouden. 
Zo zijn de paden breder en zijn ook de 
presentaties en de sfeerkamers veel 
ruimtelijker qua opzet. Door optimaal 
gebruik te maken van de ruim 20.000 
vierkante meter winkeloppervlak is het 
mogelijk om overal 1,5 meter afstand 
tot elkaar aan te houden. Er zijn diverse 
desinfectiepunten, op schermen worden 
de bezoekers geattendeerd op de 
coronaregels en middels een telsysteem 
wordt het bezoekersaantal voortdurend 
in de gaten gehouden. Alles om je 
een veilige maar zeker ook sfeervolle 
kerstbeleving te bezorgen.

Een bezoek aan de kerstshow van 
Tuincentrum Daniëls is ook dit jaar 
absoluut een must. Ze laten zien dat de 
lijn die is ingezet en waardoor ze in 2019 
de officiële titel ‘Beste Kerstshow van 
Nederland’ hebben gewonnen, wordt 
doorgepakt. 

Het thema van de show is ‘Dromen 
& Wensen’, een thema dat de rode 
draad vormt door de hele kerstafdeling. 
Zo kijk je je ogen uit in de meest 
sprookjesachtige sfeerkamers, krijg je de 
leukste ideeën bij het zien van de talrijke 
presentaties en vind je er de mooiste 
decembercadeaus.

Tuincentrum Daniëls ligt op slechts  
10 minuten van Roermond (tweede 
tuincentrum aan de rechterzijde langs de 
N570; de doorgaande weg Roermond-
Heinsberg) aan de grensovergang 
met Wassenberg. Het is zeven dagen 
per week geopend, van maandag 
t/m zaterdag van 9 tot 18 uur en op 
zondag van 10 tot 18 uur. Er is meer 
dan voldoende parkeergelegenheid en 
parkeren is uiteraard gratis. 

Kijk voor meer informatie op 
www.tuincentrumdaniels.nl

Heemkundevereniging Geleen heeft een begin gemaakt met de inventarisatie van Geleense schilders. Hieruit is een eerste 
tentoonstelling voortgevloeid. Een oproep aan het publiek om schilderijen beschikbaar te stellen heeft een stortvloed aan 
reacties opgeleverd.

Greun Beukske  
van ’t Gelaens 
 
‘t Greun Beukse van ’t Gelaens is klaar 
en vanaf 14 november verkrijgbaar. De 
naam van het 300 pagina’s dik boek-
werk is afgeleid van het Groene Boekje, 
een spellinggids voor het Nederlands. 
De stichtingen SCHUG en MEG teke-
nen samen voor de uitgave. Bij de twee 
stichtingen en Heemkundevereniging 
Geleen werd de roep om een spelling-
gids van het hedendaags “Gelaens” 
steeds sterker. 

De redactie heeft bijna drie jaar vergaderd en 
gediscussieerd over de schrijfwijze van een 
stortvloed van woorden in het dialect van de 
Waereldsjtad. Huub Clerkx, Edith Fokkens, 
Anita Jetten, Marianne Paulissen, Walter 
Buskens en Roland Jansen behandelden liefst 
5750 woorden.  De periode van voorinschrijving 
is afgesloten. Veel belangstellenden hebben een 
of zelfs meerdere exemplaren besteld. ‘t Greun 
Beukske van ’t Gelaens wordt zaterdagochtend 
14 november in Theater Karroessel gepresen-
teerd. Het in ontvangst nemen van de bestelde 
boeken én de verkoop van niet-bestelde exem-
plaren à 15 euro is vanaf 12.00 uur mogelijk 
in het gebouw van de heemkundevereniging. 
Mensen die níet hebben ingetekend, kunnen 
het boek vanaf 14 november klokslag 12.00 uur 
in Geleen ook kopen bij Plus Vijgen (Zuidhof), 
Tabakspeciaalzaak Boree (Bloemenmarkt) en 
Gelaen 31 (Salmstraat). In Sittard is ‘t Greun 
Beukse van ’t Gelaens verkrijgbaar bij Boekhan-
del Krings aan de Brandstraat.

