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’t Heuvelke klaar voor
de toekomst

Basisschool ’t Heuvelke aan de Dahliastraat in de Geleense wijk Lindenheuvel neemt binnenkort het nieuwbouwdeel oﬃcieel in gebruik. Hiermee zet de onderwijsinstelling een ﬂinke stap richting de brede zorgschool
die ze in de toekomst graag wil zijn. Lees verder op pagina 15
Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Ambrassadeur-bier te koop bij basiliek
In samenwerking met de Sittardse Ambrass
brouwerij bracht culturele vereniging De
Mander een bier op de markt, genaamd de
Ambassadeur. De opbrengst gaat naar het project ‘Dao baove in d’n Tore’, bestemd voor de
restauratie van de toren van de Grote Kerk. De

eerste batch was, voor verschijnen uitverkocht
en daarom besloot de Mander een tweede te
laten brouwen. Ook van deze zijn nog maar 160
pakketten over. Het doel is om deze voor het
einde van het jaar te verkopen, zodat het totaal
bedrag aan het torencomité kan worden over-

koopzondag,
centrum geleen
12.00 - 17.00 uur
houd
1,5 meter
afstand!

Heb jij
Graaf Huyn
al gezien?
Kijk
verder
in deze
krant

zondag

6 75

500 gram

Acties zijn geldig van 30-11-20 t/m 06-12-20

Lees het verhaal op www.mijngazet.nl

Mitsubishi Space Star 1.0 Bright airco

6.250,-

Uit eigen keuken
Limburgs Zuurvlees

500 gram

Mendy Thomas overhandigde onlangs, namens Rabobank Zuid-Limburg, een cheque
van 1000 euro aan Petje af Zuid-Limburg.
„Rabobank Zuid-Limburg vindt het belangrijk dat een deel van het coöperatief dividend door de medewerkers zelf besteed kan
worden aan maatschappelijke initiatieven
in de eigen leefomgeving. Ik hoorde van dit
initiatief en dacht meteen dit is een mooi
project voor mijn donatie”. Aldus Thomas.
Petje af is een kosteloos aanvullend onderwijsprogramma voor kinderen van 9 t/m
14 jaar.

Occasion van de Week

nov

Runderpoulet

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

handigd. In verband met Corona is besloten
om dit niet te doen via een straatactie, maar
op twee dagen bij de basiliek aan de Oude
Markt. U kunt het bier hier op 28 november en
5 december telkens tussen 10.00 en 14.00 uur
kopen en direct meenemen.

Cheque van 1000 euro
voor Petje af

6 25

VOLOP TAAI TAAI, ROOMBOTER SPECULAASJES, ROOMBOTER AMANDELSTAVEN EN GEVULDE SPECULAASVLAAIEN
VOOR HET HEERLIJKE AVONDJE!!
www.vandenbongard.nl
Sittard Versstroatje - 046-4264342

Industriestraat 31b - Sittard
046-4571087
auto@zuidlease.nl
www.zuidlease.nl/occasions
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stad met haar inwoners en
ondernemers belangrijk. De stad
heeft te lang op slot gestaan.
We moeten vooruit. Onze stad
toekomstbestendig maken. Bij
alles wat we doen, gaat het altijd
om de mens. Want de mensen
maken onze stad!
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We investeren in een
vitale arbeidsmarkt, in het lokale
MKB, in de ontwikkelingen bij Nedcar
en o.a. in de ontwikkelingen bij de Chemelot
Circular Hub. En we helpen de ondernemers
die door de corona crisis in de problemen zijn
gekomen. Het onderhoudsniveau
op de bedrijventerreinen wordt verhoogd.

Yvonne Salvino
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‘Same’ muzikale voltreffer
van ’t Trumke en ’t Tröötje

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):
- Gelaen heeft zijn eigen greune beukske.
288 pagina’s dik. U vindt er alle Geleense
woorden in, met vertaling naar het
Nederlands en andersom. En Beek heeft een
typisch Beek leesplankje. We vergeleken de
Beekse en Geleense uitspraak.
-Wat komt er in het dominante pand Markt
1 in Sittard? V&D is vertrokken en er zijn
tal van plannen. Er zijn tal van ideeën.
Wethouder Pieter Meekels geeft iets meer
duidelijkheid.
-Rookvrije Generatie: ook in Stein is
men doordrongen van het belang van de
landelijke campagne een rookvrije generatie.
Scholengemeenschap Groenewald en de
gemeente Stein hebben de handen in elkaar
geslagen voor dit project.
-Van 16 november t/m 22 november was de
week tegen de kindermishandeling. Reden
voor Mia Meijers om een expositie in te
richten in bibliotheek de Ligne in Sittard. De
expositie met de pakkende titel ‘Mag ik dan
bij jou’ loopt t/m 27 november.
-Ieder jaar in november vindt in de gemeente
Stein een Volontario evenement plaats om
de vrijwilligers in de gemeente te bedanken
voor hun inzet. Maar hoe moet dat nu in deze
coronatijd? Daar heeft de organisatie een
oplossing voor gevonden: een heuse drive-in.

Hans Wijnands en Joyce Vahsen. Foto MIJNGazet

Sjtadskapel ’t Trumke en ’t Tröötje
heeft in samenwerking met componist,
tekstschrijver en dirigent Reinhard
Wind een lied opgenomen met de titel
‘Same’. Het gaat over het verlangen
naar de tijd van vóór de Corona, maar
het is ook een lied van troost vanwege
de zekerheid dat het gevoel van ‘Same’-zijn op een moment terug gaat
keren en iedereen als vanouds kan
genieten van elkaar en de mooie dingen
in het leven.
Hans Wijnands, voorzitter van ’t Trumke en
’t Tröötje: “We wilden röring voor de kapel
toen we op 1 juli weer samen kwamen om te
gaan repeteren. Het was al direct duidelijk
dat concerten en het spelen op evenementen
voorlopig niet tot de mogelijkheden zouden behoren en toch wilden we ergens voor
oefenen. Een doel hebben. Op een gegeven
moment kwam ‘Same’ voorbij en we besloten
het op te pakken.”
De groep muzikanten ging aan de slag met
zangeres Joyce Vahsen en op 12 oktober
werd in de studio van de Muziekgieterij het
nummer opgenomen. Joyce: “Ik wilde in
het begin eigenlijk alleen meedoen als ik het
liedje samen met Jack, mijn vader, mocht
zingen. Maar tijdens de repetities bleek dat

