kerst 13+20
koop
zondagen,
december

12.00 - 17.00 uur

“en straks weer lekker slapen!”
Rijksweg Zuid 78 | 6161 BP Geleen
Tel. +31 (0)46 – 475 43 10 | info@hydrosfeer.nl
www.hydrosfeer.nl
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Minder
erfbelasting
Vermogen veilig
voor de zorg

“Van uitstel, komt afstel” is het bekende spreekwoord waarmee wordt aangeduid
dat het beter is om zaken meteen af te werken, anders kom je er wellicht niet meer
aan toe, of doe je ze simpelweg niet meer.

ADVIES: SCHUIF HET NIET VOOR JE UIT.

Veel mensen stellen het uit!
Nadenken over de dood, en het maken van
testamenten en volmachten is bĳ uitstek zo een
onderwerp om lekker voor je uit te schuiven. Het is
immers niet een heel gezellig onderwerp, het kost
geld en men weet lang niet altĳd hoe eraan te
beginnen. Hieronder twee voorbeelden:

Familie “niks geregeld”

Man (67) en vrouw (68), twee kinderen, eigen huis,
beetje spaargeld. Ze hebben nog niks geregeld (wel
al lang van plan) en mĳnheer wordt op een ochtend
niet meer wakker. Naast alle verdriet krĳgt mevrouw
na enkele maanden een brief van de belastingdienst
waarin staat dat ze EUR 6.200 aan erfbelasting moet
betalen over de zogenaamde kindsdelen.
Ze schrikt zich een hoedje,
maar ja... ze moet betalen.
Een jaar later krĳgt mevrouw een hersenbloeding en
helaas wordt ze wilsonbekwaam en opgenomen in
een zorginstelling. De kinderen willen graag haar huis
gaan verkopen, maar horen dat dat niet kan! Ze zĳn
immers niet de eigenaar van de woning, dat is moeder
en dìe kan/mag niet meer tekenen. Tot overmaat
van ramp gaat de zorg ook nog een eigen bĳdrage
berekenen waarbĳ de waarde van de bezittingen van
moeder (dus ook het huis waar ze niet meer woont)
worden meegenomen.
Dit lĳkt een spannend en verzonnen verhaaltje, maar
helaas is het schering en inslag in onze praktĳk. Het
vervelende hieraan is: veel financieel en juridisch leed
had gemakkelĳk voorkomen kunnen worden.

Familie “wel geregeld”

Man (67) en vrouw (68), twee kinderen, eigen huis,
beetje spaargeld. Ze hebben vorig jaar alles geregeld,
zowel het fiscale als het juridische deel van het erfrecht
(middels 2 uitgebreide fiscaal ingerichte testamenten
en volmachten) en mĳnheer wordt op een ochtend
niet meer wakker. Naast alle verdriet krĳgt mevrouw
na enkele maanden een brief van de belastingdienst
waarin staat dat ze geen erfbelasting hoeft te betalen
over de zogenaamde kindsdelen. Dat was immers
netjes geregeld in het nieuwe testament van haar
overleden man.
Een jaar later krĳgt mevrouw een hersenbloeding en
helaas wordt ze wilsonbekwaam en opgenomen in een
zorginstelling.
De kinderen willen graag haar huis gaan verkopen
en horen dat dat gelukkig mogelĳk is! Ze zĳn niet de
eigenaar van de woning, maar middels de uitgebreide
volmacht van de ouders kunnen de kinderen toch tot
verkoop van de woning overgaan. Gelukkig maar!
Zonder goede testamenten en volmachten had de zorg
een vervelende greep in de kas kunnen doen.

“De moraal van beide
verhalen: Regel het
en blĳf het niet
uitstellen!”

0800-1031 | www.erfrechtplanners.nl

Bel voor een
vrĳblĳvend
gesprek

SITTARD - HORST - HERTEN - VALKENBURG A/D GEUL

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

REIJNEN
MONUMENTEN

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

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

ZELISSEN

autodemontage v.o.f.
Milieuparkweg 14
Sittard

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

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

Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN
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

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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Boessen Elektronika

Al meer dan 47 jaar de leukste onderdelenshop van Limburg!

