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VOLOP ROOMBOTERSPECULAASJES, 
TAAI TAAI EN ROOMBOTERAMANDELSTAVEN 

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

Gehakt of 
Livar gehakt

Hele kilo

100 g Boterhamworst + 
100 g Droogworst + 
100 g Gebakken Pastei

Samen voor 45030%KORTING

Acties zijn geldig van 16-11-20 t/m 22-11-20

5no

Industriestraat 31b - Sittard
046-4571087

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

Occasion van de Week
Audi Q3 1.4 TFSI Sport Pro Line S automaat

Industriestraat 31b - Sittard

Audi Q3 1.4 TFSI Sport Pro Line S automaat
24.950,-

Met de organisatie van twee oogstdagen 
op zondag 22 en zaterdag 28 november, 
wordt de eerste stap gezet richting de 
nieuwe voedselvoorziening op Water-
sley Sports & Talentpark te Sittard. 

Rondom het historische klooster wordt mid-
dels het toevoegen van een 1500-tal bomen, 
diverse gewas-/plantsoorten en verschillende 
diersoorten, het landschap in 2021 verreikt. 
Dit alles met als doel om een lokale voedsel-
voorziening te creëren waarbij geëxperimen-
teerd kan worden met gezonde en duurzame 
voedingsmiddelen en daarmee het ontwikkelen 
van uitgebalanceerde voeding die aansluit bij 
de wensen van de sporters op Watersley en de 
bewoners van de regio. Op deze manier is dit 
project niet enkel uniek in de directe omge-
ving, maar ook op provinciaal, en wellicht 
zelfs nationaal, niveau. “Voordat we kunnen 
gaan planten, moet er natuurlijk eerst geoogst 
worden en dat doen wij graag sámen met u! 
In samenwerking met meerbomen.nu, zijn de 
eerste oogstdagen inmiddels gepland. Via de 
volgende link, kunt u zich aanmelden voor (een 
van) de oogstdagen op Watersley op 22 en 28 
november a.s. en op die manier uw steentje 
bijdragen aan de ontwikkeling van het nieuwe 
voedselbos: www.meerbomen.nu/agenda 

‘Oogstdagen op Watersley Sports & Talentpark’
We werken op beide dagen in twee dagdelen, 
namelijk van 10.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 
15.30 uur. In de opmerkingen bij de aanmel-
ding kunt u aangeven of u de ochtend, middag 
of hele dag wilt mee oogsten”, vertelt een van 
de medewerkers.
Watersley Sports & Talentpark is een woon-
campus voor zowel nationale- als internati-
onale jonge topsporttalenten. Een plek waar 
talloze faciliteiten met elkaar verbonden zijn 
en waar groei en ontwikkeling centraal staan. 
“Om hier verder vorm aan te geven wordt dit 
jaar nog gestart met de ontwikkeling van het 
voedselbos op Watersley Sports & Talentpark. 
Naast het herstellen van de oorspronkelijke 
functie, is dit ook een belangrijke stap om de 
sporters te kunnen voorzien van de best moge-
lijke voeding. Deze vroege start garandeert een 
kwalitatieve en kwantitatieve voedselproduc-
tie voor over vier jaar. Daarnaast creëren we 
maatschappelijke impact door samen met onze 
maatschappelijke partners (o.a. Kr8ig, Talent, 
de Parkschool en Porthos) het onderhoud 
te verzorgen. Het voedsel afkomstig van het 
terrein vormt de basis voor gezonde maaltijden 
voor de jonge sporters en wellicht in de toe-
komst ook voor senioren en andere bewoners 
in de regio.” De oogstdagen worden mogelijk 
gemaakt door de inzet van meerbomen.nu en 

“In de Zaterdag Middag Club die hij vijftien jaar geleden heeft opgericht laat hij wekelijks zo’n honderd 
kinderen, op een speelse manier, kennis maken met niet alleen het geloof, maar ook met normen en waarden” 
Op de foto drie van de vrijwilligers: Romy, Max en Sander. Lees verder op pagina 9.
Foto LIWI Foto/Lindy Wintraecken

‘Het is een mooie plek die 
moet blijven bestaan’

Aandacht voor uw 
gezondheid in deze 
editie van MIJNGazet
In deze editie van MIJNGazet wordt door 
diverse ondernemers speciaal aandacht 
besteed aan uw gezondheid. 

Verspreid door de krant worden diverse 
aandachtgebieden belicht en op deze ma-
nier maakt u kennis met het aanbod van de 
specialisten; ieder op het eigen vakgebied. 
Juist dit extra beetje aandacht kan er toe 
bijdragen dat u zich zowel fysiek als men-
taal net wat beter gaat voelen. Ontdek ver-
derop in deze krant of er iets voor u bijzit. 

Urgenda. Een miljoen bomen planten in één 
plantseizoen. Het kan, als er genoeg mensen 
meehelpen. “We slaan de handen ineen om in 
het plantseizoen van 2020/2021 minimaal 1 
miljoen bomen te planten. Dit doen we omdat 
wij geloven dat bomen planten dé oplossing 
is om klimaatverandering tegen te houden, de 
biodiversiteit te herstellen en een handelings-
perspectief te bieden. Zo laten we de wereld 
mooier achter voor de volgende generaties.”

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag uw steen-
tje bijdragen tijdens (een van) de oogstdagen? 
Via www.meerbomen.nu/agenda kunt u zich 
makkelijk aanmelden voor de verschillende 
oogstdagen in heel Nederland.
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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

Corina Exposito (links) en Sandra Potten, Jeugdtheater LEF zit in hun hart. Foto: Double Eye-Ivo Goessens

‘Theater maken is 
meer dan toneelspelen’

“Wat de naam betekent? Je moet lef 
hebben om op het podium te staan. Dur-
ven, ja leren durven moet je helemaal 
zelf. Lef, ik bedoel het letterlijk. Theater 
maken is meer dan toneelspelen. Dus 
ook nadenken over decor, kostuums, 
tekst, de reacties van het publiek en alle 
andere facetten van theater. Wij laten 
de kinderen nadenken en meedenken. 
We doen het zo al vijf jaar.”

Ondanks de tegenslagen door het coronavirus 
die ook Jeugdtheater LEF raken klinkt Emile 
Rutten tevreden. De voorzitter is allang blij 
dat zijn organisatie in staat is te overleven. 
Jeugdtheater LEF geeft vanuit Zalencentrum 
Hanenhof in Geleen jeugd tussen 7 en 18 jaar 
uit de Westelijke Mijnstreek de kans om ken-
nis te maken met alle facetten van het theater. 
Onder begeleiding van professionele docenten 
komen de jongeren wekelijks bij elkaar voor 
lessen en repeteren voor uitvoeringen, legt 
secretaris Corina Exposito uit. “Het plezier 
ervaren van theater maken staat hierbij voor-
op. Kinderen mogen zichzelf zijn, juist door 
soms in de huid van een ander te kruipen.” 
Bestuurslid Sandra Potten is ouder van een 
van de kinderen en weet als geen ander dat 
het juist in deze moeilijke tijd voor jeugdigen 
essentieel is hun passie uit te kunnen voeren. 
“De theatervloer kan een uitlaatklep voor 
dagelijkse zorgen worden, of juist een plek 
zijn waar ze zich even in een andere wereld 
kunnen begeven. Tijdens het proces van 
theater maken, leert LEF de jeugd hun eigen 
ervaringen, gevoelens en gedachten onder 
woorden te brengen en te uiten. Hun creativi-
teit en zelfontplooiing wordt gestimuleerd en 
het zelfvertrouwen vergroot. Door het spelen 
van rollen worden ook het inlevingsvermogen 
en het gevoel van empathie versterkt.” 

Vorig seizoen konden de geplande voor-
stellingen en een gedeelte van de lessen in 
verband met het Corona-virus niet doorgaan. 

In deze rubriek belichten we wekelijks 
de nieuwe programma’s die worden 
uitgezonden op Bie Os mijn streekomroep. 
Een greep uit onze programmering van 11 
november tot en met dinsdag 17 november.