ons stembereik te ver uit elkaar lag, daarom
hebben we het uiteindelijk niet gedaan.” De
opnamen waren een extra challenge. Je hoort
iedere noot geïsoleerd en daarnaast bleken de
technici erg kritisch. “Klopt. Als het net niet
helemaal zuiver was, moest het overgespeeld
worden. Soms wel tien keer. Zo zijn we voor
vier minuten muziek zeker zes uur bezig geweest. Elk instrument werd apart opgenomen
en daarna werden de opnames pas bij elkaar
‘gegooid’. Daarnaast hebben de mensen die
de mix verzorgden er nog eens even veel tijd
aanbesteed”, vertelt Hans.
Joyce: “Het was al met al vooral hartstikke
leuk. Ik heb ervan genoten. Tijdens het hele
proces heb ik nooit de indruk gehad dat er iets
moest. Het was vooral met zijn allen lekker
met muziek bezig zijn.” En dat is misschien
juist wel wat het leven in deze tijd weer leuk
maakt. ‘Same’ is in dat kader een muzikale
voltreffer. Hans: “Als er één positief punt aan
de tijd is waarin we leven is het misschien wel
het toegenomen besef dat we elkaar nodig
hebben, en dat gedeelde vreugde dubbele
vreugde is. ‘Same zullen we het overwinnen
en er komen ook weer betere tijden, waarin er
veel meer kan en mag.”
“Ik heb me dat toen we er mee bezig waren
niet zo gerealiseerd tot ik laatst iemand sprak

die me vroeg of ze het liedje eens mocht horen. Dat heb ik gedaan en ze moest ervan huilen. Ik kreeg er op mijn beurt zelf kippenvel
van. Van het idee dat we iets gemaakt hebben
dat iemand zo kan ontroeren,” besluit Joyce.

Wilt u ook een eigen
exemplaar van ‘Same’?
Een digitale kopie van het nummer
is te krijgen door een mail te sturen
naar: same@trumke-en-trootje.nl
Na vermelding van een GSM-nummer ontvangt u een ‘tikkie’ gestuurd
voor een bedrag van drie euro.
(Kunt u niet met ‘tikkies’ betalen
dan kunt u drie euro overmaken
aan: Stichting T en T Evenementen,
bankrekeningnummer: NL20RABO0110444671, onder vermelding
van uw mailadres)
Van ieder verkocht exemplaar zal
een euro ten goede komen van het
comité ‘Dao baove in de Tore’.

Uitzending: dagelijks om 19 uur.
Ed van den Ende
Een dag voor zijn 82e verjaardag overleed
Ed van den Ende. Hij was maar liefst 38 jaar
actief als stadsgids voor de lokale VVV en
heeft aan duizenden mensen zijn verhalen
over Sittard kunnen vertellen. Ed wist veel
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen
van de
stad en haar inwoners en bracht
met zijn boeiende en smakelijke verhalen
de historie tot leven. We blikken terug met
videobeelden uit ons archief.
Weekendmix:
Fiesta Latina. We gaan terug in de tijd,
ter gelegenheid van het 120 jarig bestaan
van Société St. Martin Fanfare de Stein.
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN
In 2013 gaven zij een uniek ‘Fiesta Latina’concert.
u naar een programma vol
Voor alKijkt
Uw apparatuur:
- Wassen, droger,
koelen enin
vriezen
verschillende
muziekstijlen
Latijns- Audio en sfeer.
TV, elektromaterialen
Amerikaanse
Unieke service en garantie:

Uitzending:
zaterdag en
omgéén
19.30
en zondag
- Géén voorrijkosten
arbeidsloon
- Gratisuur.
thuisbezorgd
enonze
geïnstalleerd*
om 16.30
Kijk voor
volledige
* exclusief inbouw apparatuur
programmering: kijk op www.bieos-omroep.
nl Burg.v.Boxtelstraat 4, Limbricht
U vindt Bie Os op Ziggo 41 en KPN
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl
1405. Kijk voor meer kanalen, info en
programma’s op www.bieos-omroep.nl

Heeft u al een kerstboom?
WE HEBBEN AMORICA’S EN
NORDMANN KERSTDENNEN
Wij verkopen ook
in de avonduren,
gratis thuisbezorgd
(omgeving Born)
Ons verkoopadres:
Vesta 2 te Born (Aldenhof)
Langs het spoor, tel. 046-4852274

Schoonmaakbedrijf V.O.F.
kan nog werk aannemen
bij voorkeur bedrijfsruimten

06-53762817

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

ZELISSEN

autodemontage v.o.f.
Milieuparkweg 14
Sittard

Miele en AEG wasmachines

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

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

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
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‘Sinterklaas letterspeurtocht’
in centrum van Geleen
In het centrum van Geleen is zondag 29 november een koopzondag. De winkels zijn
deze dag geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Als alternatief voor de traditionele Sinterklaasintocht organiseert Centrummanagement Geleen in samenwerking met de
lokale ondernemers een ‘Sinterklaas letterspeurtocht’ en een ‘kleurwedstrijd’.

en 17.00 uur, in bij het kantoor van Centrummanagement Geleen (Raadhuisstraat 17) en
wie weet behoor jij wel tot een van de gelukkige winnaars. Voor elke kind is er sowieso een
kleine attentie.
Kleurwedstrijd
Geef Sinterklaas weer wat kleur. Doe mee met
de kleurwedstrijd en lever je kleurplaat op
zondag 29 november, tussen 12.00 en 17.00
uur, in bij het kantoor van Centrummanagement Geleen (Raadhuisstraat 17). Sinterklaas
kiest op 5 december de drie mooiste tekeningen. De drie winnaars ontvangen persoonlij-k
bericht en een mooie prijs.
Aan de speurtocht nemen de volgende
ondernemers deel: Bemelmans Optiek,
Berden Mode, Boxxer, Bruna, Damesmode
Welten-Bronkhorst, Deleukstetaartenshop,
Donners Kindermode, Droomlingerie, El
Paso Tapas, Eleonore Bloemen & Brocante,
Foto Rijkies, ’T Frituurke, Gelaen 31, Heelveelfeest.nl, HEMA, Joop Roukens, Kootjes
Bloemenshop, Prijsmepper, Riejo Fashion,
Rousseau Chocolade, Top1Toys, Wibra en de
Zeeman.

De sint en zijn pieten hebben jouw hulp nodig! In de etalages van een aantal winkels zijn
letters verstopt. Als je ze allemaal hebt gevonden, weet je waar Sinterklaas zijn cadeautjes
koopt. Heb je een letter gevonden? Dan schrijf
je deze in het vakje bij de juiste winkel!
Tijdens de speurtocht zijn er allerlei lekkernijen te krijgen. Zo krijg je bij Rousseau
Chocolade twee chocolaatjes, bij Top1Toys

een cadeautje, in de hal bij Jan Linders een
warme chocomel en bij Donners Kindermode
een mandarijntje voor wat extra vitamientjes.
Al deze lekkernijen worden gratis verstrekt.
Heb jij geraden waar Sinterklaas zijn cadeautjes koopt? Lever de kaart, voorzien van je
naam, leeftijd, e-mailadres en telefoon (van je
ouders) op zondag 29 november, tussen 12.00

Nu gratis bezorgd in heel Geleen!