✃

• Verlichting en benodigheden: LED,
Hallogeen, TL, Gloeilampen, Spots,
Adapters, Fittingen, e.d.
• Onderdelen: Stofzuiger, Koelkast,
Wasmachine, Droger, e.d.
• Audioapparatuur: o.a. Versterkers,
Radio’s, Buizen, Platenspelers en
onderdelen.
• TV en antenne materiaal: o.a.
Versterkers,Pluggen, Splitter, Kabels, etc.
• Computer en GSM-accessoires: o.a.
GSM accu’s en kabels, SD-kaarten,
USB-sticks, Wifiversterkers.
• Grote sortering accu’s en batterijen.
• Arduino en Raberry PI

ronica
Elekt
voor
een!
ieder

• 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, Koffiezetapparaten
en toebehoren.
• Ook voor Reparaties bent u bij ons aan
het goede adres.

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!

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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‘De fysiotherapeut spoorde
mij aan om dit te gaan doen’

Slasj zoekt
nieuwe leden

vlak. Al onze vaste lasten blijven bestaan,
terwijl aan de inkomsten kant veel wegvalt.”
Draaien jullie puur op contributies of
zijn er andere inkomsten om de vereniging draaiende te houden?
“De kosten voor deelname aan de activiteiten
van de vereniging houden wij laag. De jaarlijkse bijdrage die wij vragen van onze leden
is voor het grootste deel de contributie die wij
afdragen aan KBO-Limburg voor het lidmaatschap. Hierdoor worden voor een groot deel
de kosten gedekt die worden gemaakt door
de Provinciale en Landelijke organisatie van
KBO-PCOB. Door de gemeente worden wij
ondersteund met een bijdrage per lid en ook
een subsidie voor een bijdrage in de huur. Een
niet onbelangrijk deel van de andere inkomsten van de vereniging bestaan uit bar-opbrengsten en bijdragen van medegebruikers
van het gebouw.”

Léon Jansen.

Léon Jansen (66 jaar) woont in Sittard
en is sinds maart 2016 voorzitter van
KBO Sittard Stad. Deze lokaal georganiseerde vereniging bestaat al sinds 1964
en organiseert activiteiten voor 50plussers onder de noemers ‘Ontmoeting’,
‘Ontspanning’ en ‘Ondersteuning’.
Hoe ben je met deze organisatie in contact gekomen?
“Ik ben in 2015 tijdens een revalidatieprogramma in contact gekomen met een
bestuurslid van de vereniging die mij enthousiast vertelde over zijn werkzaamheden. De
fysiotherapeut spoorde mij aan dat een bestuursfunctie bij die vereniging zeker iets voor
mij zou kunnen zijn en het verdere verloop
laat zich raden.”
Wat viel je meteen op bij de start van
jouw voorzitterschap?
“Het verrichten van vrijwilligerswerk binnen
een vereniging is altijd dubbel. Enerzijds doe
je dit voor jezelf als een zinvolle invulling van
jouw tijd en anderzijds wil je bijdragen aan
zaken die een maatschappelijk belang dienen.
Gelijk vanaf het eerste moment ontdekte ik
dat deze zaken bij KBO Sittard goed samengingen. Ik trof een hechte band aan tussen de
collega bestuursleden en vrijwilligers.”
Kun je wat meer vertellen over de activiteiten van de vereniging?
“KBO Sittard Stad is een seniorenvereniging
met ongeveer 350 leden. De vereniging stelt
zich ten doel de belangen van senioren te
behartigen. De vereniging is aangesloten bij
KBO Limburg en daardoor automatisch bij de
landelijke organisatie KBO-PCOB. De KBO
maakt zich sterk voor een volwaardige positie
van alle senioren, waarbij de onderlinge
solidariteit en zorg voor elkaar uitgangspun-