Drie exposities bij 
Heemkundevereniging

aanpaote, ww, doorwerken, paot aan//paotde aan-aangepaot

aanpóngele (zich), ww, kleden (slecht) (zich), póngel aan-póngelt aan//

póngelde aan-aangepóngeld

aanpungele (zich), ww, kleden (slecht) (zich), pungel aan-pungelt aan//

pungelde aan-aangepungeld

aanranje, ww, aanranden, ranj aan-rantj aan//ranjde aan-aangerandj

aanrèk, zn, m, aanrecht, aanrèkke, aanrèkske

aansjaffe (zich), ww, aanschaffen, kopen, sjaf aan//sjafde aan-aangesjaf

aansjien, zn, m, uiterlijk

aansjiete, ww, verklikken, sjiet aan-sjit aan//sjeet aan-sjete aan-aangesjete

aansjlaag, zn, m, aanslag, aansjlaeg, aansjlaegske

aansjlaon, ww, aanslaan, sjlaon aan-sjleit aan//sjloog aan-sjloge aan-

aangesjlage

baard, zn, m, baard, baarde, baerdje

baas, zn, m, baas, baze, baeske

baasj, bw, blootsvoets

babbelaer, zn, m, snoepje, babbelaere, babbelaerke

badding, zn, m, steunbalk, baddinge, baddinkske

bae(-je), ww, bidden, bae(j)-bae(j)t//bae(j)de-gebae(j)d

baedelaer, zn, m, bedelaar, baedelaere, baedelaerke

baedele, ww, bedelen, baedel-baedelt//baedelde-gebaedeld

baek, zn, v, beek, baeke, baekske

baeker, zn, m, beker, baekers, baekerke

baetere (zich), ww, verbeteren, baeter-baetert//baeterde-

baeterkoup, bn/bw, goedkoop/goedkoper

batteraaf, zn, m, deugniet, batterave, batteraefke

batteraer, zn, m, ploeteraar, batteraers, batteraerke

kets, zn, v, kattig meisje, ketse, ketske

ketsje, ww, ketsen, ketsj//ketsjde-geketsj

kètting, zn, v, ketting, kèttinge, kèttingske

keuël, zn, m, kool ( groente), keuël, keuëlke

keuke, zn, v, keuken, keukes, keukske

keukske, zn, o, koekje, keukskes

keul, bn/bw, koel, keuler-keulste

keule, ww, koelen, keul-keult//keulde-gekeuld

keulte, zn, v, koelte, keultes

keuning, zn, m, koning, keuninge, keuninkske

keuningin, zn, v, koningin, keuninginne, keuninginke

keuninklik, bn/bw, koninklijk, keuninkliker-keuninklikste

keutel, zn, m, keutel, drol, keutele, keutelke

greun, bn, groen, greuner-greunste

greun, bn, onvolwassen, greuner-greunste

greune, zn, m, gierigaard

greunte, zn, v, groente, greuntes

ggrieniezer, zn, o, kniesoor, grieniezers, grieniezerke

griensje, ww, grijnzen, griensj//griensjde-gegriensj

griepe(~), ww, grijpen, griep-grip//greep-grepe-gegrepe

gries(~), bn, grijs, griezer-grieste

groat, bn/bw, groot, groater-groatste

groep, zn, m, groep, groepe, gruupke

gróffelsnagel, zn, m, kruidnagel, gróffelsnaegel, 

gróffelsnaegelke

bónk, zn, m, fors persoon, bunkske

bónk, zn, m, klap (dof), bónke/bunk, bunkske

bónke, ww, bonken, bónk//bónkde-gebónk

bóntj, zn, o, bont

bóntj, bn/bw, bont (van kleur), bóntjer-bóntjste

book, zn, o, boek, beuk, beukske

boosj, zn, v, barst, boosjte/beusj, beusjke

boat, zn, v, boot, beëut, beuëtje

bord, zn, o, bord, borde, bördje

borre, ww, branden, bor-bort//borde-gebord

bös, zn, v, bus, bösse, böske

bósj, zn, m, bos, bösj, bösjke

geine, vnw, niemand

gek, bn/bw, gek, gekker-gekste

gekaek(s), zn, o, geschreeuw

gelaeg, zn, o, mogelijkheid

gelaege, bn/bw, gelegen (op het juiste 

moment)

Gelaen, zn, o, Geleen

Gelaen(d)er, zn, m, Gelener

Gelaense, zn, v, Geleense

gelatien(~), zn, m/v, gelatine

geldj(~), zn, o, geld

geldjwouf, zn, m, vrek, geldjwuif, 

geldjwuifke

gelee/geleje, bn, geleden

dreëje, ww, draaien, dreë(j)-dreë(j)t//dreë(j)de-gedreë(j)d

dreëkóntj, zn, v, draaikont, dreëkóntje, dreëkuntje

dreige, ww, dreigen, dreig//dreigde-gedreig

drejje, ww, draaien, drej-drejt//dre(j)de-gedrejd

drek, bw, direct drek(s)bak, zn, m, vuilnisbak, drek(s)bek, 

drek(s)bekske

drekkig, bn/bw, spottend, drekkiger-drekkigste

drekkig, bn/bw, vies, drekkiger-drekkigste

drènge, ww, dringen, drèng-drink//dróng-drónge-gedrónge

drènke, ww, drinken, drènk-drink//drónk-drónke-gedrónke

dreuëg, bn/bw, droog, dreuëger-dreuëgste

dreuëgde/dreuëgte, zn, v, droogte, dreuëgdes/dreuëgtes

dreuëge, ww, drogen, dreuëg//dreuëgde-gedreuëg

dreuëgwoosj, zn, v, cervelaat, dreuëgwoosjte, dreuëgweusjke

blare, ww, bladeren, blaar-blaart//blaarde-

geblaard

blas, bn/bw, bleek (van uiterlijk), blasser-blaste

blaw, bn, blauw, blawwer-blawste

bleik, zn, v, bleek, bleike, bleikske

bleik(~), bn, bleek (van uiterlijk), bleiker-bleikste

bleike, ww, bleken, bleik//bleikde-gebleik

blèndj(~), bn, blind, blènjer-blènjste

blènj, zn, v, blinde vrouw, blènje

blènj, zn, v, blinden (luik), blènje, blènjke

blènje, zn, m, blinde man, blènje

bletsj, zn, v, vrouw (praatziek), bletsje, bletsjke

bletsje, ww, blaffen, bletsj//bletsjde-gebletsj

van ’t Gelaens 

’t Greun Beukske
’t Greun Beukske van ’t Gelaens
is een spellinggids voor het hedendaagse Geleens 
dialect. De afdeling Geleens-Nederlands omvat 
circa 5750 dialectwoorden met hun betekenis en 
enkele taalkundige toevoegingen. In het gedeelte 
Nederlands-Geleens staat het Nederlandse woord 
als ingang met daarbij de dialectbenaming. Een 
theoretische leidraad gaat aan beide delen vooraf. 
Dit is geen woordenboek in de gebruikelijke zin 
met een veelheid aan betekenissen, voorbeeld-
zinnen, spreekwoorden etc. Het is een woordenlijst 
die haar naam ontleent aan Het Groene Boekje voor 
het Nederlands, uitgegeven door de Nederlandse 
Taalunie die toestemming heeft gegeven voor het 
gebruik van deze naam in vertaalde vorm.

Stichting Cultuur-Historische Uitgaven Geleen

’t G
reun B

eukske van ’t G
elaens

Meer dan 120 exemplaren zijn er te zien. 
De expositie ‘Geleense schilders deel 1’ zal 
tot en met 2 januari te bezoeken zijn. Met 
werken van Thei Penders, Jan van Aubel, 
Theo Steijaert, Zef Dullens, Pie Schmitz 
en Jean Aldenhoven. Bovendien is er een 
korte biografie van iedere kunstenaar en 
bij een aantal schilderijen een kort achter-
grondverhaal.

“In samenwerking met het Mijnmuseum 
in Heerlen hebben wij de veel bezoch-
te expositie ‘Kolen en Granaten’ in een 
lokaal ondergebracht, over de mijnen in 
oorlogstijd. 

Dit is aangevuld met materiaal uit de 
eigen collectie. Ook zijn er een aantal col-
lages van foto’s met personen die zich op 
de meest fotogenieke plaats van Geleen, 
de grote kei in het Burg. Damenpark lieten 
fotograferen”, vertelt Ad Hoogenboom.
 
De exposities zijn te bezoeken iedere 
maandag en donderdag tussen 14.00 en 
16.30 uur, de dinsdagen van 19.00 tot 
20.00 uur en elke eerste zaterdag van de 
maand van 9.30 tot 12.00 uur. Bezoeken 
op afwijkende dagen en uren is mogelijk 
op aanvraag.