Kasteelbuurt Limbricht
krijgt weer vleugels
De afgelopen vijf jaar hield de Kasteelbuurt Limbricht, voorafgaande aan de
feestdagen, een inzamelingsactie voor
de Éngele van Zitterd-Geleen. Omdat
het dit jaar misschien nog harder nodig
is dan de voorgaande jaren, door de tijd
waarin we leven, pakt de buurt ook in
2020 de handschoen op.
De stichting Éngele van Zitterd-Gelaen
ondersteunt gezinnen in de gemeente die de
eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.
Gezinnen die, om wat voor reden dan ook, in
aanmerking komen voor de voedselbank en
hiervoor soms vele maanden op een wachtlijst terechtkomen. In de tussentijd zijn er
amper regelingen om deze mensen te helpen.
De Éngele proberen deze gezinnen te helpen
met pakketten waarmee een bijdrage wordt
geleverd aan een dagelijkse brood- en warme
maaltijd. Naast levensmiddelen zorgen ze
ervoor dat de gezinnen bij hun terecht kunnen
voor (kinder)kleding en/of huisraad.
Ben Haustermans, voorzitter van de Kasteelbuurt: “Wij als buurt willen hen een warm
hart toedragen en hopen dat er ook dit jaar
veel mensen, samen met ons, voor zorgen dat
deze gezinnen ondanks alles een ﬁjne Kerst
tegemoet gaan.” De organisatie hoopt op de
inzameldagen veel mensen te ontmoeten met
een tasje of doosje vol spullen die ze kunnen
missen. “Het mag van alles zijn. Van macaroni
en spaghetti tot aardappelpuree en van houdbare zuivel tot koﬃe en thee. Ook waspoeder,
tandpasta en tandenborstels, luiers en kleding
en schoenen zijn van harte welkom. En eigenlijk alles wat daar tussenin zit.”
De vrijwilligers van de Kasteelbuurt staan 9,
10 en 11 december tussen 18.00 en 20.00 uur
en 12 december van 10.00 tot 12.00 uur klaar
om de spullen in ontvangst te nemen. “Klopt.
Cornona-proof en wel, aan de Van Breylstraat in Limbricht, ter hoogte van nummer
14. Breng uw spullen bij voorkeur alleen.
Wij staan klaar om te helpen en dragen een
mondkapje.”

zoek online
vind lokaal
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 gratis bezorgen!*
 Vóór 15.00 uur besteld! Dezelfde dag nog gratis bezorgd*
facebook.com/onlinewarenhuisgeleen

instagram.com/onlinewarenhuisgeleen

*Binnen Geleen is ﬁetsbezorgdienst 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.
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Snieklaas en Pietermanknecht

Tuinbrigade verrast door
succes doneeractie

voor Sinterklaas. Maar de Goedheiligman
en de traditie hadden wel een bepaalde
aantrekkingskracht op Toon. In zijn Levensboek schrijft hij zelfs dat hij zijn carrière is
begonnen als een heel jong sinterklaasje aan
een raam in een bovenwoning op de hoek van
de Begijnenhofstraat en de Brandstraat in
Sittard.

Foto Gaby Hermans

Niet eerder stond de Sinterklaas traditie zo onder druk als dit jaar. Naast de
voortdurende pietendiscussie en het
steeds verder oprukkende Kerstfeest,
kampt het Sinterklaasfeest dit jaar ook
nog met de maatregelen om het Corona-virus in te perken. Hoe anders was
de situatie rondom het Sinterklaasfeest
in 1974 ten tijde van de Snieklaas conference van Toon Hermans?
Dit jaar lijkt de pietendiscussie nog verder
gepolariseerd. Het is niet eens meer echt
een discussie. Men is voor Zwarte Piet of
men is tegen. De aanleiding voor de discussie, argumenten van weerszijden en andere
oplossingen buiten Zwarte Piet of Roetveeg
Piet worden niet meer gehoord. Twee kampen
staan recht tegenover elkaar en ‘ontmoetingen’ tussen beiden escaleren tot voorvallen
waarbij de politie de orde moet herstellen.
Daarnaast is het Sinterklaasfeest dit jaar geen
gezellige bijeenkomst voor de hele familie of
het dorp. Door de geldende Corona-maatregelen zijn er (bijna) geen Sinterklaas intochten,
geen Sinterklaas vieringen in buurthuizen en
geen huisbezoeken van Sint en Piet. Sint en
Piet ontmoeten is alleen digitaal mogelijk, via
een conference call, videochat, gepersonaliseerde videoboodschap of een TikTok filmpje
van de Goedheiligman. Tel daarbij op dat het
Kerstfeest steeds meer aan terrein wint (lees:
eerder begint) - zeker omdat dat zo gezellig
is in deze donkere moeilijke tijd, waarin je
niet zo veel mag - én je vraagt je vanzelf af
hoe lang de Sinterklaastraditie nog stand gaat
houden.

conference zat juist in de tegenstelling tussen
het alom geliefde en gevierde Sinterklaasfeest
met de gespeelde “negatieve houding” van
Toon ten opzichte van het hele gebeuren.
Toon moest die nare man niet en de knecht
die maar stond te lachen… Een dom koppel vond’ie ‘t. In de conference maakt Toon
gebruik van bij iedereen bekende Sinterklaas
gebruiken. Sinterklaasliedjes worden op de
hak genomen, hij refereert aan bij iedereen
bekende cadeaus (zoals wanten) en spelletjes
(zoals hengelen). En het Sinterklaas element
bij uitstek, de schoen, zet hij in het middelpunt, door zijn eigen schoen uit te trekken en
aan het publiek te laten zien. Het resulteert in
één van zijn bekendste conferences, één die
hij zelfs nog een keer ‘opwaardeert’ door er in
zijn One Man Show van 1998 op terug te komen en er nog een schepje bovenop te doen.
De aanleiding voor de Snieklaas conference is
terug te vinden in de jeugd van Toon. Hij zal
niet exact het Sinterklaasfeest hebben meegemaakt zoals hij het vertelt in de conference,
maar er is zeker een kern van waarheid in te
ontdekken. Tijdens Toons jeugd in Sittard had
de familie Hermans het na het faillissement
en overlijden van Toons vader niet gemakkelijk. Het gezin leefde in armoede en Toon zal
zeker geen grote cadeaus hebben gekregen

“… ik was zowat tien jaar, toen ik mijzelf verkleed had als sinterklaas. Ik was een schriel
mager sintje, en ben zonder knecht in mijn
heilige eentje verkleed aan het hoge raam
gaan zitten op de vooravond van het feest.
Ik had een mijter gemaakt van karton. Nou,
mijter is wat veel gezegd, het was alleen de
voorkant… Van mijn moeder had ik wat plukken witte watten gekregen, waarvan ik twee
kleintjes op mijn wenkbrauwen plakte, en de
rest plakte ik onder mijn neus en kin. Ik weet
nog dat ik een brilletje van mijn Bonmama
ophad, en rond mijn schouders had ik een wit
laken gedrapeerd. Ik had de handschoenen
van tante Fieneke aan en in mijn rechterhand
de wandelstok van mijn vader, die moest de
staf voorstellen… Minstens twee uur heb ik
aan het hoge raam zitten te wuiven naar kinderen die beneden op straat stonden.”
Ik vind het een lieflijk tafereel wat Toon hier
en in zijn conference van 1974 schetst. Het
voert terug naar de essentie van het Sinterklaasfeest: het geloof, de fantasie en vreugde
van de kinderen en het familiegevoel. Wat
zou het mooi zijn als we met dat in gedachte
de traditie, al dan niet aangepast in vorm of
kleur, zouden kunnen proberen te behouden.
Zodat we over 100 jaar nog om de Snieklaas
conference van Toon kunnen lachen.
Scan de QR-code met je smartphone en bekijk
de Snieklaas conference uit de One Man Show
van 1974 op het officiële Toon Hermans YouTube kanaal.