ten zijn. Daarom werkt de KBO er op allerlei
fronten aan, dat senioren daadwerkelijk die
plek krijgen in de maatschappij waar zij recht
op hebben. Op lokaal niveau willen wij medesenioren de kans geven elkaar te ontmoeten,
om te ontspannen en de zelfstandigheid van
senioren te bevorderen. Daarvoor organiseren wij allerlei activiteiten voor ontmoeting,
ontspanning en ontwikkeling.”
Wat doet de KBO voor haar leden?
“Belangbehartiging op het gebied van: Wonen, Welzijn en Zorg, Veiligheid, Koopkracht,
Digitalisering en Zingeving. Ondersteuning
en advisering, zoals belastingservice en
andere vragen. Kortingen, zoals op collectieve
ziektekostenverzekering. Met de ledenpas
krijg je korting bij bepaalde bedrijven en op
bepaalde acties (Filmclub bioscoop Foroxity).
Tweemaal per week zijn er soosmiddagen met
heel veel activiteiten. Daarbij zijn alle leden
welkom, maar ook introducés.”
Is jullie Facebookpagina een medium
dat 50plussers graag gebruiken?
“Wij zijn gestart met een Facebook-pagina
vlak voordat Facebook in een nogal negatief
daglicht kwam te staan en zelfs het Amerikaanse congres Mark Zuckerberg aan de tand
ging voelen. Vanaf dat moment is de pagina
eigenlijk in een soort slaapstand gekomen en
gebruiken wij met name onze website.”
Hebben jullie last van corona? Hoe
gaan jullie hiermee om?
“Wie niet? Natuurlijk hebben ook wij last
van corona. Maar het meeste last van corona
hebben onze leden. Zij kunnen niet langer in
hun dagbesteding die zinvolle invulling geven
door deelname aan de normaal door ons georganiseerde activiteiten. Voor wat betreft de
vereniging zit de pijn vooral op het financiële

Hebben jullie voldoende naamsbekendheid? Weten de mensen uit de
doelgroep jullie makkelijk te vinden?
“Als het klopt, zoals blijkt uit de media, dat
veel senioren in een isolement leven, is het
mijn overtuiging dat er helaas nog steeds
sprake is van onvoldoende naamsbekendheid.
Door het deelnemen aan onze activiteiten of
door een bijdrage te leveren als vrijwilliger,
kunnen mensen loskomen uit dat isolement.
Het is duidelijk dat het vergroten van de
naamsbekendheid daarom voor ons belangrijk is.”
Met hoeveel vrijwilligers werken jullie
en hoe komen jullie aan vrijwilligers?
“Onder onze leden hebben wij momenteel een
70-tal vrijwilligers. Iedere vrijwilliger draagt
bij aan het laten draaien van de vereniging
en natuurlijk zoeken wij altijd leden die ons
vrijwilligersteam willen versterken!
Hoe zit het met de huisvestingsperikelen van de vereniging? Gloort er licht
aan de horizon?
Het woord ‘perikelen’ suggereert iets negatiefs
in termen van ‘moeilijk’ en ‘nattigheid voelen’.
Ik zou dat woord niet willen gebruiken. Op dit
moment kan ik niet anders stellen dat wij ons
gesteund voelen door de medewerkers van de
afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van
de gemeente Sittard-Geleen. Al geruime tijd
hebben wij een goed en constructief overleg
om te komen tot een nieuwe huisvesting. Dit
is noodzakelijk geworden als gevolg van de
voorgenomen sloop van het ‘Oude Politiebureau’ aan de Pres. Kennedysingel. Momenteel
hebben wij overeenstemming dat Odasingel
90, direct grenzend aan Poppodium Volt,
geschikt zal worden gemaakt als huisvesting voor KBO Sittard Stad. Wij hebben het
vertrouwen dat wij zijn verhuisd naar deze
nieuwe locatie nog voordat de sloophamer
ons huidige gebouw zal raken. Een datum
hiervoor kan ik alsnog niet noemen.”