Mollehuuske Lutterade, 
geschilderd door Thei Penders
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SWENTIBOLD
Gespecialiseerd in Toyota

Industriestraat 35
6135 KG Sittard | 046-4493300
www.autobedrijfswentibold.nl

Onderhoud 
uitsluitend aan 

Toyota met
fabrieksgarantie!

Occasions
Toyota R.A.V. 4   2.0 AWD Exec. Business  2015
Toyota Yaris  1.3 Exec. Panoramadak  2015
Toyota Yaris  1.3 Dynamic   2013
Toyota Yaris  1.3 Terra    2010
Toyota Yaris  1.8 T-Sport   2009
Toyota Yaris  1.5 Hybrid Asp.  2015
Toyota Aygo  1.0 X-Play   2018
Toyota Verso-S  1.3 Asp.    2012
Toyota Carina E  1.6 GTSI    1997
Opel Zafira  1.8 Aut. 7 seater  2001

www.zuidlease.nl/occasions

Industriestraat 31b - Sittard
046-4571087 auto@zuidlease.nl
maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur

Het Laagland heeft besloten de reprise 
van de succesvolle dialectvoorstelling 
Zujerleech niet zoals gepland te spelen. 
Het in Sittard gevestigde gezelschap 
kiest ervoor dit regionale familiever-
haal in een speciale online versie te 
delen met alle betrokkenen en andere 
geïnteresseerden binnen en buiten de 
regio. 

In overleg met Schouwburg De Domijnen 
wordt gezocht naar een alternatieve periode in 
2021 om deze succesvoorstelling alsnog op het 
podium te brengen. Deze beslissing valt sa-
men met de keuze van Het Laagland om in de 
huidige periode van aangescherpte covid19- 
maatregelen zo min mogelijk te reizen.

Geplande voorstellingen van Vreemde Eend 
(in coproductie met SALLY Dansgezelschap 
Maastricht) zijn, daar waar podia niet al 
de beslissing hadden genomen om tijdelijk 
te sluiten, geannuleerd t/m 10 november 
aanstaande. Speelbeurten van de peutervoor-
stelling WOOSH! zijn verplaatst naar begin 

SamenDOOR!2 
Scholen in het primair- en voortge-
zet onderwijs die een samenwerking 
aangaan met een muzikale samenwer-
kingspartner kunnen een aanvraag 
doen voor schooljaar 2020-2021. 

De regeling is bedoeld om de verbinding van 
binnen- en buitenschoolse muziekeducatie te 
versterken. Bijvoorbeeld ten behoeve van het 
opzetten van een schoolkoor, slagwerkgroep 
of blazersklas, het inzetten van een vakleer-
kracht of een ander muzikaal idee. Meer 
informatie: www.doormuziek.nl

Kop
Tekst

Voorstelling Zujerleech krijgt 
speciale online versie 

2021. “We respecteren het dat er ook podia en 
collega-gezelschappen zijn die juist wél live 
actief blijven. Dit was voor ons geen eenvou-
dige keuze en uiteraard zijn ook wij gevoelig 
voor het argument dat theater in deze tijden 
hoop en afl eiding kan brengen. Maar na zorg-
vuldige afweging is deze pas op de plaats voor 
ons nu de juiste beslissing. Dit brengt ook 
rust na een lange periode waarin ons team 
al gezelschapsbreed meermaals zeer fl exibel 
heeft moeten meebewegen.”, aldus algemeen 
directeur Simone Mager.

Gratis online voorstelling
Omdat Zujerleech juist gaat over veerkracht 
en over hoe een grote gebeurtenis je niet klein 
kan krijgen, wil Het Laagland dit verhaal 
op een alternatieve manier delen met het 
regionale publiek van 10 tot 110 jaar. Deze 
generatie-overstijgende dialectvoorstelling 
uit 2015 speelt zich immers af tegen de 
achtergrond van de DSM-ramp van 1975. 
Vandaar dat de reprise nu 5 jaar later weer 
in de maand november stond gepland. De 
online voorstelling wordt door de oorspron-

kelijke cast live gespeeld en gestreamd op de 
weekendavonden 6, 7, 13 en 14 november om 
19:30 uur en zondagmiddag 8 en 15 november 
om 14:30 uur .

Het Laagland hoopt in samenwerking met de 
podia waar de live voorstelling gepland stond, 
De Domijnen (meerdere voorstellingen vanaf 
30 oktober) en Parkstad Limburg Theaters (13 
november), een groter publiek te bereiken dan 
met de huidige beperking van 30 mensen per 
zaal mogelijk zou zijn. De online voorstelling 
wordt gratis aangeboden, zodat iedereen thuis 
vanaf de bank Zujerleech kan meemaken. Na 
afl oop van elke online voorstelling vindt een 
nagesprek plaats met cast en crew zodat er 
zoals gebruikelijk bij Het Laagland na afl oop 
toch ontmoeting en uitwisseling kan plaats-
vinden.

Aanmelden voor de online versie van Zujer-
leech kan eenvoudig via www.hetlaagland.nl. 
Kaarthouders ontvangen zo spoedig moge-
lijk bericht via Schouwburg De Domijnen of 
Parkstad Limburg Theaters.

Even niet live op de planken te zien...
Foto Foto Joost Milde

Platform Sittard heeft de afgelopen 
weken een speld met de Sittardse 
vlag gratis aangeboden aan alle 
geïnteresseerden. “Dat hebben we 
geweten. De 500 exemplaren die wij 
hadden waren snel vergeven aan 
voornamelijk mensen uit Sittard, 
maar ze zijn ook verstuurd naar de 
andere stadsdelen van Sittard-Ge-
leen, door heel Limburg, Nederland 
en daarbuiten. Een exemplaar is 
zelfs verzonden naar een ‘verloren 
zoon’ die nu in Australië woont”, 
vertelt een medewerker van het 
Platform.

De blauwe vlag met het goud-gele 
slangenkruis blijkt mateloos popu-
lair in de stad. “Het succes van de 
actie was voor ons een prettige ver-
rassing. Daarom hebben we meteen 
nog eens 1.000 exemplaren van de 
speld laten maken, die binnenkort 
geleverd worden. De reden voor 
deze speldjesactie is tweeledig: aan-
dacht voor Platform Sittard, onze 
standpunten en activiteiten en trots 
uitstralen op onze stad.

Een gratis speld kan door eenieder 
aangevraagd worden via e-mail, 
platformsittard@ziggo.nl

Speldjesactie blijkt 
schot in de roos

Bisschop Harrie Smeets van Roer-
mond heeft pastoor Harry Quaedvlieg 
van de parochiefederatie Geleen 
benoemd tot nieuw lid in het Kathe-
draal Kapittel. Dit is het belangrijkste 
adviesorgaan van een bisschop. 