Rondom Os 
(wekelijks actualiteitenprogramma):
•  Geen hossen, geen springen met carnaval en 

geen optochten. Hoewel? De Doorzetters uit 
Neerbeek bieden een alternatief: een ware 
carnavalsstoet opgebouwd uit Lego

Dit seizoen hebben de spelersgroep en de 
regisseurs, hard gewerkt om de voorstellingen 
van de productie ‘DEEL’ alsnog uit te voeren. 
Dat theater tevens het gevoel van saamhorig-
heid versterkt bewees LEF een paar weken 
geleden tijdens de schitterende uitvoeringen 
van deze aparte productie zonder tekst. Voor-
zitter Rutten: “Het ging over de vraag moet 
alles in ons leven even leuk zijn? Je kunt veel 
samendoen, maar het hoeft niet altijd leuk te 
zijn. We komen ook dingen tegen die minder 
of helemaal niet leuk zijn en toch moeten. 
Nou, dan doe je ook deze dingen samen, je 
deelt ze met anderen. Je wordt er sterker van, 
als individu en als groep.” Sandra Potten: “De 
synergie tussen de spelers onderling en alle 
betrokkenen is ook wethouder Houtakkers 
van Sittard-Geleen niet ontgaan. Hij prees 
LEF en sprak lovende woorden na afl oop van 
een voorstelling.”

Corina Exposito die de producties van het 
jeugdtheater coördineert is trots dat LEF 5 
jaar bestaat. “De afgelopen jaren kende de 
stichting allerlei uitdagingen, waaronder het 
sluiten van Artamuse. Toen de deuren van 
de muziekschool defi nitief moesten sluiten, 
dreigden we de vertrouwde repetitie- en 
zaalruimte te verliezen. Gelukkig vonden we 
samen met Jean Verkuijlen van Zalencentrum 
Hanenhof een oplossing en hoefde er geen 
nieuw onderkomen gezocht te worden.”

Momenteel bestaat LEF uit spelersgroepen, 
die zowel in leeftijd als in ervaring van elkaar 
kunnen verschillen. Het enthousiasme bij 
de jonge theaterdieren viert hoogtij. Elke 
woensdag gaan ze onder begeleiding van hun 
docenten Linda Savelkouls (Toneelacademie 
Maastricht), Sanne Puijk (Academie Beel-
dende Kunsten Maastricht) en Mayke Roels 
(Hogeschool voor de Kunsten Arnhem) aan de 
slag onder het motto: Theater maken is meer 
dan toneelspelen. LEF heeft in dit lustrumjaar 
interessante ambities geuit. Behalve het ma-
ken van een nieuwe productie en het uitbrei-
den van het ledental, wordt de mogelijkheid 
onderzocht van het aanbieden van theaterles-
sen voor jongvolwassenen en volwassenen. 
Emile Rutten: “Het idee is ontstaan vanuit de 
stijgende trend van het aantal volwassenen 
dat interesse toont in theaterspel en aanvra-
gen die binnenkomen. Daarnaast bestaan er 
ambitieuze plannen voor het samenstellen 
van een theaterfestival, maar hierover moet 
vooralsnog vooral gezwegen worden…”

Nieuwsgierig geworden naar wat LEF voor 
jeugd en volwassenen te bieden heeft? 
Interesse in een proefl es of wil je eerst meer 
informatie ontvangen? Mail dan naar info@
jeugdtheater-lef.nl. 

 Tekst Koos Snijders

•  Carnavalsliedjes zijn er wel, soms aangepast 
aan de tijd. We hebben een hele mooie voor 
u: ‘Same’ van ’t Trumke en ‘t Tröötje uit 
Sittard

•  Jeugdtoneel LEF in Geleen jubileert. Helaas, 
geen voorstellingen, wel repetities voor de 
jongste groep. 

•  Een kunstgalerie van 500 meter. En nog 
wel buiten, dus u kunt er gratis en corona-
proof langs wandelen. Wethouder Andries 
Houtakkers van Sittard-Geleen opende 
de mural-galerie met het spuiten van zijn 
handtekening. 

•  Nog meer kunst die u zelfs nu kunt bezoe-
ken: de beeldentuin bij het huis van Pater 
Karel Houben in Munstergeleen. Uiteraard 
een buitentuin, met stiltetuin. Pater Martin 
leidt u rond. 

Uitzending: dagelijks om 19 uur.
  
Sinterklaas: 
Komt ‘ie, of komt ‘ie toch niet? Het blijft 
spannend in deze tijden, maar we kunnen 
hier alvast een tipje van de sluier oplichten. 
Wij hebben namelijk met Sinterklaas kunnen 
regelen dat we samen een tv-uitzending gaan 
maken. Dit mag je niet missen. 
Uitzending: zaterdag om 14 uur.

Weekendmix:
Carnavalsvereniging de Flaarisse uit Geleen 
openen op digitale wijze het carnavalsseizoen 
en Bie Os neemt kijkers mee terug naar vorig 
jaar met een kleurrijke samenvatting van het 
Gelaens Vastelaovesleedjes Konkoer (GVK). 
Elf artiesten (hoe kan het ook anders) op het 
podium van de Hanenhof. 
Uitzending: zaterdag om 19.30 en zondag 
om 16.30 uur. 

U vindt Bie Os op Ziggo 41 en KPN 
1405. Kijk voor meer kanalen, info en 
programma’s op www.bieos-omroep.nl 
en onze facebookpagina.
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Onze garantie: verlies gemiddeld 15 cm direct na de proefbehandeling!*

5 redenen om voor
Easyslim.nu te kiezen

Hoe werkt het?

na 3 maanden na 10 x

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

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

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

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

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

Intake incl. behandeling  

van € 89,- voor € 49,-
Geldig t/m 19 december 2020

* Resultaten ter inzage conform privacywetgeving

Met behulp van pads die op jouw lichaam worden geplaatst, 
wordt door middel van ultrasound vet uit jouw vetcellen gehaald. 
Hoe werkt dat dan? Ultrasound zijn heel hoge geluidsgolven die 
je niet voelt of hoort. Door deze golven wordt het vet uit de vetcel 
gehaald en vervolgens op de natuurlijke manier afgevoerd. Maar dat 
is nog maar een van de vele voordelen, want terwijl jij lekker op 
de bank ligt en het vet uit de vetcellen wordt gehaald, worden 
tegelijkertijd middels elektrostimulatie jouw spieren opgebouwd. 
Hierdoor wordt bijvoorbeeld cellulite minder én wordt een slap 
geworden huid weer mooi strak. Zodra dit in gang is gezet, ontstaat 
er het zogenaamde ‘sneeuwbaleffect’, want de spieren die je 
opbouwt, hebben energie (voeding) nodig. En laten ze die nou 
net uit je eigen opgeslagen vetten halen! 

Kennismakingsactie!

Easyslim.nu®: Sittard • Kerkstraat 69 Sittard
     Bel 06 - 39131142 • e-mail: sittard@easyslim.nu

Jouw Easyslim.nu vestiging

SNEL EN MAKKELIJK AFSLANKEN 
DOE JE BIJ EASYSLIM.NU

1) Verlies direct ca. 15 cm*
2) Vet definitief weg
3) Verstrakking van je huid
4) Spieropbouw
5) Gratis recepten & voedingsschema op maat

Weg met  
die kilo’s!

Opzoek naar een leuk cadeau

voor de feestdagen.
 

Verras uw geliefde met een

kadobon van Easyslim.
  

(kadobonnen kunnen ook gebruikt

worden voor proefbehandeling)
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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

voorzieningen. De bewoners zijn ontzettend 
belangrijk bij het uitwerken van de plannen.” 
Het is dan ook geen visie met voldongen 
feiten en een vaststaande aanpak. “Nee, abso-
luut niet. Veel partijen hebben inbreng in de 
toekomst van de Westelijke Mijnstreek, van 
Sittard-Geleen. Denk aan de woningbouwcor-
poraties, investeerders, ontwikkelaars én de 
bewoners. Zij zijn vaak de huisbezitter. Samen 
maken we de plannen en komen we tot de 
juiste aanpak.”