Tekst Bert Wassenberg

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 ~

Tijd voor een nieuwe hobby in deze Corona-tijd? Of wil je je oude hobby weer
oppakken? Dan ben je van harte welkom bij de slagwerkgroep van Harmonie St. Joseph Sittard, afgekort Slasj.
De slagwerkgroep bestaat op dit moment uit
veertien leden van diverse leeftijden, met
spelers op diverse soorten trommels en andere percussie-instrumenten en op melodisch
slagwerk (xylofoon, marimba, vibrafoon);
daarnaast is er een jeugd-slagwerkgroep van
vier leden. Naast de traditionele straat-optredens, samen met het harmonieorkest
(o.a. met carnaval en in processies) speelt
Slasj ieder jaar minstens één aansprekend
avondvullend concert, met cross-overs met
bijvoorbeeld een coverband. In 2017 was dat
Slasj Rocks in Volt in Sittard, in 2018 Pop
through the years in het Forum in Sittard en
nadat 2019 een concoursjaar was voor Slasj
stond voor 2020 een concert met filmmuziek
gepland, maar vanwege Corona hebben ze dat
moeten doorschuiven naar -hopelijk- 2021.
Lijkt het je wat en heb je lessen of opfrislessen
nodig, dan kunnen die worden gevolgd in het
eigen harmonielokaal aan het Kloosterplein in
Sittard. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden, eventueel voor een proefperiode, dan
kun je contact opnemen met Fred Revenich,
tel. 06 – 5102 9854.



Foto Archief Harmonie Sint Joseph Sittard

Gratis mondkapje voor
gezinnen met een
laag inkomen
Het dragen van een mondkapje in
openbare plekken die binnen zijn,
is verplicht. Gezinnen met een
laag inkomen komen in aanmerking voor twee gratis mondkapjes
per persoon. Heeft u mondkapjes
nodig? Bel dan met de gemeente,
tel. 14 046. Als u in aanmerking
komt, krijgt u de mondkapjes op uw
thuisadres toegestuurd. Het gaat om
herbruikbare exemplaren van stof
die lokaal worden geproduceerd
door ons participatiebedrijf Vidar.

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

Een zalig
kerstfeest
en blijf
gezond!

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

Nu gratis bezorgd in heel Geleen!

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.

ADVOCAAT SCHEIDINGSMEDIATOR
Mr. Fabiënne van Aken
Sittard Geleen - Maastricht

Een nieuw begin… na de scheiding
Scheiden via mediation is voor bijna iedereen geschikt.
Vooral als er nog de bereidheid is om samen om de tafel te zitten en te overleggen
is mediation een verstandige keuze. Samen een regeling treffen is vaak een betere
oplossing dan een beslissing die een rechter oplegt.
Het regelen van een scheiding of verbreking van een samenwoning hoeft niet heel
ingewikkeld te zijn. Bij het einde van een relatie bekijk ik allereerst wat belangrijk
is voor de toekomst. Er zijn vaak veel emoties, zorgen en vragen.
Hier heb ik aandacht voor en ik streef ernaar samen met betrokkenen een regeling
te treffen waarmee ieder apart goed verder kan.
Ik heb aandacht voor de belangen van beiden. Ik ben empathisch en mijn aanpak
is erop gericht om betrokkenen verder te helpen na de scheiding. Indien dit
wenselijk is, spreek ik ook met de kinderen om ze bij de regeling te betrekken.
Op deze manier is mediation goed voor iedereen.
Een nieuw begin… na de scheiding

ADVOCATENKANTOOR VAN AKEN
Rijksweg Zuid 22A
6131 AP SITTARD
mail@vanakenavocaat.nl
www.vanakenadvocaat.nl
046 - 410 74 87
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RECHT