Leden van het Kapittel worden kanunni-
ken genoemd. Zij adviseren de bisschop 
over belangrijke beleidsbeslissingen. Een 
aantal besluiten kan een bisschop alleen 
nemen na overleg met of na instemming 
van het Kapittel. Ook speelt het Kapittel een 
belangrijke rol bij de benoeming van een 
nieuwe bisschop. Harry Quaedvlieg (1969) 
werd in 1994 tot priester gewijd. Daarna 

Pastoor Harry Quaedvlieg nieuwe kanunnik
was hij onder meer kapelaan in Heerlen en 
Blerick. Ook was hij een tijd verbonden aan 
de dienst jongerenpastoraal van het bisdom. 
Tussen 1997 en 2003 volgde Quaedvlieg een 
studie dogmatiek in Rome. Sinds 2003 is hij 
actief in de parochies in Geleen, aanvankelijk 
als assistent en sinds 2011 als pastoor van alle 
parochies binnen de federatie Geleen. Ook is 
hij docent op het grootseminarie Rolduc in 
Kerkrade.

Behalve Quaedvlieg treedt ook Peter van der 
Horst van Helden-Panningen toe tot het Ka-
thedraal Kapittel van het bisdom Roermond, 
dat nu weer uit tien leden bestaat. De afgelo-
pen jaren waren er enkele vacatures ontstaan, 

doordat Mgr. Smeets zelf tot bisschop werd 
benoemd en andere kanunniken afscheid 
moesten nemen vanwege het bereiken van 
de 75-jarige leeftijd. 

De overige acht kanunniken zijn: Mgr. 
Hub Schnackers (proost/voorzitter), Mgr. 
Everard de Jong, (hulpbisschop), Mgr. 
Jan Vries (pastoor en offi  ciaal), Theo van 
Galen (pastoor), pater drs. Ton Storcken 
(emeritus), Mgr. Rob Merkx (deken), 
John Dautzenberg (deken) en Dr. Lambert 
Hendriks (rector Grootseminarie). De twee 
nieuwe kanunniken worden later dit jaar 
offi  cieel geïnstalleerd.
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John Arets (70) woont in Munstergeleen en is sinds 1 januari 2019 voorzitter van 
de Stichting Gilde De Graven. Deze vrijwilligersorganisatie die dit jaar al 25 jaar 
bestaat, biedt allerlei activiteiten aan die leuk, leerzaam, gezellig én betaalbaar 
zijn. Iedereen kan eraan meedoen, je hoeft geen lid te zijn.

John Arets voorzitter van 
Stichting Gilde De Graven

Hoe ben je bij Het Gilde gekomen?
“De laatste jaren ben ik voorzitter geweest 
van het Ondernemers Klankbord Afdeling 
Zuid-Limburg. Deze organisatie die uit 
vrijwilligers bestaat van oud-ondernemers 
adviseurs en consultants helpt ondernemers 
en ZZP’ers die in zwaar weer zitten. Omdat ik 
toe was aan een nieuwe uitdaging kwam ik bij 
toeval de voorzittersfunctie bij Gilde De Gra-
ven tegen. Deze organisatie is verhuisd van 

Wat is er aan de hand in 
Munstergeleen?
“In Munstergeleen zijn wij centraal gevestigd 
en goed bereikbaar voor de inwoners van 
Sittard-Geleen en Beekdaelen en hebben wij 
de beschikking over moderne leslokalen en 
ruime parkeergelegenheid. Door Corona heb-
ben nu voor de tweede keer onze activiteiten 
moeten stil leggen. In Munstergeleen maakten 
we ons zorgen over de ventilatie en zijn we 
tijdelijk verhuisd naar de Hanenhof in Geleen 
en Punt 39 in Elsloo.”

Door corona hebben jullie al tweemaal 
alle activiteiten moeten stoppen: was 
er geen andere oplossing?
“De locaties in Geleen en Elsloo waren prima 
voor ons geschikt, echter veel van onze deel-
nemers aan cursussen en andere activiteiten 
behoren tot de risicogroepen voor Covid 19 
en door de tweede Lockdown konden wij als 
Bestuur niet anders dan onze activiteiten op 
te schorten tot na 1 januari 2021.”

Waar haalt Gilde De Graven het geld 
vandaan?
“Wij proberen de cursussen en andere activi-
teiten laagdrempelig en betaalbaar te houden 
maar worden gelukkig ook fi nancieel onder-
steund door de gemeenten in de regio.”

Wat wil je bereiken met deze 
organisatie?
“Bij de start van mijn voorzitterschap zag 
ik wel dat er nog genoeg kansen waren om 
nieuwe activiteiten bij Gilde De Graven te 
gaan organiseren. Veel nieuwe ideeën heb ik 
weten in te brengen en word hier gelukkig in 
ondersteund door een geweldig enthousiast 
team vrijwilligers en bestuursleden. Nu in 
Geleen de Volksuniversiteit gestopt is met 

al haar activiteiten proberen wij als Gilde de 
Graven hierop in te springen door ons aanbod 
aan activiteiten uit te breiden. Door Corona 
hebben veel mensen ervaren dat thuiszitten 
en niets meer omhanden hebben vreselijk 
is. Mensen staan te popelen iets te doen te 
hebben, hun kennis te vergroten maar vooral 
weer echte face to face contact te hebben. 
Sociale media zijn echt niet zaligmakend. Wij 
hopen dat na 1 januari 2021 iedereen weer de 
draad kan oppakken en dan biedt Gilde De 
Graven ontzettend veel mogelijkheden die 
leuk, betaalbaar, leerzaam, maar vooral ook 
gezellig zijn.”

Met hoeveel vrijwilligers werken jullie 
en hoe komen jullie aan vrijwilligers?
“We werken momenteel met meer dan 50 vrij-
willigers en iedere week melden zich spontaan 
nieuwe kandidaten. Het aantal deelnemers 
aan onze activiteiten is de laatste 2 jaar zeer 
sterk toegenomen en door de mond op mond 
reclame van de deelnemers heeft dit onze 
naamsbekendheid enorm vergroot. Maar wij 
zijn nog steeds op zoek naar oud-docenten, 
ondernemers en vakmensen die hun kennis 
en ervaring graag willen delen met anderen. 
Onze docenten worden door de cursisten 
enorm gewaardeerd voor de inzet in hun vrije 
tijd.”