Van alle kanten boden mensen planten aan.
Niet alleen uit Sittard-Geleen, maar ook
vanuit Guttecoven, Stein, Oirsbeek en Bunde
kwamen reacties. Daarnaast boden Marnis
Kwekerij in Bunde, Intratuin en de Plantenbieb Oirsbeek planten aan. De afgelopen
weken hebben de vrijwilligers hard gewerkt
om alle planten een juiste plek te geven in
de oude kloostertuin. De Tuinbrigade is een
onderdeel van de werkgroep Geheime Tuinen
van de Vereniging Sittards Verleden. Sinds
het vertrek van de zusters in 2015 onderhouden de vrijwilligers de tuin van het klooster
St.-Agnetenberg.

Een blik op het domein van de Tuinbrigade.

Kinderboek met
‘verhäölkes
in ‘t Zittesj’
Een kinderboek met verhalen in het Sittards dialect waaruit voorgelezen kan
worden maar waar de oudere kinderen
zelf ook in kunnen lezen.

Tessa Reijnders is cultuurwetenschapper. Ze stelde de belevingsexpo 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 projectburo.

Hoe anders was dit in 1974 toen Toon
Hermans zijn Snieklaas conference op het
podium bracht? De kracht en humor van deze

De planten doneeractie voor de Agnetentuin is een overweldigend succes.
Na de oproep op facebook en in de
Limburger werden de vrijwilligers van
de Tuinbrigade verrast door de vele
reacties.

De verhalen in het boek spelen zich af door de
hele provincie en hebben diverse thema’s die
kinderen aanspreken zoals uitstapjes, feestjes,
kabouters en beesten. Doordat de thema’s
dicht bij de belevingswereld van de kinderen
staat belooft dit een geliefd boek te worden.
Dit boek, welk samengesteld is door de commissie Volkscultuur van Veldeke, verschijnt in
acht verschillende dialecten. De Sittardse versie wordt door Veldeke Zitterd uitgegeven en
is uitsluitend in Sittard te verkrijgen. Een bijzonder cadeau voor de komende feestdagen.
Het boek ‘Verhäölkes in ’t Zittesj’ is te koop bij
Boekhandel Krings en bij Flow’s Boekensteun
in Sittard. De prijs bedraagt tien euro.

Wij zijn
verhuisd naar
Wolfeynde 10
in Beek

Raamdecoratie en vloeren,
alles onder 1 dak!
• Gordijnen • Raamdecoraties
• Insectenwering • PVC vloeren
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur.
Wolfeynde 10 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl

Like ons op

ACTIE DECEMBER:
2e vouwgordijn voor helft van de prijs,
keuze uit een ruime selectie stoffen
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Reitz Schoenmode sluit deﬁnitief haar
deuren aan de Salmstraat in Geleen
Reitz Schoenmode aan de Salmstraat 38 in Geleen sluit eind van dit jaar de deuren,
waar het 41 jaar geleden allemaal begon. Ben en Margot Reitz gaan genieten van
hun pensioen.

Reitz Schoenmode aan de Salmstraat 38 in
Geleen sluit eind van dit jaar de deuren, waar
het 41 jaar geleden allemaal begon. Ben en
Margot Reitz gaan genieten van hun pensioen.
Ben: “Het begon eigenlijk in het pand
hiernaast. Daar was ik ﬁliaalmanager van
Munnichs Modeschoenen. Van 1979 tot
november 1994. Toen namen wij de zaak
over en kwam mijn vrouw ook in de winkel,
waar zij met haar pedicure praktijk doorging.
Margot vult aan: “We kozen voor een andere
naam. Het werd Salamander Schoenen. Dat
is zo gebleven tot we in 2002 naar de huidige
locatie verhuisden en verder gingen als Reitz
Schoenmode, De liefde voor het vak is tot de
dag van vandaag gebleven bij het echtpaar dat
inmiddels allebei de zeventig is gepasseerd.
“We doen het nog steeds met veel plezier.
Het is toch een soort van ‘kindje’ van ons
geworden, maar we hebben met ons verstand
besloten er een streep onder te zetten”, vertelt
Margot.

Ben en Margot Reitz.
Foto Double Eye/Ivo Goessens

Deskundigheid
De klanten hebben door de jaren heen altijd
de weg weten te vinden naar Reitz Schoenmode. Niet alleen de kwaliteit, maar zeker ook
de deskundigheid van Margot, Ben en hun
personeel heeft daar een belangrijke bijdrage
aan geleverd. Ben: “Op een gegeven moment
kwam een kennis van me binnen, de dag voordat hij de Kennedy-Mars ging lopen, met de
vraag of ik een paar schoenen had waarmee
dat kon. Hij kocht er een paar Camel Boots.
Een paar dagen later kwam hij binnen en ik
dacht: ‘die komt me vertellen dat het niet
gelukt is, dat hij ﬂinke blaren had gekregen,
enz’. Maar niks was minder waar. Ik kreeg
van hem de schoenen, vol met modder en de

medaille, die hij had gekregen omdat hij de
tocht had volbracht, om deze in de etalage te
zetten. Zo blijkt maar dat de klanten van Reitz
Schoenmode kozen voor modieuze en comfortabele schoenen waarop men goed kon lopen.
Margot: “Dat was ons handelsmerk en daar
kon ik een bijdrage aan leveren vanuit mijn
pedicure achtergrond. Onze voetjes moeten
ons immers ons hele leven nog dragen.”
De collectie werd door Margot en Ben ingekocht in Dusseldorf, Brussel, Antwerpen
en de laatste jaren vooral in Nieuwegein.
Met het beeld van hun vaste klanten in het
hoofd gingen ze, regelmatig ook met het hele
team, naar de beurzen om passend schoeisel
te ontdekken. Een van onze medewerksters
kwam, tijdens zo’n beursdag eens met het idee
om groene schoenen te kopen. Ik vond dat
helemaal niks. ‘Groen kost poen’, zei ik tegen
haar. Uiteindelijk, ik weet niet meer precies
waarom, hebben we het toch gedaan. En binnen enkele weken waren ze allemaal uitverkocht. Tegenwoordig zeg ik dan ook: ‘Groen!
Dat moet je doen!”, vertelt Ben.
Weemoed
Een beetje weemoed klinkt door, maar het in
juni genomen besluit nadert zijn aportheose.
“Als je het goed doet, kun je ook vandaag de
dag met een schoenenzaak nog een prima
boterham verdienen. Het is inderdaad wel een
beetje jammer dat de enige zaak op dit gebied
in Geleen, nu zijn deuren sluit. Maar zoals het
spreekwoord zegt: ‘er is een tijd van komen…’,
dat geldt ook voor ons. Wij willen al onze
klanten bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen namens het hele team van Reitz
Schoenmode: Ben, Margot, Lea en Anne.”,
besluit Ben.
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Vidar komt tot leven