De (zieke) oproepkracht

De heer Janssen werkt als beveiliger.
Hij heeft een oproepcontract, en is daar
blij mee. Zijn oproepcontract geeft hem
namelijk vrijheid: hij werkt wanneer
zijn werkgever hem oproept, en als het
de heer Janssen niet uitkomt om dan
te werken, dan werkt hij niet. De heer
Janssen krijgt de door hem gewerkte
uren betaald en dat functioneert voor
hem prima. De ene week werkt Janssen
10 uur, de andere week werkt Janssen
25 uur; gemiddeld werkt hij 20 uur per
week.
De werkgever van de heer Janssen is ook blij
met het contract; hij meent dat zijn bedrijf
flexibele arbeidskrachten nodig heeft. Daarvoor kun je uiteraard ook een uitzendbureau
inhuren, maar dat is een stuk duurder.
Ongeveer anderhalf jaar na indiensttreding
krijgt de heer Janssen een auto-ongeluk. Hij is
wekenlang arbeidsongeschikt. De werkgever
roept de heer Janssen vanaf dat moment niet
meer op om te komen werken. De werkgever
betaalt vanaf dat moment ook geen loon meer.
Er wordt immers alleen loon betaald voor
gewerkte uren. Bovendien: Janssen had het
auto-ongeluk in een periode dat Janssen niet
was opgeroepen om te werken.
Janssen is het daar niet mee eens en spant
om die reden een kort geding aan tegen zijn
werkgever. Janssen eist betaling van loon, en
wel voor 20 uur per week.
De kantonrechter in Den Bosch geeft de
heer Janssen gelijk: de werkgever moet het
loon “gewoon” doorbetalen. Het aantal uren
dat moet worden doorbetaald, is in beginsel
(uitzonderingen zijn mogelijk!) gelijk aan het
loon dat de heer Janssen in de drie maanden
voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid
heeft gewerkt.
Dit is zo maar een voorbeeld uit de rechtspraak. Zoals deze uitspraak zijn er nog veel
meer. Je zou daarom verwachten dat iedereen
nu wel weet hoe het zit. Maar dat is niet zo.

Als gevolg van het coronavirus zijn mensen
momenteel vaker en langer thuis dan normaal. Hierdoor kunnen extra irritaties tussen
buren ontstaan. Buurtbemiddeling Westelijke
Mijnstreek helpt u en uw buren om weer met
elkaar in gesprek te komen. Dit werkt het best
in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige
problemen. U kunt zelf rechtstreeks contact
opnemen met Buurtbemiddeling via buurtbemiddeling@piw.nl of door te bellen naar
06–22968998.

Ineke Custers schrijft
boek over ‘snurken’
Foto Marcel Maas

Met regelmaat wordt aan mij de vraag voorgelegd hoe het zit met een loondoorbetaling
ten aanzien van een oproepkracht. Kennelijk
is er nog veel onduidelijk. Daarbij helpt ook
niet dat het UWV op zijn website schrijft dat
een oproepkracht die ziek wordt buiten een
oproepperiode geen recht heeft op loondoorbetaling. Dit is naar mijn mening simpelweg
fout (zo dacht overigens ook de kantonrechter
in deze zaak) en het zorgt ervoor dat verwarring blijft bestaan.
Deze column is uiteraard niet bedoeld als een
juridisch advies. Maar ik kan wel een paar
hoofdlijnen uitzetten: Om te begrijpen hoe het
systeem in elkaar zit, is het goed om te weten
wat de wetgever nu eigenlijk wil. En dat is:
afscheid nemen van al te flexibele arbeidscontracten en aan werknemers zekerheid bieden.
De gedachte van de wetgever is dat alle werknemers, dus ook oproepkrachten, moeten
weten welk inkomen per maand zij ongeveer
gaan verdienen. Zij kunnen dan daarmee
rekening houden bij het doen van uitgaven.
Dat betekent dat als een werknemer met een
oproepcontract eigenlijk niet is te onderscheiden van een “gewone” werknemer, hij/zij ook
als gewone werknemer wordt behandeld.

Dus: als de oproepkracht feitelijk altijd
ongeveer hetzelfde aantal uren werkt, niet
steeds een oproep afwacht maar gewoon komt
werken, het opnemen van vakantie met de
werkgever overlegt en nooit een oproep van
de werkgever weigert, dan is er weliswaar nog
steeds sprake van een oproepcontract, maar
moet bij niet-werken als gevolg van ziekte, het
“gemiddelde” loon worden doorbetaald.
Vanuit de positie van de werkgever: als u
werkt met oproepcontracten, pas dan goed
op. De kans is zeer groot dat het contract lang
niet zo flexibel is als u dacht dat het is. In dit
verband wijs ik er nog op dat sinds 1 januari
2020 geldt dat oproepkrachten na 12 maanden een aanbod moeten ontvangen voor een
arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang (minimaal hetgeen zij gemiddeld in
het afgelopen jaar hebben gewerkt).
Voorlopig lijkt dit het laatste wapenfeit van de
wetgever te zijn ter inperking van de flexibele
arbeidsrelaties; ik sluit niet uit dat in de toekomst nog meer maatregelen volgen.