Geleen-Zuid, Einighausen, Guttecoven en 
Holtum zijn pilotgebieden. Met een eigen 
identiteit en een unieke opgave om te veran-
deren of aan te passen. Net als het centrum 
van Geleen, waar over ruimte en wonen wordt 
nagedacht. Over een andere invulling dan 
vandaag. “Veel mensen hebben nieuwe ideeën 
voor Sittard-Geleen. Goede ideeën ook. Of ze 
allemaal worden uitgevoerd is de vraag. Een 
ding is zeker. Over een tijd ziet Sittard-Geleen 
er anders uit.”

Luchtfoto: MCM Productions. | Foto wethouder Andries Houtakkers: Gemeente Sittard-Geleen.

Wonen naar de wensen

De manier waarop we willen wonen, 
verandert. Onze wensen en behoeftes 
lopen steeds verder uiteen. “Met de 
woningen die er nu zijn, kunnen we die 
wensen niet vervullen”, zegt wethouder 
Andries Houtakkers (wonen, ruimtelij-
ke ontwikkeling). 

De voorraad aan woningen in Sittard-Geleen, 
de Westelijke Mijnstreek en heel Zuid-Lim-
burg moet daarom op de schop. Veel wo-
ningen zijn verouderd en niet energiezuinig. 
De gemiddelde woningprijzen horen bij de 
laagste van Nederland. We spannen ons in 
om krimp te keren. Straks wonen hier meer 
ouderen, vooral in de buurt van de centra. Er 
zullen meer huishoudens zonder kinderen 
zijn. Uiteraard moeten jongeren zich aange-
trokken voelen tot onze stad en voor hen moet 
er ook de juiste woonomgeving zijn. “Om op 
tijd te kunnen inspelen op al die veranderin-
gen, moeten we er nu over nadenken, maar 
ook een richting bepalen. Wat willen we dat 

deze gemeente straks te bieden heeft?”
Alle gemeenten in Zuid-Limburg krijgen 
hiermee te maken. Niet allemaal tegelijk. In 
de ene gemeente kan de voorraad geleidelijk 
worden aangepast, terwijl in een andere snel 
behoefte kan zijn aan bepaalde woningen”, 
zegt Houtakkers. Omdat het de hele regio 
raakt, is een gezamenlijke visie opgesteld, die 
in grote lijnen weergeeft wat moet gebeuren. 
In de Westelijke Mijnstreek is daarna ook nog 
de Transformatievisie gemaakt, omdat de wo-
ningvoorraad en -behoefte sterk samenhangt. 
Schinnen - dat nu bij Beekdaelen hoort maar 
wel in de westelijke mijnstreek ligt – doet ook 
mee.  

In die Transformatievisie is al rekening 
gehouden met ‘uitdagingen’ als krimp en 
vergrijzing.. “Daar geven we richting aan wat 
we willen bereiken, wat zou kunnen, hoe je 
kunt omgaan met ruimte die ontstaat”, zegt 
Houtakkers. “Elk dorp, elke buurt heeft een 
eigen identiteit, een authentiek landschap en 

’The Voices of Kids’ 
adopteert graf
Britse Soldaat
In het kader van ‘75 jaar bevrijding’ 
heeft het kinderkoor ‘The Voices of 
Kids’ uit Sittard het graf van de Britse 
Soldaat John Alexander Devine (23 
jaar, overleden op 24 november 1944) 
geadopteerd. Het graf is gelegen 
aan de begraafplaats Wehrerweg in 
Sittard en geadopteerd bij de Stichting 
Oorlogsgravencomité Sittard.

Het kinderkoor heeft dit graf geadopteerd 
als teken van respect, bewustwording en het 
‘levend houden’ van het thema oorlog, vrede 
en vrijheid. Hiermee wil het koor de kinderen 
ervan bewust maken dat wij onze vrede en 
vrijheid hebben te danken aan vele mensen 
die zich hiervoor sterk hebben ingezet en zelfs 
het leven hebben gegeven.

“Op zondag 8 november heeft het kinderkoor 
in de Gezinsviering van St. Maarten ook stil 
gestaan bij ‘75 jaar bevrijding’ alsook hebben 
wij de oorlogsslachtoff ers herdacht, met name 
van de Britse Soldaat John Alexander Devine 
wiens graf is geadopteerd door ons kinder-
koor. Zijn naam heeft een plekje gekregen in 
de ‘Memoriam Kapel’ van de H. Hartkerk te 
Overhoven. Na afl oop van de viering hebben 
een paar kinderen van het koor een bloem-
stukje gelegd bij het graf”, vertelt Efrem 
Verleng, dirigent en oprichter van het koor.

Nederland leest 
bij De Domijnen
Kom in november naar Bibliotheek De 
Domijnen tijdens Nederland Leest en 
krijg het boek Het zwijgen van Maria 
Zachea van Judith Koelemeijer cadeau. 

In dit boek vertellen twaalf broers en zussen 
het ware verhaal van hun familie dat zich 
afspeelt in de jaren vijftig en zestig. Met hun 
familiegeschiedenis ontvouwt zich de geschie-
denis van Nederland in de twintigste eeuw. Je 
kunt dit boek in de maand november gratis 
ophalen in de bibliotheeklocaties van De 
Domijnen, zolang de voorraad strekt. 

“Een goed boek brengt gesprekken op gang en 
verbindt lezers met elkaar. Daarom geven we 
tijdens Nederland Leest een boek cadeau aan 
onze onze leden en zo leest heel Nederland 
dus hetzelfde boek. Nederland Leest staat dit 
jaar in het teken van geschiedenisnis”, vertelt 
een medewerker van de bibliotheek.

Greun Beukske van ’t Gelaens
verschijnt pas op 21 november
Liefhebbers van ‘t Greun Beukske van 
’t Gelaens moeten een week langer 
wachten op de presentatie ervan. 

Door de verscherpte maatregelen is de 
afhaallocatie Heemkundevereniging Geleen 
op de oorspronkelijke verschijningsdatum 
14 november gesloten. ‘t Greun Beukske van 

’t Gelaens verschijnt daarom pas op zaterdag 
21 november.Het in ontvangst nemen van de 
bestelde boeken én de verkoop van niet-be-
stelde exemplaren à 15 euro is die dag van 
12.00 tot 15.00 uur mogelijk in het gebouw 
van Heemkundevereniging Geleen. Er is 
geen mogelijkheid om te pinnen.Mensen die 
níet hebben ingetekend op deze uitgave van 

Stichting Cultuur-Historische Uitgaven 
Geleen(Schug) kunnen het boek eveneens 
vanaf 21 november 12.00 uur kopen en wel 
bij Plus Vijgen (Zuidhof), Tabakspeciaalzaak 
Boree (Bloemenmarkt), Gelaen 31 (Salm-
straat) en in Sittard bij Boekhandel Krings 
aan de Brandstraat.
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Afgelopen donderdag werd de Programmabegroting 2021 behandeld in de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Na

jaren van bezuinigen kiest het CDA weloverwogen voor investeren in de stad:

Openbare ruimte
Wonen
Duurzaamheid
Zorg

Jeugd
Sociaal
Cultuur
Veiligheid
Centra
Sport
Recreatie

Euregionale samenwerking

Voor een stad die we door willen geven.

Investeren in schone stad en verbeteren van staat van wegen

Realiseren van meer woningen in leefbare wijken

Onder andere bijdragen aan 1 miljoen bomenplan en biodiversiteit

Verhogen van mantelzorgcompliment en garanderen van nodige jeugdzorg voor

ieder kind

Stimuleren van jongerenparticipatie door onder andere invoeren van jeugdlintje

Zorgen voor elkaar en begeleiden naar werk via Vidar

Versterken van verbindingen in culturele veld

Handhaven van financiering van straatcoaches en inzet van handhaving

Inzetten op levensvatbare centra, lage parkeertarieven en (groen)onderhoud

Renoveren van en investeren in Glanerbrook

Doorpakken op toerisme in en rond kleine kernen (passantenhaven, Grensmaas

en ingang Kasteelpark)

Intensiveren van contacten in Euregio

#teamCDA

Boessen Elektronika
Al meer dan 47 jaar de leukste onderdelenshop van Limburg!