Hoe kunnen de mensen erachter 
komen wat Gilde precies doet?
“Zo zijn we naast de gebruikelijke talen-, 
computer- en schildercursussen, leesclubs en 
wandelingen o.a. gestart met gezondheidscur-
sussen, naailes, fotografi e en fotobewerking, 
een wijnproefcursus, creatieve workshops, 
luisterkring klassieke muziek, korte wandelin-
gen, lezingen, excursies en reizen. Ik sluit niet 
uit dat wij in de toekomst ook nog starten met 
ambachtelijke activiteiten zoals zilversmeden, 
fi etsreparatie en houtbewerking. Wil je steeds 
op de hoogte blijven van onze activiteiten 
meld je dan aan voor onze Nieuwsbrief en 
Nieuwsfl its bij www.gildedegraven.nl en of 
kijk regelmatig op onze website.”

Tekst & Beeld Bert Wassenberg

John Arets is de voorzitter van 
vrijwilligersorganisatie Gilde De Graven.

Sittard naar mijn woonplaats Munstergeleen 
en was op zoek naar een voorzitter.”

Wat viel je meteen op bij de start?
“Ik kom uit een zakelijk omgeving en in be-
drijven worden beslissingen anders genomen. 
Nu is Gilde De Graven geen bedrijf en dat was 
wel even wennen voor mij. Een vrijwilligers-
organisatie aansturen vergt meer geduld en 
inlevingsvermogen.”

Het leegmaken van een woning is een zware klus. Vooral als het gaat om de woning van een dierbare, 

enz. Wij maken alle ruimtes volledig leeg; schuren, garages, zolders, kelders en tuinen. Precies volgens uw wensen of 
die van de woningvereniging. Wij dichten de spijkergaten in de muren en verrichten kleine herstelwerkzaamheden.

Staan er nog waardevolle spullen in de woning? Daar geven wij uiteraard een vergoeding voor.

afgevoerd.

Hebben wij uw interesse gewekt? 
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor 
meer info of een intake. 
06-57547749 of via info@allbo.nl

  U kunt ook een bezoek aan onze website brengen: 
www.allbo.nl

Woning leegmaken?

WONINGONTRUIMING  |  VERHUIZINGEN  | OPHALEN ALLE SOORTEN AFVAL  |  TRANSPORT  |  DEMONTAGE

3 weken geleden
Harde werkers , maken goede afspraken die ze ook nakomen

Zeer fijn prijsniveau, top !

Dankjewel voor de snelle vakkundige ontruiming. 
Geen moeite was teveel. Nogmaals bedankt!

een jaar geleden
Leuk verhuis team, keurige werkers, goede service. 
Al 3x gebruik van gemaakt, nr 4 en 5 komen er aan. 

(Dus dat zegt wat wij er van vinden)

Gisteren hee� Albo ons geholpen met meubels te verplaatsen in huis. 
we zijn zo te vrede..  Snel en vakkundig....Vriendelijke hulp.

Dus wij rade iedereen aan Allbo Woningontruimingen ook bij verhuizingen.

 

Enkele recensies van onze klanten:
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De meest in het oog springende inves-
teringen in de begroting 2021 van de 
gemeente Sittard-Geleen zijn het ver-
hogen van het onderhoudsniveau van 
de openbare ruimte, het schoonhouden 
van de stad en het intensiveren van 
wegenonderhoud.

Op dit moment wordt de openbare ruimte 
nog onderhouden op het niveau Laag. In de 
begroting wordt nu voorgesteld om dit in de 
woonwijken te verhogen naar niveau Basis en 
in de centra naar niveau Hoog. Verantwoor-
delijk wethouder Leon Geilen: “De kwaliteit 
van de openbare ruimte is niet alleen een be-
langrijk visitekaartje van onze gemeente, het 
vormt ook een belangrijke graadmeter voor de 
leefbaarheid in Sittard-Geleen. Wij moeten als 
gemeente proberen om Sittard-Geleen op alle 
fronten een zo aangenaam mogelijke plek te 
laten zijn voor onze inwoners.”

Meer geld voor onderhoud 
openbare ruimte

Wethouder Geilen is dan ook blij dat na jaren 
van bezuinigingen op de openbare ruimte er 
nu eindelijk weer vooruit gekeken kan wor-
den. “Voor een veilige en prettige woonomge-
ving is het beeld en de beleving van de open-
bare ruimte natuurlijk essentieel,” aldus Leon 
Geilen. Maar dat is nog niet alles. “We moeten 
ook voorbereid zijn op een toekomst waarbij 
klimaatverandering een grote rol speelt. We 
moeten de openbare ruimte zo inrichten dat 
deze functioneert bij zowel extreme droogte 
als extreme regenval. Aandacht voor innovatie 
kan dan niet ontbreken,” vult hij aan. 

De wethouder ziet ook dat inwoners zich 
steeds meer betrokken voelen bij wat er in 
hun omgeving gebeurt en dat ze vaak actief 
willen meedenken over hoe de openbare 
ruimte er in hun buurt, wijk of dorp uit moet 
zien. Leon Geilen: “Wij geven inwoners de 
ruimte om zelf met ideeën en initiatieven te 

komen en ondersteunen die zo veel mogelijk. 
Zo willen inwoners steeds vaker een stukje 
groen adopteren om het vervolgens op te 
knappen en te onderhouden. Wij zorgen dan 
bijvoorbeeld voor de vakkennis of het materi-
aal. Een samenwerking die voor beide partijen 
voordeel oplevert.”

In november vorig werd door de gemeente-
raad al extra geld beschikbaar gesteld voor 
groot onderhoud en herstelwerkzaamheden 
aan de wegen in Sittard-Geleen. In veel 
straten zijn reparaties nodig aan het asfalt, 
de stoepen of de goten. “Op dit moment zijn 
we iedere dag wel ergens aan het werk om 
de leefomgeving in onze gemeente beter en 
mooier te maken. En dat blijven we de ko-
mende jaren doen,” besluit wethouder Geilen.  

Wethouder Leon Geilen. 
Foto Ermindo Armino.

Dorpsfi lms over 
Born en Buchten/
Illikhoven
Het was oorspronkelijk de bedoeling 
om deze dorpsfi lms in november 2020 
voor een groot publiek in Born en 
Buchten gratis te vertonen. Helaas is 
dit door de corona-maatregelen niet 
mogelijk gebleken. Een dvd of usb-stick 
met de opnames van deze dorpsfi lms 
blijkt een zeer gevraagd sinterklaas of 
kerstgeschenk te zijn. 