Mr. F.H.I. Hundscheid
Hundscheid Advocaten, Sittard

Limburgs kerstboek gaat de hele wereld over
Het prentenboekdebuut van de Geleense schrijver Rik Peters ligt nu in
de winkel – in binnen- én in buitenland.

Buurtbemiddeling
in coronatijd

Volgend jaar verschijnt het boek onder meer
in Amerika, China en Rusland. ‘Ongelooflijk
dat het prentenboek zó aanslaat,’ zegt auteur
Rik Peters trots. ‘Ik kon me geen mooier

kerstcadeau voorstellen.’ Het jaar van de
Kerstman van Rik Peters en Federico Van
Lunter verscheen bij Clavis Uitgeverij en is
nu verkrijgbaar.

Benieuwd wat de Kerstman doet als het
géén kerst is? Je ontdekt het in Het jaar van
de Kerstman, het prentenboekdebuut van
de Geleense schrijver Rik Peters. Kinderen
vanaf 5 jaar leren in het zoekboek waar de
Kerstman woont, wat zijn hobby’s zijn en
wat hij het liefst in zijn vakantie doet.De Nederlandse versie van het boek ligt nog maar
net in de winkels, maar ook internationaal
slaat het werk al aan. Dit jaar verschenen
vertalingen in de Oekraïne en in Korea.

Op een dag kreeg de Sittardse Ineke
Custers onverklaarbare klachten.
Ze werden steeds erger en niemand
wist wat er aan de hand was. Pas
toen ze jaren later de diagnose apneu kreeg, vielen alle puzzelstukjes
in elkaar. Met haar boek Snurker
word wakker! waarschuwt Ineke
Custers mensen dat snurken niet
alleen vervelend, maar ook gevaarlijk kan zijn. Ineke Custers heeft
jarenlang last van allergieën, een
hoge bloeddruk, een hoge cholesterol en ernstige vermoeidheid.
Haar klachten blijven verergeren
en uiteindelijk wordt ze volledig arbeidsongeschikt verklaard. Je hebt
vast een burn-out, zei de huisarts tegen haar. Terugkijkend duurde het
zestien jaar tot ze de diagnose apneu
kreeg. Toen was het te laat om alle
klachten weg te nemen, Ineke: ‘Het
Tekst
gaat nu goed met mij, maar er zijn
klachten ontstaan die nooit meer
over zullen gaan.’ Ineke snurkte.
Zo veel dat haar man uiteindelijk
op een andere kamer ging slapen,
anders kwam hij niet fit op zijn
werk. In haar boek Snurker word
wakker! deelt Ineke haar lange reis.
Ze beschrijft haar eerste klachten,
de lange weg tot ze uiteindelijk de
juiste diagnose kreeg en hoe ze
langzaam maar zeker opknapte toen
ze een behandeling kreeg. Het is een
persoonlijk boek, waarmee ze de
lezer wil oproepen om het niet zover
te laten komen.

Kop



Foto Marion Leinarts

Loopt het thuis of op school even niet zo
lekker? Of zit je kind niet lekker in zijn vel?
Samen met jouw kind wil ik me focussen op
datgene wat hij nodig heeft om zich weer
fijn te voelen.

SWENTIBOLD

Ik bied kinder- en leercoaching aan voor
kinderen van 6 tot en met 18 jaar.
Met de juiste FOCUS haalt jouw kind het
beste uit zichzelf en krijgt het weer zelfvertrouwen, zit het weer lekker in zijn vel en
leert het zelfstandig leren.