Elektronica 

voor 

iedereen!

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

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

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

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

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

•  TV en antenne materiaal: o.a. 
Versterkers,Pluggen, Splitter, Kabels, etc.

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

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

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

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

• Camerabeveiliging
•  Installatiemateriaal: zoals In- en 

opdozen, Aard- en XMVK kabel etc.
•  Diversen Elektronica onderdelen: 

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

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

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

✃

A2

A73
A2

A2

Eindhoven
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In Sittard-Geleen zijn allochtonen vaak actief betrokken bij wat er gaande is in de 
wijken waar ze wonen. Ze zijn elders geboren, maar hun hart ligt inmiddels ook in 
onze stad. Of zoals Hajer Harzi het zegt: “We moeten weer interesse krijgen in de 
mensen die samen met ons de wijken maken. De mensen die we niet kennen, leren 
kennen. Alleen dan kunnen ze dingen als bijvoorbeeld de taal makkelijk oppakken.”

‘Als je iemand verantwoordelijkheid geeft, 
voel je je nuttig en gewaardeerd’

Integratie makkelijker maken door barrières 
samen te slechten. Je kunt pas wortelen in 
de gemeenschap als mensen over en weer 
iets voor elkaar willen betekenen. “Klopt. 
Het sociale gezicht van de wijk wordt vaak 
gemist door de bewoners die er toch middenin 
leven. Dit begint al bij de vraag of mensen wel 
passen in de wijk waar ze geplaatst worden 

met de gebruiken van andere culturen. De 
oplossing? Je moet ze elkaars cultuur leren 
kennen”, vertelt Hajer

Het Platform Allochtonen Geleen-Breed trekt 
deze kar al jaren. Men probeert om het wonen 
in de diverse wijken een stukje aangenamer te 
maken. “Met de activiteiten die wij organise-
ren proberen wij de eenzaamheid, die door 
Corona alleen maar groter is geworden, te 
verzachten.” Dat gaat van conversatielessen 
voor nieuwkomers tot handwerklessen en van 
‘gewoon’ met elkaar een kop koffi  e drinken 
tot sjoelen voor de heren. “Bijvoorbeeld. We 
hebben een schildergroep voor dames en op 
woensdagmiddag de Kidsclub en de jeugd- en 
jongerenclub. Eerder konden ze ook deelne-
men aan huiswerkbegeleiding, maar dat is 
in verband met Corona nu even niet moge-
lijk. Daarnaast is er een naaiclub waar zelf 
mondkapjes gemaakt worden.” Het motto is 
in ieder geval: actief bezig zijn en niet thuis 
zitten. “Helemaal niks doen leidt tot vereen-
zaming en dat is het laatste wat we willen. 
Wellicht zijn de handvatten die wij aanbieden 
de opmaat naar betaald werk. In dat geval is 
het helemaal geslaagd.” 

Daarnaast hebben jullie een sociaal plein. 
Een plek waar mensen terecht kunnen met 
allerhande vragen die spelen. “We verzorgen 
een intake en kijken wat nodig is om tot een 
oplossing te komen. Daarna verwijzen we 
door naar instanties als bijvoorbeeld PIW, de 
gemeente, scholen en zorg. Boven alles staat 
echter dat we vinden dat mensen hun eigen 
taal moeten respecteren en blijven gebruiken, 
maar om echt te kunnen integreren zeker ook 
het Nederlands moeten leren.” Het Wiekhoes 
draait op vrijwilligers en het principe dat 

de ene iets doet voor de andere. “We helpen 
de statushouders en zij helpen weer andere 
nieuwkomers. Niets is moeten bij ons. Men-
sen die wij op weg helpen bieden vaak zelf 
aan om iets te doen voor een ander. Ze willen 
actief blijven en niet in een sleur vervallen. 
Als je iemand verantwoordelijkheid geeft, voel 
je je nuttig en gewaardeerd.” 
Daaruit blijkt dat mensen ondersteunen niet 
iets is wat je alleen maar moet doen met geld, 
maar wat valt of staat met de inzet van goede 
vrijwilligers. “Kijk wat een mooie ruimte 
we hebben en bijvoorbeeld het grote aantal 
vrijwilligers dat taallessen geeft. Ze vragen 
niet eens een reiskostenvergoeding. Ook de 
gemeente zijn we dankbaar voor hun onder-
steuning. Ze doen heel veel om onze projecten 
mogelijk te maken. We proberen overal bij 
betrokken te zijn en hulp te bieden waar we 
kunnen. Als inwoner van Sittard-Geleen is het 
belangrijk om te weten wat er in een gemeen-
te leeft, maar vooral ook om te weten wie er 
leeft.” 

Statushouders koppelen aan mensen die de 
weg weten te vinden is hierbij het streven. 
“Toen ik naar Nederland kwam was er geen 
inburgering zoals nu. Het ging vanzelf met 
de hulp van de mensen waar je mee omging, 
bijvoorbeeld op het werk. Werkgevers zouden 
nu, net als vroeger, een baan moeten geven 
aan mensen die de taal nog niet voor hon-
derd procent spreken. Ze stimuleren. En dan 
niet voor niks, maar voor het loon dat past 
bij het werk dat ze doen. Daar leren ze van. 
Het Nederlands leer je het snelst door met 
anderen om te gaan die dit al spreken. Breng 
deze mensen bij elkaar en je zult zien hoe snel 
ze leren. Iets waar uiteindelijk toch alles mee 
begint.”

Hajer Harzi. 
Foto Double Eye/Ivo Goessens

en of ze de woning krijgen die aansluit bij de 
gezinssituatie. Denk aan een alleenstaande 
vrouw in een huurwoning met vier slaap-
kamers, terwijl op een andere plek een heel 
gezin wordt geplaatst in een tweekamerappar-
tement. Een typisch geval van scheefwonen. 
Daar wordt niemand gelukkig van. Daarnaast 
zijn mensen vaak helemaal niet bekend 

Een bodycheck van je eigen lichaam.
Wij kijken naar stress & oorzaak van klachten.

Neem je gezondheid in eigen handen.

Belikstraat 44, 6129 PP Urmond |  Tel. 046 - 433 74 75
bram@bodychecknow.nl  |  www.bodychecknow.nl 

Geen bijdrage eigen risco.
Behandeling volgens afspraak.

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

Gezondheidscentrum Urmond biedt 
een aanvulling en ondersteuning van 
de reguliere begeleiding waardoor de 
levenskwaliteit en levensverlenging 
verbetert. Als de welvaartsziektes 

chronisch worden, is het belangrijk om 
oorzaak en stress op te sporen.

RECENSIE PATIËNT: 
De eerste afspraak vond ik spannend want ik wist niet 
wat mij te wachten stond. Na het eerste gesprek met 
Bram en de eerste behandeling heb ik aangegeven ermee 
te willen doorgaan.
Nadat ik Vabo-N vitamines ging gebruiken ging het een 
stuk beter. Meer energie, een betere ontlasting en ik viel 
niet meer af. Een diverticulitis ontsteking heb ik niet meer 
gehad. Soms heb ik nog buikpijn bij stress maar dat is 
goed vol te houden.

Aan het dieet ben ik heel goed gewend. Vroeger wilde ik 
nooit eten maar jij,  Bram, hebt mij aan het eten 
gekregen. Mijn lichaam is weer in balans dankzij jou. 
Bram heel hartelijk dank en ik kom nog terug voor een 
A.P.K.-keuring.

RECENSIE PATIËNT:
Ik ben 50 jaar en ben zelfstandig ondernemer. Ongeveer 
2 jaar geleden heb ik mij gewend tot Bram. Ik was 
volledig opgebrand en had ook wat erectieproblemen. 
We zijn begonnen met Bio-feedback. Naarmate het 
proces vorderde begon ik mij wat beter te voelen maar de 
erectieproblemen bleven.
Na een afspraak met de huisarts en onderzoeken werd 
prostaatkanker geconstateerd. Er waren meerdere 
mogelijkheden. Naast opereren was actief monitoren van 
de prostaatkanker ook een mogelijkheid. De uroloog kon 
mij niet overtuigen dat opereren de beste optie was. 
Aangezien ik nog altijd maandelijks naar de 
behandelingen bij Bram ging heeft Bram mij in contact 
gebracht met een arts in Den Haag (bioloog). 
Deze arts heeft een schema opgesteld voor een 
gezondere levensstijl, gezondere voeding en elke dag 
Vabo-N vitamines. Dit in combinatie met mijn 
maandelijkse behandelingen bij Bram heeft ervoor 
gezorgd dat ik nu niet voor een operatie kies. 