Jeugdlintje voortaan
ook in Sittard-Geleen
In 2019 lukte het nog niet, maar tijdens
de afgelopen begrotingsbesprekingen
van de gemeenteraad werd een
amendement op initiatief van Patrick
Brouwers, fractievoorzitter van het
CDA en zijn collega in de raad Phil
Boonen van DNA Phil Boonen unaniem
aangenomen.
Daarmee krijgt Sittard-Geleen een lintje
speciaal voor haar jeugdige inwoners.
Burgemeester Hans Verheijen steunde het
voorstel. Patrick Brouwers: “Er zijn zoveel
kinderen in onze gemeente die zich op de
een of andere manier positief inzetten. Denk
bijvoorbeeld aan jongeren die actief zijn als
mantelzorger voor hun ouders, broertje of
zusje. Of de jeugd die zich in hun vrije tijd
inzet voor een goed doel. Die verdienen toch
ook eens een compliment. Vaak wordt er
negatief gesproken over de gedragingen van
jongeren, laten we het juist positief bekijken!”

Wethouder Judith Bühler bij de Millenerpoort. Foto Ermindo Armino

Trots loopt wethouder Judith Bühler
(sociale zaken, Gemeente Sittard-Geleen) door de gangen van tapijtenbedrijf Millenerpoort. Ze ziet de bezieling
waarmee de medewerkers tapijten maken. De Millenerpoort is onderdeel van
Vidar, het Participatiebedrijf van de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen.
Vidar begeleidt ‘kwetsbare’ mensen naar
werk. Dat zijn mensen die lastig aan werk
kunnen komen, zoals mensen met een beperking of langdurig werklozen. Bij Vidar vinden
ze werk dat bij hen past. Meestal is dat een betaalde baan, soms ook met begeleiding. Of ze
gaan aan de slag als vrijwilliger (met behoud
van uitkering). Het werk is aangepast aan wat
van de medewerker kan worden verlangd.
Vidar zet, zeker in deze coronatijd, alle zeilen
bij om mensen aan het werk te krijgen.
Veel jongeren werkten als uitzendkracht of
met een 0-urencontract. Door Corona zitten
ze zonder werk. Ondanks steun van het rijk,
neemt het aantal jongeren dat aanklopt bij

Vidar toe. Behalve voor werk, kunnen mensen
bij Vidar terecht voor een bijstandsuitkering.
“Toch is dat de laatste strohalm, zegt Bühler.
Het doel is om aan het werk te gaan”.
Wie aanklopt bij het Participatiebedrijf kan
rekenen op maatwerk. Afhankelijk van ieders
persoonlijke situatie worden de mogelijkheden verkend. Meestal is er wel een vacature
en kan iemand die werk zoekt snel aan de
slag. Iemand die langer werkloos is of begeleiding nodig heeft, kan bijvoorbeeld terecht
bij de tapijtfabriek. Medewerkers krijgen
daar de kans om werkervaring op te doen en
uiteindelijk door te stromen naar een baan.
Bij Vidar vinden mensen structuur. Ze hebben elke dag een plek om naar toe te gaan,
krijgen elke maand geld en ze leren nieuwe
mensen kennen. Dat helpt allemaal mee om
deze mensen weer plezier in werk te geven
en nieuwe, positieve, ervaringen op te doen. ,
Ik geloof erin dat mensen zelf hun toekomst
kunnen bepalen. Vidar biedt daarbij een

steuntje in de rug” aldus Bühler. De tapijtenfabriek is voor veel mensen een veilige
plek om ervaring op te doen. Ze werken in
hun eigen tempo en worden niet steeds op de
vingers gekeken. Dat geldt ook voor andere
leerwerklijnen bij Vidar, zoals bij de vervaardiging van herbruikbare mondkapjes, die
ook zijn uitgedeeld aan mensen met een laag
inkomen en de Voedselbank.

Het College van B&W mag zich nu verder
buigen over de verdere invulling en kijken
wat het beste past binnen Sittard-Geleen.
“De burgemeester heeft de dag van de
kind als moment om het lintje uit te
reiken in gedachten. Maar eerst wordt er
waarschijnlijk een commissie gevormd met
daarin de burgemeester en mensen vanuit
de samenleving. Zij gaan de aanvragen dan
bekijken en bepalen wie er in aanmerking
komt. Wat in ieder geval staat is dat je er wel
echt iets voor gedaan moet hebben. Je krijgt
het jeugdlintje niet zomaar. Ik vind het mooi
dat jongeren op deze manier een blijk van
waardering kunnen krijgen voor iets waar ze
zich belangenloos voor hebben ingezet”, aldus
Brouwers.

Vidar is er voor werknemers en werkgevers.
Wie een werkzoekende vanuit het participatiebedrijf in dienst neemt, draagt zo ook
nog op een aantrekkelijke manier bij aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Jobcoaches van Vidar kunnen werknemers
begeleiden op de werkvloer. Met als doel dat
de werknemer uiteindelijk zijn werk zelfstandig kan uitvoeren. “Dankzij de inspanningen
van Vidar kunnen mensen die een steuntje/
zetje nodig hebben weer aan het werk. Dat levert alle partijen iets op. Een echte win, win!”
zegt Judith Bühler.

Heeft u de Ziepesjprènger gemist?
Elke laatste vrijdag in november reikt
culturele vereniging de Mander ‘de
Ziepesjprènger’ uit aan een persoon
die zich bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor Sittard, zijn cultuur en
tradities.
Met pijn in het hart heeft de Mander enige
tijd geleden al besloten dit jaarlijks hoogtepunt over te slaan gezien het nog steeds

rondwarende Corona spook. De beperkingen
die het Coronavirus ons oplegt, in ieders
belang, zou te grote afbreuk doen aan deze
feestelijke uitreiking.
De Mander wil echter heel Sittard verzekeren
in 2021 met een originele en spraakmakende Ziepesjprènger 2021 op de proppen te
komen die zijn onderscheiding dubbel en
dwars waard zal zijn. De Ziepesjprènger, van

oorsprong een typisch Sittard gebak werd
vooral met Sinterklaas en in de Adventstijd
door de mensen thuis gebakken en geconsumeerd of cadeau gedaan. Wellicht een
oproep aan de snel groeiende groep amateurbakkers, van jong tot oud, om zelf deze
oude traditie op te pakken. Geen zin in het
meng- en kneedwerk? Snel naar de lokale
bakker zodat je toch kunt pronken met je
eigen Ziepesjprènger.