Occasions
Occasions

• Huiswerkcoaching
• Ik leer leren training
• Kindercoaching
• Sociale vaardigheidstraining
• Faalangsttraining
• Bijles
Anouk Tummers
Stationsplein 1
www.focuskinderenleercoachpraktijk.nl

6131 AS Sittard
Tel. 06-52696229
info@focuskinderenleercoachpraktijk.nl

Gespecialiseerd in Toyota

Toyota R.A.V. 4
Suzuki Alto
Toyota Yaris
Toyota R.A.V. 4
Toyota Yaris
Toyota
Yaris
Toyota Yaris
Toyota
Yaris
Toyota Yaris
Toyota
Yaris
Toyota Yaris
Toyota
Yaris
Toyota Aygo
Toyota
Yaris
Toyota Verso-S
Toyota
Aygo
Toyota Carina
E
Toyota
Verso-S
Opel
Zafira
Toyota Carina E

2.0 AWD Exec. Business
1.0 Ex. 5 drs./airco
1.3 Exec. Panoramadak
2.0 AWD Exec. Business
1.3 Dynamic
1.3 Exec. Panoramadak
1.3
1.3 Terra
Dynamic
1.8
1.3 T-Sport
Terra
1.5
1.8 Hybrid
T-Sport Asp.
1.0
X-Play
1.5 Hybrid Asp.
1.3
1.0 Asp.
X-Play
1.6
1.3 GTSI
Asp.
1.8
1.6 Aut.
GTSI7 seater

2015
2010
2015
2015
2013
2015
2010
2013
2009
2010
2015
2009
2018
2015
2012
2018
1997
2012
2001
1997

50

Onderhoud
uitsluitend aan
Toyota met
Onderhoud
fabrieksgarantie!

uitsluitend aan Toyota
met fabrieksgarantie!

Industriestraat 35 I 6135 KG Sittard | 046-4493300
www.autobedrijfswentibold.nl
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10x kans op 30

miljoen euro

Bij Zuidlease komen gemiddeld 120 auto’s per
maand terug uit een leasecontract. Deze auto’s
krijgen allemaal een nieuwe bestemming. Sommige
gaan weer voor korte of langere tijd rijden op een
nieuwe leasecontract. Ideaal voor bedrijven die een
personenauto of bedrijfswagen nodig hebben, maar
geen jarenlange overeenkomst willen afsluiten.
Flexlease noemen ze dat. Deze auto’s zijn echter
ook beschikbaar voor verkoop, zowel zakelijk als
particulier.
Voor de zakelijke koper zijn er 2 voordelen. Het
eerste voordeel is dat de BTW op bijna alle occasions
teruggevorderd kan worden. Het tweede voordeel is
dat bijna alle occasions in aanmerking komen voor
ﬁnancial lease. Bij Zuidlease koopt én ﬁnanciert u uw
nieuwe personenauto of bedrijfswagen op één adres.
U betaalt in dat geval alleen het btw-bedrag. De rest
regelen zij allemaal intern voor u, daar heeft u geen
omkijken naar. Zuidlease kan ﬁnancial lease, dankzij
zeer goede inkoopcondities, aanbieden tegen een
scherpe rente.

Ralph van Hooren - Supervisor Remarketing bij Zuidlease

Steeds vaker verkoopt Zuidlease een occasion
aan een particulier. Vanuit het hele land komen
geïnteresseerden naar Sittard om een proefrit te
maken. Vaak leidt zo’n proefrit tot aankoop van de
auto. Het team is recent uitgebreid met Ralph van
Hooren, hij is verantwoordelijk voor remarketing van
de occasions. “Ik heb jarenlange ervaring met verkoop
van occasions bij een merkdealer. Ik was toe aan een
nieuwe stap in mijn carrière en die heb ik bij Zuidlease
gevonden. Hier kan ik me breder bezighouden met
occasions. Niet alleen verkoop, maar ook inzet in
nieuwe leasecontracten. Dat doe ik samen met
mijn collega Guido Göbbels, ook hij heeft jarenlang
ervaring als verkoper bij diverse merken. Wij houden
ons o.a. bezig met het beheer van de occasions, de
prijsstelling voor Flexlease en verkoop, het adverteren
van de occasions. Natuurlijk zijn onze occasions ook