Mocht u iets soortgelijks overkomen dan zou ik willen 
adviseren de situatie kritisch te bekijken. Volg niet 
blindelings het advies van de arts maar ga zelf eens 
op onderzoek. Mij vader is 1 ½ jaar na zijn operatie 
gestorven aan de gevolgen van uitgezaaide kanker. 
Als hij destijds ook kritischer was geweest dan weet ik 
zeker dat hij langer geleefd zou hebben.
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Door de huidige Corona-maatregelen 
werken steeds meer mensen thuis. Dat 
is van invloed op de dynamiek in hun 
leven. Sociale contacten zijn beperkt en 
dat is niet bevorderlijk voor het ener-
gielevel en de concentratie. Het krijgen 
van voldoende beweging zorgt ervoor 
dat de fysieke en mentale gezondheid 
beter in balans komt en het verhoogt 
bovendien de weerstand.
 
Bij Anytime Fitness in Sittard bieden ze niet 
alleen de mogelijkheid om te sporten in een 
veilige omgeving, maar ook onder de juiste 
begeleiding. Tom Janssen: “Lekker bewegen 
zorgt ervoor dat je frisser verder kunt met je 
werk. Door ons 24/7 concept kan iedereen er 
op een zelfgekozen moment tussenuit om te 
trainen en te sporten. Even je energie op iets 
anders richten dan alleen maar het werk.” 
Anytime Fitness onderscheidt zich ook door 
haar klanten een veilige en verantwoorde 
omgeving te bieden om in te sporten. “We 
houden ons aan de richtlijnen. We desinfec-
teren na gebruik de materialen, zorgen voor 
1,5 meter afstand en werken met een reserve-
ringssysteem, zodat het nooit te druk is. We 
zien sinds een aantal weken ook een betere 
spreiding en minder piekmomenten.”
“Door het thuiswerk zijn er gezondheids-
risico’s die anders niet aan de orde zouden 
zijn. Denk daarbij aan verhoogde bloeddruk, 
stress, rug- en nekklachten en de invloed van 
een verslechterd eetpatroon. Deze situatie is 
voor iedereen anders en daarom verzorgen wij 
met een vast introductieprogramma voor een 
persoonlijk beweegprogramma, in combina-
tie met voedingsadvies. Twee tot drie keer 
per week sporten is voldoende om je beter te 
voelen. Wellicht is het ook voor werkgevers 
interessant om na te denken of ze budget-
ten die ze anders kwijt zouden zijn aan een 
kerstborrel niet op een andere manier kunnen 
inzetten, bijvoorbeeld in de bevordering van 

de vitaliteit van de thuiswerkende medewer-
ker. Dit betaalt zich onherroepelijk terug.”
 Uit de maatregelen die het kabinet de afgelo-
pen tijd trof om het Corona-virus in te perken 
blijkt dat men genoeg beweging een cruciaal 
item vindt. “De sportscholen zijn ontzien. En 

‘Sporten brengt je leven in balans’

reken maar dat ze de fitnessscholen goed op 
de radar hebben. We zijn inmiddels een pro-
fessionele bedrijfstak en hebben aangetoond 
dat we ons goed geschikt hebben naar de 
maatregelen. Men vindt bewegen belangrijker 
dan ooit”, besluit Tom Janssen. 
 

Nu is het moment om jouw leven te veranderen!
Juist nu wordt het belang van een 
actieve gezonde levensstijl als fac-
tor voor een gezond en vitaal leven, 
steeds meer benadrukt, in de media. 

Maar ook door vooraanstaande wetenschap-
pers zoals prof. dr. Erik Scherder: “Licha-
melijke inactiviteit is een pandemie. Nu 
een andere pandemie, COVID-19, in onze 
samenleving rondwaart, is het belang van 
bewegen nog crucialer: in de strijd tegen het 

virus zorgt bewegen voor een beter afweersys-
teem waardoor je minder snel vatbaar bent 
voor een virus. En dat is slechts één voorbeeld. 
Een actieve leefstijl is meer nodig dan ooit.”

 Met een maatwerk behandelplan krijg je niet 
alleen het figuur en gewicht waar je weer blij 
mee kan zijn, maar versterk je ook  jouw im-
muunsysteem en je fysieke en mentale fitheid.  
Jouw Personal coaches begeleiden je tijdens 
het gehele traject. Het zijn vakvrouwen én 

mensenmensen. Zij begrijpen als geen ander 
waarom je naar Ladyline bent gekomen.
 
Een adviesgesprek met meting en analyse 
is het startpunt voor een realistisch behan-
delplan. Lijkt het je iets om met de hulp van 
ervaren Ladyline coaches te werken aan een 
verbetering van figuur, gewicht, gezondheid, 
vitaliteit en weerstand? 

Kom dan eens langs bij Ladyline in Sittard!

Salviuskerkje 
annuleert 
concerten 
 
Het bestuur van de Stichting Oude Sal-
viuskerk heeft besloten om de zondag-
middagconcerten te annuleren t/m 31 
december 2020.  De concerten worden 
doorgeschoven naar 2021. 

Het bestuur van de Stichting zorgt er zo goed 
mogelijk voor om in het kader van COVID-19, 
steeds de voorgeschreven kabinetsmaatre-
gelen te handhaven voor allen in het kerkje, 
maar gezien het sterk opgelopen aantal be-
smettingsgevallen en de hierdoor heersende 
bezorgdheid heeft men gemeend dit besluit 
toch te moeten nemen. Het Salviuskerkje 
moet een veilige haven zijn voor de musici, de 
bezoekers en de vrijwilligers.Stichting Oude 
Salviuskerk streeft ernaar de deuren voor 
onze concertbezoekers begin januari weer te 
openen maar: onder voorbehoud van de dan 
geldende situatie en maatregelen. De geplan-
de openstellingen op zondag 1 november en 
zondag 6 december vinden wel doorgang.  
Openstellingstijden: 14.00 tot 17.00 uur.

Zie www.salviuskerkje.nl   
voor actuele informatie.

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

 Ga naar:

 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 gratis bezorgen!*
 Vóór 15.00 uur besteld! Dezelfde dag nog gratis 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

www.onlinewarenhuisgeleen.nl

zoek online
vind lokaal

Nu gratis bezorgd in heel Geleen!

Foto Theo Oberndorff
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www.zuidlease.nl/occasions

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

Op zoek naar comfort, sportiviteit en betrouwbaarheid?
Volkswagen Golf

1.4tsi GTE
Audi A3 Sportback

1.4 e-tron PHEV7x 6x

Nog een paar weken en dan zal de 
Zaterdag Middag Club (ZMC) nooit 
meer hetzelfde zijn. Zeker, je kunt er 
nog wekelijks genieten van heel veel 
spelplezier en activiteiten, en ook de 
vrijwilligers blijven zich met hart en 
ziel inzetten. Met het verschil dat op-
richter en spil van deze club kapelaan 
Van der Wegen niet meer aan de deur 
staat om iedereen te verwelkomen en 
ook zijn rol van grote animator zal door 
anderen moeten worden ingevuld. Op 
1 december vertrekt kapelaan Van der 
Wegen naar Weert om daar pastoor te 
worden. Hij laat zijn erfenis in Sittard 
achter. Vrijwilligers Romy, Sander en 
Max vertellen over het heden, verleden 
en ook een beetje over de toekomst.