Mondkapjes 
voor de 
voedselbank
De overheid adviseert dwingend om mond-
kapjes te dragen in publieke binnenruimtes. 
Niet iedereen heeft echter geld om deze 
te kopen. Participatiebedrijf Vidar maakt 
daarom mondkapjes voor huishoudens die 
gebruik maken van de voedselbank. Een mooi 
initiatief! 

Wilt u grotere partijen mondkapjes of andere 
beschermingsmiddelen doneren, zodat ook 
mensen met een kleine beurs zich kunnen 
beschermen tegen het coronavirus? Of kunt 
u als maatschappelijke organisatie grotere 
partijen gebruiken? Meld u dan bij Informa-
tiepunt Samen Sterk of bel 046-457 457 00.

De uitgifte van de bestelde dvd’s of usb-sticks 
van de dorpsfi lm ‘Born anno 1957’ vindt 
vrijdag 20 en zaterdag 21 november plaats 
bij modezaak Ster Born in Born tussen 15.00 
en 17.00 uur.  De uitgifte van de bestelde dvd 
of usb-stick van de dorpsfi lm ‘Buchten en 
Illikhoven in 1957’ staat gepland op zaterdag, 
28 november tussen 15.00 en 16:30 uur in het 
gemeenschapshuis te Buchten. U kunt nog tot 
1 november 2020 van één of beide dorpsfi lms 
een dvd of usb-stick bestellen via https://
www.bronnerhof.nl. 

De prijs bedraagt per dvd €12,95 en €15,95 
per bestelde usb-stick. Betaling contant bij het 
afhalen. Na de uitgiftes vindt tot 13 december 
ook bij modehuis  Ster Born, Koningstraat 1 
te Born de losse verkoop plaats waarbij een 
meerprijs van €2,00 per stuk geldt. De op-
brengst van beide dorpsfi lms is bestemd voor 
hospice Bronnerhof te Born.

Celine Weerts (Schimmert, 1990) 
verliet op haar 17e Limburg en stu-
deerde zang en musical in Tilburg 
en vervolgens Den Haag. In haar 
nieuwe voorstelling vertelt Celine 
over haar ontmoetingen die samen-
hangen met herinneringen, maar 
ook de andere kant, het van alles 
moeten en het feit dat je je daarin 
soms wel eens kan verliezen. De mu-
ziek bestaat uit bestaande liedjes, 
van o.a. Stef Bos, Blof, Acda en de 
Munnik, allemaal passend bij het 
humeur van het moment. Celine 
wordt begeleid door piano en saxo-
foon.

Donderdag 5 november om 19.00 
en 21.00 uur in Schouwburg De 
Domijnen.

Celine Weerts 
Ont.moeten

Met de onthulling van drie bouwborden 
door wethouder Kim Schmitz (duur-
zaamheid) is in Limbrichterveld Noord 
een nieuwe fase gestart van de Proef-
tuin Aardgasvrije Wijk.

Bewoners van de wijk die zich hebben 
aangemeld voor deelname aan de proeftuin, 
kunnen sinds deze maand subsidie aanvragen 
voor onder meer gevelisolatie, HR++-glas en 
het vervangen van de gaskookplaat voor een 
inductiekookplaat.
Op het adres Marshallstraat 1c heeft een mo-
delwoning de deuren geopend. Hier kunnen 
inwoners terecht voor algemene informatie, 
de subsidieverordening voor de aardgasvrije 
wijk en het aanvraagformulier. Ook valt er te 
zien hoe de warmte-afl everset van HGN (die 
mogelijk uw gasverwarming gaat vervangen) 
er uitziet én kan worden ervaren wat het ver-
schil is tussen koken op gas en op inductie.
Meer over (deelname aan) de aardgasvrije 
wijk is te vinden op www.aardgasvrijlvn.nl.

Foto Gemeente Sittard-Geleen

Nieuwe fase Proeftuin Aardgasvrije Wijk

Livestream Heilig Hartparochie
De vieringen vanuit de Heilig Hart-
kerk in Overhoven zijn vanaf ko-
mend weekend ook te volgen via een 
livestream. 

Normaliter zijn dit de vieringen op de 
zondagen om 10.30 uur. Overige speciale 
vieringen worden tijdig vooraf aangekon-

digd, zowel in de streaming als op de web-
site waarop gestreamd wordt. Dit is www.
voicesofkids.123website.nl
“Wij willen de streaming niet doen als een 
‘vervanging’ van de fysieke aanwezigheid 
tijdens de Eucharistieviering, dit is immers 
onmogelijk. Er mogen mensen naar de kerk 
komen en zij zijn bij ons dan ook van harte 

welkom. Hoeveel is steeds afhankelijk van 
de regelgeving van het RIVM en de bis-
schoppenconferentie (wij leven immers van 
dag tot dag). Wij proberen ca. 15 minuten 
voor het begin van de viering te starten 
met de live-uitzending.”, aldus een van de 
vrijwilligers Efrem Verleng.
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Balter Sittard is alweer zestig jaar een gevestigde naam op 
het gebied van audio en video. Robin Tegelbeckers heeft de 
zaak in 2015 overgenomen en heeft naast audio en video 
ook computers en witgoed weer in het assortiment op-
genomen. Als specialist staat Balter in de regio bekend om 
zijn technische knowhow en service. De ervaren monteurs 
zorgen voor een perfecte plaatsing en verzorgen reparaties 
in de eigen werkplaats. ‘We komen thuis kijken en regelen 
eventuele onderdelen die nodig zijn’, vertelt Robin Tegelbec-
kers. ‘Ook verzorgen we het contact met de leverancier. 
Mensen vinden het prettig om één aanspreekpunt in de 
buurt te hebben voor het oplossen van problemen. Onze 
service is uniek, op dat punt onderscheiden we ons. We 
bezorgen en installeren, we koppelen wifi  aan computer 
of tv en geven advies op maat als de wifi  in een ruimte 
niet goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan tuin of zolder, die 
versterken we dan. Dat is altijd maatwerk omdat elk huis en 
elke situatie anders is. We denken altijd verder. Bij levering 
nemen we de oude apparaten gratis mee als dat gewenst 

is, net zoals het verpakkingsmateriaal. Plaatsen we bijvoor-
beeld een diepvries, dan halen we de oude een dag later op 
zodat mensen hun diepvriesproducten kunnen overhevelen 
en niks hoeven weg te gooien. Het zijn kleine dingen die 
wel het verschil maken. Zo verzorgen we alles van a tot z.’