te vinden op de website van Zuidlease. Met diverse
foto’s en een uitgebreide beschrijving van elke auto.
Via de website kunnen vragen gesteld worden of kan
er een afspraak voor een proefrit gemaakt worden.
Uiteraard zijn we tijdens kantooruren ook telefonisch
bereikbaar”.
Momenteel staan er zo’n 130 auto’s te koop op de
website van Zuidlease. Van een compacte Mitsubishi
Space Star tot een zeer ruime Skoda Superb Combi.
Benzine en diesel, vaak ook in combinatie met
elektrisch rijden. Hybrid wordt dat genoemd. Kortom,
voor ieder wat wils. Inruil van de huidige auto is
mogelijk. En koop je tussen 14 en 30 december als
particulier een occasion bij Zuidlease? Dan krijg je
een straat ouderjaarsloten cadeau en maak je dus 10x
kans op 30 miljoen euro!

zuidlease.nl/occasions
Een greep uit ons actuele aanbod:

Bij aankoop van een occasion ontvangt u een straat loten
voor de Oudejaarsloterij, dat is 10 x kans op 30 miljoen euro!
Deze actie geldt voor aankopen door particulieren van 14 tot en met 30 december 2020.
Niet in combinatie met andere kortingen.

Industriestraat 31b - Sittard - 046-4571087 - auto@zuidlease.nl
Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
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Nu speciaal voor
de lezers van

Speciale actie
voor de

van Generation Coffee

lezers van

PROEFPAKKET
(4x250 gram) voor

€ 20,

00

3 flessen rode biologische wijn en
3 flessen witte biologische wijn van Jorge Pradilo
normale prijs € 41,70
Nu slechts

€ 37,50

PROFITEER NU

BESTEL NU: www.mijngazetshop.nl
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Fair ‘n Square
Green Choice
Smooth Sensation
Strong ’n Tasty

BESTEL NU: www.mijngazetshop.nl

Vul de woordzoeker in en maak kans
op een van de mooie prijzen!!!
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.
AREND
BESJE
BLOND
BOSBES
CASCADE
ETHEEN
HOOIBERG
HOTSPOT
HYPERNERVEUS

KERST
KREEK
LAARS
LACONIEK
LEIDEN
LEMMET
NACHTHEMD
NUMERO
PRODUCTIEF

PROEF
RASTA
SCORE
SPION
TEGEN
TEKENSCHRIFT
TREEM
TRUCJE
WELVING

Vul de woordzoeker in, knip de oplossing samen met uw ingevulde gegevens uit en
deponeer de oplossing in de box aan de kassa, Paardestraat 57, 6131 HB Sittard.

PRIJZEN:

1e prijs
2e prijs
3e prijs

1x Philips soundbar met subwoofer en bluetooth t.w.v. € 149,1x Draadloze bluetooth speaker Swiss one t.w.v. € 79.95
1x Draadloze bluetooth hoofdtelefoon philips t.w.v. € 39.95

✃

U kunt de oplossing inleveren t/m zaterdag 9 januari 2021.

Naam:

__________________________________________________________________________________________________

Adres:

__________________________________________________________________________________________________

Postcode:

Deze woordzoeker wordt u
aangeboden door:

_____________________________________________________________________________________________

Woonplaats:

_________________________________________________________________________________________

Telefoonnummer:

_________________________________________________________________________________

✃

G
K
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H
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N

•
•
•
•

Paardestraat 57, 6131 HB Sittard
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VET kindercabaret
Kapot VET

zo 20 dec | 13.30 + 15.30 uur

fuse

Fuse Live

di 29 dec | 19.00 + 21.00 uur

Brigitte Heitzer en
René van Kooten
doen het samen

vr 8 jan | 19.00 uur

the wieners
play Buddy Holly

za 9 jan | 20.00 uur

Speciale editie van onze jaarlijkse
Mega Sing Along i.s.m. L1 TV

MEGA
SING ALONG
KERSTEDITIE
Zing thuis mee met Renée van Wegberg,
pianist Rob Mennen, Big Band Beeg én
drie kandidaten voor De Stem van Limburg

za 19 dec | 18.30 + 23.00 uur
op L1 TV

www.dedomijnen.nl | 088 5995500