“In de Zaterdag Middag Club die hij vijftien 
jaar geleden heeft opgericht laat hij wekelijks 
zo’n honderd kinderen, op een speelse ma-
nier, kennis maken met niet alleen het geloof, 
maar ook met normen en waarden”, vertelt 
Sander. Romy vult aan: “Iedereen is welkom 
bij de ZMC, welk geloof je ook aanhangt, maar 
wat je bij binnenkomst direct opvalt is een 
man die je met open armen ontvangt. Voor 
hem zijn alle kinderen gelijk.”  Van der Wegen 
kent iedereen die de club bezoekt. Niet alleen 
de kinderen, maar ook de vrijwilligers en vaak 
ook de ouders. Hij betrekt ze erbij en houdt 
alles als een helikopter in de gaten. Max: 
“Kapelaan weet zelfs mensen die niets met het 

Mooie donatie 
mondkapjes
Voor mensen die moeite hebben om 
rond te komen, is iedere euro er één. 
De oproep om grote aantallen mond-
kapjes of beschermingsmiddelen te do-
neren, leverde al een hartverwarmende 
reactie op. 

De eigenaar van een regionaal makelaarskan-
toor dat ook in Sittard-Geleen actief is, viert 
dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Ter ere daar-
van doneert hij een mooi bedrag, zodat ook 
mensen met een kleine beurs een mondkapje 
krijgen. Geïnspireerd door dit mooie gebaar 
en wilt u ook een bijdrage leveren? Meld u 
dan bij Informatiepunt Samen Sterk of bel 
046 - 457 57 00.

‘Iedereen blijft welkom bij de 
Zaterdag Middag Club’ 

geloof hebben, op de een of andere manier 
enthousiast ervoor te maken. Hij houdt de 
boodschap laagdrempelig en toegankelijk. Als 
hij vertelt luisteren de kinderen, maar ook 
hun ouders.” 

Zo maakt kapelaan van der Wegen het geloof 
op zijn eigen manier interactief. Door het 
verleden en het heden op een speelse manier 
te combineren lukt het hem de luisteraars te 
boeien. Sander: “Hij laat iedereen voelen dat 
je er mag zijn en erbij hoort. Zijn grote kracht 
is zijn charisma.” Romy: “Kapelaan heeft het 
ZMC vanaf nul opgebouwd. Je kunt het zo gek 
niet verzinnen of er kwam weer iets nieuws 
bij. De binnenspeeltuin, de versieringen en 
altijd een gevarieerd programma:  koken, 
knutselen, chemo-techniko, iets te drinken en 
een snoepje.” 

Zo heeft kapelaan meer dan vijftien jaar lang 
duizenden kinderen niet alleen een geweldige 
middag bezorgd maar tevens de verbinding 
gelegd met het geloof in de hoop dat ze er iets 
van meenamen voor de rest van hun leven. 
Dat is de kostbare erfenis die vanaf 1 decem-
ber in handen ligt van de vrijwilligers. 

Romy: “We gaan proberen door te gaan in zijn 
geest. Het is een te mooi project en dat moet 
blijven bestaan. Maar het zal niet makkelijk 
worden. Niet voor ons als vrijwilligers, maar 
ook niet voor de nieuwe geestelijke in de paro-
chie Ranil Weerawarna.” 

De vrijwilligers die betrokken zijn bij het ZMC 
hebben ook een persoonlijke band met Van 
der Wegen. Sander: “Het klinkt gemakkelijk: 
‘je neemt het ZMC over’. Maar zo is het zeker 
niet. Er zijn veel uitdagingen die we moeten 
aangaan. We zullen zelf alles moeten gaan 
regelen. In het verleden deed kapelaan dat 
allemaal. Hij kreeg mensen makkelijk aan zijn 
kant en het heeft me regelmatig verbaasd wat 
mensen niet allemaal belangeloos voor hem 
deden.” Max: “Hij is een bekende fi guur in het 
Sittardse. Iedereen kent kapelaan en hij kent 
op zijn beurt weer heel veel mensen. De na-
men van kinderen die hij twintig jaar geleden, 
als kapelaan op de Heksenberg in Heerlen, 
voor het eerst heeft ontmoet kent hij nog. En 
die mensen zijn regelmatig de ouders van 
kinderen die bijvoorbeeld door hem gedoopt 
worden of die naar de club komen.”

Toch moet de club verder. Met als leidraad het 
gedachtegoed en vooral de levenslust van de 
oprichter ervan. Romy: “Zo is het. De afstand 
tussen Weert en Sittard is behoorlijk en ka-
pelaan wordt daar pastoor, dus krijgt ook een 
heel ander takenpakket. Ik hoop toch dat hij 
ons nog eens vaker kan bezoeken; spontaan 
kan binnenlopen om te kijken wat wij ervan 
gemaakt hebben.” “Dit zal toch altijd zijn ding 
blijven en het zou erg zijn als hij hier nooit 
meer kan komen. Maar wij, de vrijwilligers 
die blijven, gaan er samen met diaken Weera-
warna voor zorgen dat de ZMC een plek blijft 
waar iedereen graag komt”, besluit Sander.

Foto LIWI Foto/Lindy Wintraecken

Vrijwilligersorganisatie De Brug en 
Vivantes maken kans op 10.000 euro 
van het ANWB Fonds om het Riksja 
project in de Westelijke Mijnstreek te 
realiseren. 

De campagne ‘ANWB Fonds helpt je op weg’ 
geeft dit bedrag per provincie aan het meest 
inspirerende maatschappelijke project. De 
stemperiode loopt tot 24 november. De 
Brug en Vivantes hebben met dit project 
van Fietsen Alle Jaren, de handen ineen 
geslagen. Het initiatief is bedoeld voor 
mensen die niet meer zelfstandig of durven 
te fi etsen, maar ook voor diegenen die zich 
eenzaam voelen en mensen die moeilijk 
mobiel zijn. 
“Met de uitvoering van dit project wordt 
mensen de mogelijkheid geboden om een 
fi etstochtje te maken in hun eigen omge-

Riksja-project maakt kans op 10.000 euro

Ger Rademakers tovert 
lach op gezichten
Ger Rademakers van Rademakers 
Parket in Oud-Geleen heeft als slogan 
‘Alleen liefde is mooier’. Dat dit niet 
alleen betrekking heeft op de zijn 
vloeren liet hij afgelopen week merken 
toen hij met 250 gebakjes door de 
gemeente trok om mensen in deze 
Corona-tijd een hart onder de riem te 
steken.

Ger bestelde bij bakker Cornelissen 250 ge-
bakjes om rond de Kerst te kunnen uitdelen. 
Toen de bakker hem een paar dagen later al 
belde dat alles klaarstond was dat toch wel 
even schrikken. “Ja. Dat was het zeker. Ik was 
er eigenlijk niet op voorbereid om ze te gaan 
rondbrengen. Maar ze waren er nu eenmaal 
dus ik moest hals over kop mijn oorspron-
kelijke plan wijzigen. Ik besloot te beginnen 
bij de bejaardentehuizen in onze gemeente 
en zocht de dagen die volgde steeds meer 
mensen op die het moeilijk hebben of een 
extra steuntje in de rug kunnen gebruiken in 
deze Corona-tijd. De dokters, politie, BOA’s, 
artiesten, polotics en noem maar op.” In vier 
dagen deelde Ger 250 gebakjes uit en dat 
resulteerde in vele lachende gezichten. De 
serie foto’s op zijn Facebookpagina getuigen 
daarvan. “Klopt. Het was mooi om te doen. 
De mensen hadden zoiets van: ‘Wow dat is 
nog eens een leuke spontane actie van je Ger’, 
en daar was het me om te doen, dat is zoals 
ik ben. Zoveel blije mensen, maar soms ook 
emotionele gesprekken. Je merkt dat er veel 
eenzame mensen zijn op het moment, die met 
een klein gebaar even opgevrolijkt worden.