Witgoed
Ook op het gebied van witgoed wordt alles compleet 
verzorgd door het team van Balter. ‘We hebben een mooi 
assortiment witgoed in de winkel gepresenteerd, met in-
bouwapparatuur, diverse wasmachines, koelkasten en meer. 
Heeft iemand een keuken waarvan de apparatuur begint na 
te laten, dan is er altijd een goede oplossing te vinden met 
ons assortiment inbouwapparatuur. Denk aan een inbouw-
oven, vaatwasser of koelkast, een inductiekookplaat of 
afzuigkap. We werken met vertrouwde merken als Siemens, 
Bosch en AEG, maar hebben ook de minder bekende naam 
Beko om uit te kiezen. Bekoheeft prijstechnisch interessan-
te producten met vijf jaar garantie. Omdat we onderdeel 
zijn van Electro World, waaronder ook Euronics en de 
Witgoed Specialist vallen, hebben we als kleine speler op de 
markt toch een grote partij achter ons staan. We kunnen 
dus ook prijstechnisch goed concurreren. In combinatie 
met onze kennis en service maakt het ons een vertrouwde 
partij.’

Coronamaatregelen
 Vanzelfsprekend neemt ook Balter Audio en Video de nodi-
ge coronamaatregelen om een bezoek zo veilig en comfor-
tabel mogelijk te laten verlopen. Denk onder andere aan 
het ontsmetten van gebruikte oppervlakken en het plaatsen 
van een zuil met handgel. Robin Tegelbeckers: ‘Voor wie 
liever niet naar ons toe wil of kan komen, is er bovendien 
een adviesservice aan huis. We leggen dan op een veilige 
maniereen-op-een de mogelijkheden uit.’

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

Vertrouwde service en 
 een product op maat

Dat organiseren voor Marike Peters een tweede natuur is, is binnen haar vakgebied wel bekend. Na bijna twintig jaar werk-
zaam te zijn geweest in diverse functies binnen de popmuziek in Limburg is ze gewend geraakt aan hoe het reilt en zeilt 
binnen deze scene. Toch vond ze het tijd worden om samen met Rob van der Donk de term evenementen uit te breiden met 
bruiloften. Hier werd het bureau Wed & Wild voor opgericht.

Wed & Wild is een onderdeel van het 
hoofdkwartier van de leuke dingen

“Vorig jaar zijn we op reis geweest in Mexico. 
We stelden onszelf daar de vraag of we de 
komende jaren voornamelijk wilden blijven 
werken in de wereld van de (pop)muziek, 
of dat we ook iets nieuws erbij wilden gaan 
doen. Ik heb bruiloften, ondanks dat ik zelf 
niet getrouwd ben, altijd erg leuk gevon-
den. Het zorgt over het algemeen toch voor 
een speciaal gevoel bij de mensen die gaan 

zetten om er straks in 2021 vol mee aan de 
slag te kunnen.” Het idee begon als een soort 
van ‘weddingplanner’. “Ik bedacht me al snel 
dat dat veel te zoetsappig is. That’s not me. 
Ik kwam in gesprek met meerdere mensen in 
het veld en ging op zoek naar iets dat meer bij 
mij past.” Marike wil bruiloften organiseren 
met een ‘edgy’ randje zoals dat zelf noemt. De 
rock-and-roll stijl van feesten. “Klopt. Zowel 

Rob als ikzelf staan volledig achter dit idee en 
die weg zijn we ingeslagen. We vonden een 
websites met daarop ook blogs van mensen 
die een bruiloft in deze stijl hadden gevierd. 
Het klinkt misschien of dit altijd feesten zijn 
met duizend of meer gasten. Dat kan natuur-
lijk, maar dat hoeft helemaal niet in onze 
ogen. Het kan ook gewoon klein. ” 

Marike wordt de ‘regelaar’ bij Wed & Wild. 
De gesprekken met mensen, het maken van 
checklisten, organiseren, plannen en vooral 
ook goed luisteren naar wat het bruidspaar 
niet wil. Ofwel met bijzondere mensen, 
bijzondere bruiloften organiseren. Rob is fo-
tograaf. Zijn werk is terug te vinden op www.
robvanderdonk.com Daarmee hebben we de 
fotografie ‘in house’. Daarnaast is hij grafisch 
vormgever en, door zijn jarenlange ervaring 
als ondernemer in de marketing en commu-
nicatie, sterk in het bedenken van formules in 
marketing. Ik vind het zelf heel erg tof dat er 
nu een weddingplanner is waar ook een man 
bij zit.” Het is mooi hoe Marike en Rob elkaar 
aanvullen, elk met een eigen kijk op het vak 
en een eigen expertise. Succes verzekerd als 
het allemaal straks weer mag.

Wed & Wild is onderdeel van een creatief 
buro. In de nabije toekomst zullen er meer 
projecten bijkomen. We willen meer naar 
voor onszelf doen kijken, iets dat we echt leuk 
vinden. We zitten nog midden in het proces 
van de ontwikkeling van Wed & Wild. We 
brengen allebei onze kennis uit het verleden 
mee om er iets mee te gaan doen. Ik heb er 
heel veel zin in.”

Meer informatie is te vinden op: 
http://www.wed-and-wild.nl/

trouwen”, vertelt Marike.  Mensen zijn vrolijk 
en enthousiast als ze naar deze dag toeleven 
en de beleving eromheen speelt vaak een 
belangrijke rol bij het slagen ervan. “Dat is nu 
tijdens Corona een beetje moeilijk allemaal, 
maar we besloten toch door te pakken. Het 
is een vreemde tijd, maar van de andere kant 
wel een mooie periode om een bedrijf vanaf 
‘nul’ op te starten. Nu alles goed op de rit 

Rob van der Donk en Marike Peters
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Colofon

Hoe ziet Sittard-Geleen er in 2030 uit? Waar zijn we trots op? Hoe wonen en werken we in Sittard-Geleen? Hoe leren en zor-
gen we in 2030? En hoe ontspannen we ons in de toekomst? Met andere woorden: Hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? Met 
de antwoorden op deze vragen ontwikkelt de gemeente een toekomstvisie voor Sittard-Geleen. Dat doen we samen.