OOSTERSE TAPIJTEN
RUIM 50 JAAR “REZA”
RIJKSWEG ZUID 193 | 6161 BL GELEEN | 046-4755052
Oosterse & Design tapijten

INFO@REZATAPIJTEN.NL | WWW.REZATAPIJTEN.NL

Enkele voorbeelden van onze aanbiedingen
Kelim
Vintage
Marok Berber
Nepal
Gabbeh
Patchwork
Mir
Bidjar
Structure Limone
Ziegler
Farahan
Timur Editions
Koh I Noor
Ghoum
Silky

170 x 240
170 x 240
170 x 240
170 x 240
170 x 240
170 x 240
170 x 240
170 x 240
170 x 240
170 x 240
170 x 240
170 x 240
170 x 240
170 x 240
170 x 240

€ 350,€ 595,€ 650,€ 695,€ 695,€ 795,€ 895,€ 1.150,€ 1.195,€ 1.495,€ 1.695,€ 1.695,€ 1.895,€ 1.995,€ 2.195,-

TEVENS REINIGING EN REPARATIE
~ sedert 1967 ~

Patrick Brouwers. Foto Maurice Banens

OP ZONDAG GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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Kennismakingsactiviteiten Graaf Huyn College

o
Kom en leer
Leerlingen
groep 8

Leerlingen
en ouders groep 8

20 januari
proeflesmiddag

Ouders
leerlingen
groep 8

11 t/m 21 januari

23 en 30 januari
individuele
rondleidingen
door de school

voorlichtingsavonden

Voor inschrijvingen en meer informatie: www.ghc.nl
(onder voorbehoud van de dan geldende coronarichtlijnen)

Eindhoven
A2

A73

A2

A2

KRINGLOOP GROOTHANDEL

LENTJHEUVEL
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.

HANDELSWEG 43, 6163 AJ GELEEN
TELEFOON +31 6 4702 8006
INFO@KRINGLOOPGROOTHANDELLENTJHEUVEL.NL
OPENINGS/-AFHAALTIJDEN
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG: 9:00 - 14:00 UUR
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Superjaar 1966 voor kampioen
Sittardia en topspeler Willy Dullens

werd van kwaad tot erger. “Mijn knie draaide
ongeveer helemaal rond.” Van beide benen
moest de meniscus worden verwijderd, de
twee kniebanden waren gescheurd, van het
rechterbeen werd de kruisband ingekort.”
Dullens kon niet meer voetballen en werd op
zijn drieëntwintigste in 1968 afgekeurd. Wat
overbleef waren de steunbetuigingen, de plakboeken en herinneringen aan een grandioze
periode. Ajax en vooral Johan Cruijﬀ trokken
zich het lot van de pechvogel aan. Alemannia
Aachen speelde in augustus 1969 een beneﬁetwedstrijd tegen Ajax in het Olympisch Stadion. De opbrengst van de match met 60.000
toeschouwers was bestemd voor de jongeman
wiens droom een grote voetballer te worden
slechts voor een deel werd vervuld.
Willy Dullens heeft jong en oud doen genieten. De keren dat hij als beste man van het
veld werd uitgeroepen, zijn haast ontelbaar.
Aan het seizoen 1965-1966 bewaart hij zijn
beste herinneringen. “Bondscoach Kessler
stelde mij op in Jong Oranje en liet me debuteren in het grote Oranje. Dan mijn interlands
tegen Schotland, CSSR en Denemarken. Voetballer van het jaar. Met Sittardia kampioen
en promoveren naar de eredivisie. Het ging
vanzelf, wat waren we sterk.”

Het kampioenselftal van 1966. V.l.n.r staan verzorger May Boesten, Joep Beckers, Frans Guns, Willy Dullens, Theo Huisman, Piet Quix en Sjeer Gruisen.
Zittend: Jan Wolfs, Jo Plum, Zef Brüll, Jo Peersman en Math Schmeits. Foto Fortuna Museum

Sittardia’s trainer Frans Debruijn werd
voor het begin van het seizoen 19651966 opgevolgd door Jung Schlangen.
De oud-voetballer van Juliana Bleijerheide kwam, zag en overwon. Sittardia
was uit de eredivisie gedegradeerd,
maar de voormalig trainer van Roda
JC en Fortuna ‘54 zag in dat het fundament van de selectie gezond was.
De opdracht die Schlangen van het
bestuur kreeg was helder: onmiddellijk
terug naar de eredivisie. “Ik geef de
jongens opdracht risico te nemen”, zei
de trainer bij het ondertekenen van het
contract. “Offensief voetbal en niet met
vier man consequent achter blijven.”
De club zou aan de vooravond van een
memorabel seizoen staan.
Bij de competitiestart in Volendam verpletterde Sittardia de palingboeren met 9-1. Het
begin van een superseizoen. De spelers in hun
gele shirts en blauwe broekjes sneden keer op
keer door de defensie van de thuisclub. Leo
van der Linden trof de roos viermaal, Theo
Netten drie keer. Sittardia walste ook daarna
over de volgende tegenstanders heen. Wie
kan deze geoliede machine stoppen? Dat was
NAC. In Breda blunderde de defensie zes keer.
De trainer greep de afstraﬃng in Brabant aan
om zijn discipelen danig de les te lezen. De
zware nederlaag tegen NAC werd meteen erna
gewroken met een 6-1 zege op VVV.
Het goede voetbal van Sittardia stond in de
belangstelling. Bondscoach George Kessler
– hij voetbalde ooit zelf voor zowel Maurits
uit Geleen als Sittardse Boys - zag de ploeg
aan het werk en erkende blij verrast te zijn.
Zondag 15 mei 1966 gaat de geschiedenis in
als de zoveelste gedenkwaardige dag in het
evenzo gedenkwaardig seizoen. In Roosendaal

werd RBC verslagen, de terugkeer naar de
eredivisie was een feit. Trainer Schlangen had
de opdracht om direct terug naar de eredivisie
te keren in daden omgezet. Joep Beckers zette
na dertig seizoenen voetbal een punt achter
zijn sportieve loopbaan. Hij was lange tijd de
rots in de branding bij Sittardia geweest.
Het acteren van de jonge spelbepaler Willy
Dullens bleek het hele seizoen een openbaring. Niet alleen de eigen supporters genoten
van het 21-jarig talent, overal in het land
gingen toeschouwers rechtstaan zo gauw als
Dullens aan de bal was. Na de winterstop
maakte hij voor het eerst zijn opwachting bij
de centrale training van het Nederlands elftal;
op 17 april 1966 debuteerde Dullens in de met
3-1 gewonnen derby tegen België. De debutant
was de revelatie en uitblinker. Een maand
later werd hij uitgeroepen tot beste Nederlandse voetballer van het jaar. Toon Hermans
reikte een speciaal voor deze gelegenheid
ontworpen bronzen beeld aan de voormalige
jeugdspeler van het Broeksittardse Almania
uit. De kranten stonden er vol van. Binnen- en
buitenlandse topclubs stonden voor Dullens
in de rij en waren bereid diep in de buidel te

tasten. Sittardia bood het talent een verbeterd
contract aan. Ondanks de aanlokkelijke aanbiedingen bleef de speler ‘zien Zitterd’ trouw.
“Ik was jong en meende dat mijn grote kans
heus nog wel ging komen.” Maar zijn voetbalcarrière zou abrupt worden beëindigd.
“Het liep lekker tegen Vitesse. We stonden
met 4-1 voor, geen vuiltje aan de lucht. Ik
passeer twee spelers, de laatste pakt mijn trui
vast en we vallen allebei. Ik voelde het direct,
dit is ernstig.” Na een gedwongen pauze van
twee maanden stond de stervoetballer tegen
het Amsterdamse DWS weer in het veld, het