Ger overhandigt de gebakjes aan een mede-
werkster van het bejaardenhuis in Oud-Geleen.

ving. Hiermee willen wij een bijdrage leve-
ren aan de kwaliteit van leven van mensen 
die zelf niet meer in staat zijn om te fi etsen 
en daardoor vaker aan huis zijn gekluisterd. 
Het prijzengeld van de ANWB zal het mede 
mogelijk maken om twee riksja’s te kopen 
waarmee we dit project willen starten”, 
vertelt teamleider bij De Brug, Nicole Stad-
houder. 
Op de stemsite ANWB.nl/stem staan 
70 maatschappelijke projecten uit heel 
Nederland waarop gestemd kan worden. 
Het riksja project van De Brug en Vivantes 
staat vermeld onder de provincie Limburg. 
De stemperiode loopt tot 24 november en 
is dus al in volle gang. Uit de stemronde 
komt per provincie een top 3 van de meest 
populaire projecten. Vervolgens kiest de 
Adviescommissie van het ANWB Fonds uit 
die top 3 een winnaar per provincie. 
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HANDELSWEG 43, 6163 AJ  GELEEN
TELEFOON +31 6 4702 8006

INFO@KRINGLOOPGROOTHANDELLENTJHEUVEL.NL

OPENINGS/-AFHAALTIJDEN
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG: 9:00 - 14:00 UUR

Online snuffelen bij Kringloop
Groothandel Lenjtheuvel
Snuffelt u graag tussen tweedehands spullen en zoekt u ook zo graag naar
uw verborgen schat?

Bij Kringloop Groothandel Lentjheuvel kunt u online snuffelen tussen
honderden artikelen die online te koop staan. Van keukenbenodigdheden,
meubelen, antiek, brocante tot schilderijen, gereedschap, servies
en audio-apparatuur. Bij Kringloop Groothandel Lentjheuvel vindt u
honderden artikelen die tegen schappelijke prijzen te koop aangeboden
worden.

Dagelijks komt er nieuwe voorraad binnen. Ieder bezoek aan de website
zal u opnieuw verrassen en uw snuffelinstinct aanwakkeren.
https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl biedt de moderne online
oplossing om te kunnen shoppen en snuffelen tussen tweedehands
artikelen vanuit uw luie stoel met een drankje bij de hand.

Bent u nieuwsgierig geworden?
Bezoek onze website https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl
en geniet van ons oneindige aanbod.

KRINGLOOP GROOTHANDEL

LENTJHEUVEL

De Geleense ontwerper en docente beeldende vakken Sanne Janssen wil met het 
project Huts Spot jongeren een werkplek bieden waar ze hun creative grenzen kun-
nen ontdekken en ongedwongen bezig bezig kunnen zijn met kunst en techniek. 

‘Trots zijn op iets wat je 
zelf hebt gemaakt’

Wat betekent de naam Huts Spot 
eigenlijk?
“Huts Spot: een verbastering van ‘hotspot’ 
maar ook een product van verschillende 
‘ingrediënten’ die elkaar versterken om zo 
tot een lekker gerecht te komen. Geen haute 
cuisine, gewoon lekker Hollandse pot. En 
daarnaast: ‘huts. (jongerentaal) uitdrukking 
om een geslaagde of niet geslaagde actie te 
onderstrepen’. Overigens voert de uitdrukking 

idee ontstaan om hier iets aan te doen met het 
platform dat ik Huts Spot heb genoemd. Een 
plek waar jongeren kunst en techniek kunnen 
combineren tot design.”

Je maakt onderdeel uit van het Stadslab. 
Ligt daar ook de werkplaats van 
Huts Spot?
“Het stadslab Geleen Circulair is een broed-
plaats waar bedrijven, burgers, de overheid, 
en maatschappelijke organisaties zich hebben 
samengepakt om oplossingen te bedenken 
op het gebied van duurzaamheid en circula-
riteit. Het is een actieve groep met betrokken 
mensen. Door hierin te participeren heeft 
Huts Spot handen en voeten gekregen. Uit-
eindelijk ben ik maar een klein onderdeeltje 
van het geheel.  In december gaan sowieso de 
workshops van start; zoals het er nu uit ziet in 
eerste instantie online, maar we werken hard 
om de ateliers en studio’s ook daadwerkelijk 
-fysiek- te openen in het hart van Geleen, ook 
mede afhankelijk van de Corona maatrege-
len.”

Voor wie is Huts Spot bedoeld?
“In basis voor de jongeren, maar ook mensen 
met een ‘jong’ hart. Ze kunnen op het moment 
nergens heen om hun creativiteit om te zetten 
in iets zichtbaars. Alles is dicht en een-
zaamheid ligt op de loer als ze alleen op een 
kamertje blijven zitten. Ik wil ze een podium 
geven. Dat doen we met een a-typisch aanbod. 
Wat vinden jongeren leuk, waar liggen hun 
interesse, waar worden ze blij van.”

En waar worden ze dan blij van?
“Zaken als sound design, fashion, game 
design, up- en recycling, leren programmeren. 
Dat zijn de thema’s waar ik in eerste instantie 
mee wil gaan werken.”

Je hebt een challenge gepost op Facebook 
en Instagram als start van Huts Spot. Wat 
houdt deze precies in?
“Ik heb opgeroepen om samen de stad weer 
kleur te geven. Maak je tofste, leukste, grap-
pigste en mooiste tekening “ever” en wij van 
HutsSpot zorgen er voor dat JOUW kunst-
werk te zien is in het centrum. Je bent vrij in 
het gebruik van materialen en technieken: 
alles mag!  Kleurpotlood, stiften, vetkrijt, verf, 
collage, digitaal ect. of natuurlijk een combi-
natie daarvan. De 50 ‘best practices’ worden 
gedrukt op groot formaat door een drukkerij 
en professioneel opgehangen voor de ramen 
van de leegstaande panden. Natuurlijk zorgen 
we er voor dat ze mooi worden uitgelicht zo-
dat ze ook te bewonderen zijn in het donker! 
Alle andere werken worden in een doorlopen-
de presentatie getoond op een van de drie 4K 
beamers die ook worden geïnstalleerd. 
Zo maken we van de Geleense binnenstad 
een echt -corona proof- outdoor museum met 
kunst van mensen uit onze stad!

Klinkt goed. Is er al veel interesse?
“Er zijn al een aantal jongeren die hebben 
ervaren wat voor plezier je kunt beleven aan 
het meedoen aan een project om een bijdrage 
aan je leefomgeving te geven, maar we zoeken 
er nog meer!. Daarnaast ervaren ze, straks als 
hun werk in de stad te zien is, hoe het voelt 
om trots te zijn op wat je hebt gemaakt. Dat je 
hebt mee gedaan aan iets dat er toe doet.”

Heb je naast deze eerste challenge van 
Huts Spot ook al andere plannen?
“Onder andere het recyclen van plastic. 
We willen uitdagen om er bijvoorbeeld een 
verlichtingsarmatuur van te maken, dit op te 
hangen en er een foto van in te sturen. Zo is 
afval geen afval meer, maar een product waar 
we mee aan de slag gaan om er iets nieuws 
van te maken. Kunst is in mijn ogen namelijk 
niet beperkt tot verf op canvas of doek. Er ligt 
nog een heleboel plannen en activiteiten op op 
de plank, dit is nog maar het begin!”

Meer info is te vinden op www.hutsspot.nl

Creatieve werkplaats, voorlopig nog online. Foto Huts Spot

‘huts’ al terug tot de gloriejaren van Pippi 
Langkous. Lekker lang houdbaar dus.”

Hoe ben je op het idee gekomen?
“Als ik door het Geleense centrum wandel, 
bijvoorbeeld om mijn zoon naar school te 
brengen, word ik dagelijks geconfronteerd 
met de schrijnende leegstand. Ik vind van de 
andere kant dat dit ook weer kansen biedt 
die we niet onbenut moeten laten. Zo is mijn 
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Advertenties
advertenties@mijngazet.nl
Maurice de Wit
06 - 3971 7715
maurice@mijngazet.nl

Redactie
redactie@mijngazet.nl
Bas van Heel
06 - 2786 0582
bas@mijngazet.nl

Ontwerp
Marc Webers Studio Marq 
 
Opmaak
Studio VR

Website
BasSta-Web

Druk
Janssenpers Gennep

Bezorging
Spotta

Bezorgklachten
weekblad@axender.nl

Colofon

‘Same’: een lichtpunt 
in Corona-tijd
Sjtadskapel ’t Trumke en ’t Tröötje uit 
Sittard heeft in samenwerking met 
componist en tekstschrijver en dirigent 
Reinhard Wind een lied opgenomen 
met de titel ‘Same’.