Opening Toekomstmuseum uitgesteld

De samenleving verandert. Veranderingen en ontwikkelingen in onze 
samenleving hebben invloed op onze manier van leven in de toekomst. 
De gemeente Sittard-Geleen wil niet alleen meebewegen, maar ook 
anticiperen op die veranderingen. Daarom zijn we bezig met het ont-
wikkelen van de Toekomstvisie 2030 voor Sittard-Geleen. En dat doen 
we graag samen met u, want ook u gaat de toekomst van Sittard-Ge-
leen aan.

Toekomstmuseum uitgesteld
U bent vast benieuwd wat we met alle ideeën en visies gaan doen. In 
eerste instantie zou u alle toekomstbeelden vanaf half oktober kunnen 
bezoeken in ons Toekomstmuseum in de Domijnen. Vanwege CO-
VID-19 zijn we genoodzaakt om het Toekomstmuseum uit te stellen 
tot een nader te bepalen datum. We zijn aan het onderzoeken of dit 
fysiek, digitaal ofwel beide gaat plaatsvinden. U kunt in ieder geval 
van ons verwachten dat inspirerende visies en ideeën in een soort 
Toekomstmuseum met u worden gedeeld.

Waarom een Toekomstvisie 2030?
In 2018 startte de dialoog met de samenleving met een conferentie in het 
kader van het proces Samen Duurzaam. De samenleving heeft destijds 
gepleit voor het formuleren van een gezamenlijke stip op de horizon. 
Op initiatief van de gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg 
is daarom een visietraject gestart: de Toekomstvisie 2030. Onze ambitie 
is een visie te ontwerpen die ambitie uitstraalt en ons nog trotser op 
Sittard-Geleen maakt. We doen dat samen met inwoners, ondernemers 
en iedereen die Sittard-Geleen een warm hart toedraagt.

Beeld Gemeente Sittard-Geleen

Gewijzigde openingstijden 
Stadskantoor Sittard
 
Om als gemeente het goede voorbeeld 
te geven en de kans op een besmetting 
zo klein mogelijk maken, werken we 
zoveel mogelijk thuis. 

De dienstverlening aan onze inwoners gaat 
natuurlijk gewoon door, digitaal waar dat kan 
of op afspraak als dat nodig is. Tijdens corona 
gelden gewijzigde openingstijden. Het gaat 
om het Stadskantoor aan het Hub Dassen-
plein in Sittard. De ontvangstbalie/receptie 
van het Stadskantoor Sittard is tot nader be-
richt alleen geopend op dinsdag en donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.

Naar schatting zijn in Nederland na 
de Tweede Oorlog zo’n 8.000 bevrij-
dingskinderen geboren. Ongeveer 70 
van hen groeiden met een donkere 
huidskleur op in een nagenoeg volle-
dig wit, katholiek Limburg.  
De acceptatie van deze ‘kinderen van 
zwarte bevrijders’ verliep niet soepel. 
Kelly Krijntjes gaat in de 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 Lim-
burgers van de Sittardse filmmaker 
Hans Heijnen. Een documentaire van 
48 minuten over vijf bevrijdingskin-
deren in Limburg waarvan de vader 
een Afro-Amerikaanse soldaat was.  
Zondag 25 november om 10.30 uur 
in de Grote Zaal van Filmhuis De 
Domijnen.

Lezing: ‘Niet van hier’ 

Meer aandacht voor Limburgse taal nodig
Uit onderzoek blijkt dat Limburgers 
de Limburgse taal als het meest ken-
merkende element van hun culturele 
identiteit beschouwen. Ook geven 
Limburgers aan dat ze het belangrijk 
vinden dat de taal doorgegeven wordt. 
Tevens onderbouwen talrijke weten-
schappelijke studies de voordelen van 
tweetaligheid. Toch staat het Lim-
burgs onder druk. Er wordt namelijk 
steeds minder Limburgs gesproken. 

De Nederlandse regering wordt door de 
Raad van Europa opgeroepen om het 
Limburgs (en andere regionale talen) 
structureel meer aandacht te geven. De 
Raad legt de nadruk op de Limburgse taal in 
het (volwassen)onderwijs en het openbare 

leven en de media. Talen zoals het Limburgs, 
Fries, Nedersaksisch, Jiddisch en Roma zijn 
opgenomen in het Europees Handvest voor 
regionale talen of talen van minderheden. Dit 
Handvest verplicht de verdragsluitende staten 
de talen van minderheden van het land te 
beschermen en te bevorderen op alle gebieden 
van het openbare leven.

Officiële erkenning
Hoewel in 2019 het Limburgs door minister 
Kajsa Ollongren werd erkend als wezenlijke, 
volwaardige en zelfstandige regionale taal in 
Nederland en een convenant werd onderte-
kend waarin vele partijen hun inzet hiervoor 
beloofden, heeft dat nog niet tot het gewenste 
resultaat geleid. Terwijl het Limburgs toch 
echt een belangrijke positie in onze provincie 

inneemt. Het Limburgs wordt namelijk vol-
op gesproken, gezongen, we zien het in de 
openbare ruimte en jongeren gebruiken het 
om appjes te maken en voor hun Facebook-
berichten.

Wetenschappelijk onderstreept
Uit onderzoek blijkt dat Limburgers de 
Limburgse taal als het meest kenmerken-
de element van hun culturele identiteit 
beschouwen*. Wetenschappelijke studies 
tonen aan dat tweetaligheid, dus ook het 
spreken van een Limburgs dialect, bijvoor-
beeld op cognitief vlak veel voordelen biedt. 
Limburgers geven aan dat ze het belangrijk 
vinden dat de taal gesproken blijft worden.

Bron Huis voor de Kunsten Limburg
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foto-expositie liliane fonds 
do 5 t/m ma 30 nov 
Leeswinkel Beek 

museumconcert 
met mezzosopraan 
Nienke Nasserian Nillesen 
incl. museumbezoek

zo 8 nov | 11.30 uur 
Museum Hedendaagse Kunst

kingfisher sky 
vr 13 nov | 20.30 uur 
Poppodium Volt

opera zuid: la voix humaine 
/ l’heure espagnole 
Live-stream 

zo 22 nov | 15.30 uur 
Filmhuis

hope
Een eerlijk en gevoelig drama 
van Maria Sødahl 

vanaf do 12 nov

the singing club 
De feelgood movie van het jaar! 

vanaf do 5 nov

bulado 
Gouden Kalf voor Beste Film 2020 

vanaf do 5 nov

the royal opera house 
bij de domijnen 
Manon Lescaut Puccini 

do 5 nov | 19.30 uur

www.dedomijnen.nl
088 5995500