De dramatische wending van een veelbelovende carrière als absolute topvoetballer is
Dullens niet in de koude kleren gaan zitten.
“Het was moeilijk om de klap te verwerken,
heel moeilijk. Zoals ik al zei rekende ik erop
dat mijn grote kans heus wel zou komen.
Sittardia had zich tot het uiterste ingespannen om mij te behouden. Jaren later vernam
ik uit betrouwbare bron dat de besturen van
Anderlecht en Sittardia rond de tafel hebben
gezeten en de club uit Brussel een half miljoen
voor mij wilde betalen. Een recordbedrag in
die tijd. Wat ik betreur, is dat het gesprek volledig buiten mij om is gegaan. Ik heb er nooit
iets van af geweten.”
Tekst Koos Snijders

Ook Sint vindt zijn
nieuwe auto op
zuidlease.nl/occasions
me
scan

REIJNEN
MONUMENTEN

Voor een passend
grafmonument
Mortel 10 Born 046 - 48 18 178
www.reijnenmonumenten.nl

AAFSJIED NUMME IS NEET LOSLAOTE
MER ‘T IS EEN ANGERE
MANEER VAN VASHAUWE.

Uitvaartcentrum Ubachs
www.ubachs.nl
Vouershof 1
6161 DB Geleen
046 - 4743293
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Vul de woordzoeker in en maak kans op een van de
mooie prijzen!!!
T I U H C S T C E L E S
N
E
C
N
R
L
B
I
P
K
A

O
L
A
A
A
U
O
R
M
U
S

V
N
V
R
A
S
E
A
C
T
N

A
I
T
D
E
C
K
D
U
S
O

N
N
T
S
I
T
E
A
L
L
R

E
L
F
E
N
M
N
A
I
E
F

S
G
S
D
R
O
K
E
T
P
C

S
E
G
F
R
T
A
E
X
P
A

A
S
R
E
K
E
S
T
R
O
S

L
E
A
I
N
I
T
M
E
K
B

K
L
H
L
V
L
O
N
D
E
R

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel
verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af.
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
AERONAUT
ANANAS
BOEKENKAST
BOXEN
CAESAR
CELDEUR
CENTRALE
EGGEN
ELFEN

ENTER
FRONS
GESEL
GRAVIN
IMKER
INLEG
KLASSENAVOND
KOPPELSTUK
LIEFDESDRANK

NAIEF
OMEGA
PRECIES
REKEST
SCHUIT
SELECT
TERTS
VISETER
VLONDER

✃

D
G
S
K
A
G
E
M
O
L
K

Vul de woordzoeker in, knip de oplossing samen met uw ingevulde gegevens uit en
deponeer de oplossing in de box aan de servicebalie van Jumbo, Romeinenstraat 2, Sittard

PRIJZEN:
1e prijs
2e prijs
3e prijs

50 euro gratis boodschappen
25 euro gratis boodschappen
gratis borrelpakket t.w.v. 12,50 euro

✃

U kunt de oplossing inleveren t/m zondag 13 december 2020.

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:

Naam:

__________________________________________________________________________________________________

Adres:

__________________________________________________________________________________________________

Postcode:

_____________________________________________________________________________________________

Woonplaats:

_________________________________________________________________________________________

Telefoonnummer:

_________________________________________________________________________________

Romeinenstraat 2,
6132 GN Sittard

Speciale actie van
Generation Coffee
voor de lezers
van MIJNGazet

Proefpakket (4x250 gram)
250 gram Fair ‘n Square
250 gram Green Choice
250 gram Smooth Sensation
250 gram Strong ’n Tasty

samenwerking

In
met vinoloog
Peter van Sloun van Wijnhandel Van Berkum
is een pakket samengesteld met biologische wijn
van Jorge Pradilo. Voor 37,50 euro in plaats van
41,70 euro ontvangt u driemaal rood en driemaal wit.
Normale prijs per fles is 6,95 euro.
Te bestellen via:

€ 37,

50

i.p.v. € 41,70

www.mijngazetshop.nl

€ 20,00

Een perfecte koffie begint met de topbonen van
Generation Coffee. Voor de lezers van MIJNGazet
heeft eigenaar Rick Hempe een proefpakket
proefpakket
samengesteld van vier melanges van topkwalteit.
Deze meesterlijk geroosterde bonen geven intense
espresso’s die een waar genoegen zijn voor uw smaakpapillen.
Zeg dag tegen uw supermarktkoffie en kies voor de nieuwe generatie!
Te bestellen via:

www.mijngazetshop.nl
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In memoriam Ed van den Ende
Dag Ed,
Ik zie hem nog met kwieke pas van de Benedictastraat in Sittard, waar hij woonde, naar het
bezinningshuis van de Regina Carmelie Kollenberg lopen, want daar parkeerde Ed zijn auto.
Heel verstandig, want nu konden de zusters een
oogje in het zeil houden. Zo was Ed. Alles goed
geregeld? Dan gaan we er voor.
Terugdenkend aan 2009. Met oud stadsgids
Nelly Timp, die ook niet meer in ons midden is,
dronk ik op het terras van hotel De Limbourg
een kopje koffie. Het gesprek ging alle kanten
uit, totdat ze plotseling zei: ’stadsgids, is dat niet
wat voor jou?’
‘Ja,’ zei ik zonder er lang over na te denken. En
nu draai ik al jaren in een team van stadsgidsen
mee, waar Ed deel van uitmaakte.
In de vorige eeuw, gestart met Hub Geurts,
Theo Oberndorff en Sjang Jessen, liet Ed al zien
waar zijn passie lag: Sittard. “De mensen moeten weten wat hier allemaal gebeurd is en dat is
zoveel, daar kan ik dagen over vertellen”.
Ja, en als je dan ook nog belangstelling hebt
voor de wijnbouw op de Windraak, als je
betrokken bent bij de ontwikkeling van het
speltgraan op de Kollenberg, als je als IVN-natuurgids alle bomen van het stadspark bij naam
kent, als je Ambrass drinkt (echt Sittards bier),
ja, dan kan Sittard bijna geen geheimen meer
voor je verborgen houden.
Ed was ook kind aan huis bij de kasteleins,
waar regelmatig tijdens het stadswandelen
een tussenstop werd gemaakt. En…ik was