‘Same’ is een lied van verlangen naar de tijd 
van vóór de Corona-tijd toen we nog met ge-
zin, familie, vrienden en bekenden onbeperkt 
konden genieten van alles wat het leven extra 
gezelligheid en franje geeft zoals Vastelao-
vend, Kermis, Oktoberfeest en alle andere 
culturele evenementen die, vooral in Limburg, 
zo vertrouwd en dierbaar zijn. Het is ook een 
lied van troost vanwege de zekerheid dat het 
gevoel van ‘Same’- zijn op een moment terug 
zal keren en de mensen  als vanouds kunnen 
genieten van elkaar en de mooie dingen in 
het leven. In overeenstemming met de trends 
in het digitale tijdperk in de muziek wordt er 
géén cd uitgebracht, maar is een digitale kopie  
te verkrijgen voor computer, laptop, tablet, 
telefoon of USB stick d.m.v. een aanvraag per 
email aan: same@trumke-en-trootje.nl na 
vermelding van een GSM nummer ontvangt u 
een ‘tikkie’ van drie euro. Direct na ontvangst 
ontvangt u per email een digitale kopie van 
het lied ‘Same’. (Kunt u niet met ‘tikkies’ 
betalen dan kunt u 3 euro overmaken aan: 
Stichting T en T Evenementen, bankreke-
ningnummer: NL20RABO0110444671, onder 
vermelding van uw mailadres). Van ieder 
verkocht exemplaar zal een euro ten goede 
komen van het comité ‘Dao baove in de Tore’ 
t.b.v. de restauratie van de toren van de grote 
kerk te Sittard.

Het aantal dak- en thuislozen, vol-
wassenen en kinderen die in armoe-
de leven neemt fors toe. Met het 
doneren van een winterjas jas helpt 
u duizenden mensen in Limburg die 
het momenteel erg zwaar hebben. 
Wilt u een jas doneren? Verzamel 
uitsluitend schone en goede heren-, 
dames- en kinderjassen. Breng deze 
tot en met 20 november (op werkda-
gen tussen 9.00 en 17.00 uur) naar 
de Stadswinkel (Markt 1) in Geleen 
en verwarm daarmee een hart!

Geef een jas en 
verwarm een hart!MIJNGazet, de huis-aan-huiskrant die tweewekelijks bij 34.000 mensen in Sittard-Geleen in de brievenbus valt is sinds het 

begin ook te vinden op www.mijngazet.nl Vanaf nu komt daar ook een webshop bij. In samenwerking met lokale onderne-
mers uit onze gemeente bieden we hier artikelen aan, vaak met mooie kortingen. De winkel is te vinden op www.mijngazet-
shop.nl Hier kunt u direct bestellen en de producten afhalen bij de betreffende ondernemer of gratis thuis laten bezorgen in 
het verspreidingsgebied (tenzij anders vermeld).

Nieuw: MIJNGazetshop.nl

Van Berkum & MIJNGazet
In samenwerking met vinoloog Peter van Sloun van Wijnhandel Van Berkum is er een pakket 
samengesteld met twee keer drie flessen biologische wijn van wijnmaker Jorge Pradilo.  
Via onze webshop bestelt u deze voor 37,50 euro. 
Eigentijdse wijnen uit Toledo. De wijnmaker achter deze serie eigentijdse wijnen maakt zijn 
wijnen in La Mancha, in het dorp Villanueva de Alcardete. Hoewel het klimaat in het Spaanse 
binnenland heet en continentaal is, slaagt Jorge er toch in zijn biologisch geteelde druiven met 
behoud van frisheid en aroma te oogsten. Dat is te danken aan de hoge en tegelijk koele ligging 
van de wijngaarden, op zo’n 725 meter boven zeeniveau. Eenmaal in de kelder volgt een tempe-
ratuurgecontroleerde vergisting in roestvrijstalen tanks, om zoveel mogelijk van de fruitigheid in 
de wijn te behouden. Er worden verder geen dierlijke producten gebruikt tijdens de vinificatie, 
wat de wijn ook geschikt maakt voor veganisten.

Sittard-Geleen eerste JOGG-gemeente
Sittard-Geleen is de eerste gemeente 
in Nederland die voor onbepaalde tijd 
doorgaat met de JOGG-aanpak. Dit 
betekent dat Sittard-Geleen en JOGG 
langdurig blijven samenwerken. 
JOGG is een werknet van gemeenten, 
maatschappelijke organisaties en 
bedrijven die gezamenlijk werken aan 
een gezonde omgeving voor kinderen 
en jongeren van 0 t/m 19 jaar.

Sittard-Geleen sloot zich in 2014 al als één 
van de eerste gemeenten aan bij JOGG. In 
Sittard-Geleen is Ecsplore verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de JOGG-aanpak. 
Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwer-
king gezocht met scholen, ouders, sportver-
enigingen, bedrijven en zorgverleners om zo 

voor alle kinderen en jongeren een omgeving 
te creëren waarin de gezonde keuze weer de 
normaalste zaak van de wereld is.

Normaliter wordt een JOGG-overeenkomst 
aangegaan voor een periode van drie jaar. 
Na een verlenging in 2017 wordt gemeente 
Sittard-Geleen nu dus lid voor onbepaalde 
tijd. Wethouder Leon Geilen (Gezondheid) 
is blij met deze langdurige samenwerking: 
“Zuid-Limburg, en dus ook Sittard-Geleen 
kent een hardnekkige gezondheidsachter-
stand ten opzichte van de rest van Nederland. 
Vaak begint die achterstand al op jonge 
leeftijd, bijvoorbeeld door overgewicht. De 
regio wil met het Programma Trendbreuk! 
deze achterstanden inlopen. JOGG geeft hier 
mede uitvoering aan door het stimuleren van 

een gezonde omgeving van het kind. JOGG 
zet in op meer gezonde sportkantines, meer 
gezonde scholen en meer bewegen. Op deze 
manier kunnen we de jeugd in onze regio 
betere kansen bieden om veilig, gezond en 
kansrijk op te kunnen groeien”.

Volgens wethouder Ton Raven (Sport) 
heeft de JOGG-aanpak zich de afgelopen 
jaren bewezen. “Inmiddels worden op 16 
verschillende scholen wijkgerichte sport- en 
beweegactiviteiten aangeboden. Maar liefst 
28 verschillende basisscholen doen mee 
aan The Daily Mile, waardoor inmiddels 
ruim 23.000 leerlingen fitter zijn geworden 
door dagelijks 15 minuten te (hard)lopen op 
school.”

Gelaen’31 & MIJNGazet
Het Recepten uit Limburg-team weet al zes boekjes lang de smaakpapillen van heel veel kook-
vrienden te strelen. Van chocoladepudding tot bisschopswijn en van briochetaart tot rijstevlaai 
met slagroom.  
Het staat er allemaal in. De kookliefhebbers worden door de auteurs bij de hand genomen en in 
staat gesteld om al deze heerlijkheden thuis in eigen keuken te bereiden. Meestel vrij eenvoudig, 
soms een beetje moeilijker. Laat uw huisgenoten en gasten watertanden met recepten uit de 
Limburgse keuken. En…goed eten smaakt altijd naar meer! Goed nieuws, want het zevende deel 
uit deze serie is bijna klaar, en nog ruim voor de feestdagen te koop. Twee titels uit de serie zijn 
te koop via MIJNGazetshop.nl voor 12,95 per deel. Het Bakboek en Recepten uit Limburg deel 6.
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We kijken ernaar uit 
je te verwelkomen 
zodra het weer mag

Erfgoedcentrum

SchouwburgMuseum, Filmhuis, Bibliotheek 

Poppodium

De Bibliotheek Online
Leen e-books, luisterboeken 
of duik in onze databanken

onlinebibliotheek.nl

Open Podium On TV
Met lokaal en regionaal talent 

dedomijnen.nl/openpodium

De Domijnen Dichtbij
Cultuur digitaal dichtbij 
voor jou

dedomijnen.nl/dichtbij

Online zijn we 
24/7 geopend