bijna vergeten om nog te vermelden, dat zijn
‘Sittardse lezingen’ bij vrouwenverenigingen
een hoogtepunt vormden, niet alleen voor de
vrouwen, maar ook voor hem. Hij deed het
graag en met verve.
Toch was hij geen ‘groepsmens’. Als verteller
hield hij altijd enige afstand. Misschien om grip
op de dingen te houden, want hij trok graag zelf
aan de touwtjes, regisseerde zijn eigen show en
genoot daar evenzeer van als zijn publiek.
‘Zijn eigen manier van leven leiden’, dat was
Ed ten voeten uit. Een van de stadsgidsen vertelde dat hij vaker met echtgenote Irène naar
Scheveningen reisde, gewoon om even een visje
te verorberen. Natuurlijk, de vis was daar veel
verser dan in Sittard.
Enkele weken geleden ontmoetten wij elkaar
nog op de wal. Het was uitzonderlijk zacht voor
de tijd van het jaar. Wij maakten grapjes, zoals
meestal. Ik wees naar een krotje, dat in een van
de volkstuintjes op instorten stond. ‘Die rommel moeten ze nog opruimen,’ zei ik.
Ed lachte. ‘Zeker niet, dat is een bakkes. Weet
je wat dat is? Een bakhuis. Daar bakten ze
vroeger vlaaien en het vuur werd gestookt met
takkenbossen.’
‘Buiten de walmuren?’ vroeg ik
‘Ja, een bakkes lag buiten de wal. Wel zo veilig.
Er zal vroeger zeker weleens wat mis zijn gegaan.’ Hij knipoogde.
Kortom, Ed bracht de geschiedenis naar je toe:
boeiend en met een grote dosis humor, want
het leven moet je niet al te serieus nemen. Dat

had hij niet van een vreemde geleerd, maar van
Toon Hermans.
Op bijgaande foto vertelt Ed over het leven van
Toon, die hij volgens eigen zeggen nog gekend
heeft. De vergelijking tussen die twee ga ik
niet maken, maar ik zie wel enkele bijzondere
overeenkomsten: briljante vertellers over het
“gewone leven” en ambassadeurs van Sittard.
Ed van den Ende blijft in de harten van velen
voortleven, en daarom sluit ik af met een gedichtje van Toon Hermans:
‘Zal ik reizen naar een ster
Noord of Zuid
‘t is even ver
Diep in mijzelf
Voel ik het al
Ik ben hier en…overal.’


Niek Bremen, stadsgids.

Private shoppen voor hotelgasten bij
lokale ondernemers in Sittard
Nog heel eventjes en de pakjestijd
kondigt zich weer aan. De kerstbomen en dito lichtjes verschijnen weer
in het straatbeeld en de huiskamers.
Je wilt graag kerstshoppen en nieuwe
kleding en nieuwe lingerie kopen,
maar is dat veilig?
Als eigenaresse van Lincherie, Sittard &
Maastricht, Samantha Ossel zocht in dit kader naar nieuwe methodes om zaken in deze
steden te herontdekken. En mooie nieuwe
samenwerkingen aan te gaan met andere

lokale ondernemers. “Wij hebben hiervoor
mogelijkheden gecreëerd, fun van shoppen &
persoonlijke aandacht.Via het Private Shopping Network kunnen hotelgasten , tijdens
hun verblijf in Limburg een leuk en uniek
moment beleven tijdens de vakantie.
Een select aantal lokale ondernemers biedt
je, zonder extra kosten, de mogelijkheid om
je verblijf nog meer naar je hand te zetten.
Cultuur overdag, een vroeg diner in je hotel
gebruiken en aansluitend shoppen als een
beroemdheid met de winkel exclusief voor
jezelf.”

De ondernemer neemt de tijd om je met
aandacht en advies te helpen aan mooie
nieuwe items waar je blij van wordt. Dat
betekend de fun van shoppen in een veilige
omgeving. In Sittard kan dit bij Lincherie, Bernard, FEE, Locals, Sam&Sara en
Vonjaxl.
Kijk voor meer informatie en hoe te reserveren op: www.privateshopping-network.nl

‘Goed kijken naar het
wel en wee van onze
kinderen’
Vervolg van de voorpagina
Ger Laven, directeur van ‘t Heuvelke:
“In 2019 zijn we gefuseerd met De
Springplank. De andere Triade-school
in deze wijk. In een eerdere fase hebben we al twee lokalen aangebouwd,
maar vanwege de groei, het afgelopen
jaar, was dit niet voldoende. Er volgen
inmiddels 253 kinderen onderwijs bij
ons. Daarom werd besloten tot een
tweede bouw die nu is gerealiseerd.”
Met deze realisatie krijgt de school de beschikking over twee nieuwe leslokalen en twee
kantoorruimtes waar bijvoorbeeld de logopedist en ergotherapeut zijn werk rustig kan
doen. “Het nieuwe deel is als het ware aan de
voorkant tegen de ‘oude’ school vastgeplakt.
Het is zo mooi gedaan, dat als je het niet weet,
je het waarschijnlijk niet eens ziet. Het lijkt of
er een compleet nieuwe school staat”, vertelt
Laven. Leerkracht Saskia van de Voort vult
aan: “En het was ook wel nodig. De huidige
groep vier kreeg les in de lerarenkamer en de
docenten zaten op de gang. Nu krijgt iedereen
een eigen lokaal.”
In januari 2019 werd de school door RTL
bekroond tot ‘Best presterende school van Nederland’. Nu ligt er de ambitie om uit te groeien tot een brede zorgschool, gelegen midden
in een bruisend stadsdeel. Ger: “Dat heeft ons
toen inderdaad blij verrast. We zijn niet uit op
het behalen van prijzen, maar dat is natuurlijk
altijd wel leuk. We staan voor het verzorgen
van goed onderwijs en willen als team het wel
en wee van de kinderen in het oog houden.
We bewaken de veiligheid goed en regelmaat
en structuur vormen de basis van alles wat we
doen en vooral van dat wat we de kinderen
willen meegeven voor hun toekomst. ” Saskia:
“Kinderen spelen met en leren van elkaar. Dat
is een belangrijk uitgangspunt dat wij bij veel
van wat we doen hanteren.”
Voor nu is de huidige locatie klaar voor de
toekomst. “Nou, bijna. We willen de speelplaats nog een update geven. Er een fijne
leuke en kindvriendelijke plek van maken.
Volgende maand wordt deze al opnieuw
betegeld en in een later stadium komen er
spelmaterialen bij”, besluit Ger Laven.

Colofon
Advertenties
advertenties@mijngazet.nl
Maurice de Wit
06 - 3971 7715
maurice@mijngazet.nl
Redactie
redactie@mijngazet.nl
Bas van Heel
06 - 2786 0582
bas@mijngazet.nl
Opmaak
Bee in Media
Website
BasSta-Web
Druk
Janssenpers Gennep
Bezorging
Spotta
Bezorgklachten
weekblad@axender.nl
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Poppodium Volt

Sugar Queen Trio
vr 11 dec | 20.30 uur

Violet’s Tale
za 12 dec | 20.30 uur

Copperhead County
vr 18 dec | 20.00 uur

Stan Smeets & Friends
zo 20 dec | 13.00 + 16.00 uur

Schouwburg
De Domijnen

Javier Guzman
Oudejaarsconference

vr 4 dec | 19.00 + 21.00 uur

FUSE
Fuse Live

di 29 dec | 19.00 + 21.00 uur
Filmhuis
De Domijnen

Hope
Een eerlijk en gevoelig drama
van Maria Sødahl

t/m 23 dec

The Singing Club
De feelgood-film van het jaar!

t/m 30 dec

www.dedomijnen.nl | 088 5995500

