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Van ondernemers...
voor ondernemers

De ondernemersvereniging Bedrijven Sittard-Geleen had dit jaar geen
nieuwjaarsreceptie, maar een in deze
corona-tijd passend alternatief. Onder
het motto steun lokaal, koop lokaal, van
ondernemers... en voor ondernemers,
brachten burgemeester Hans Verheijen
en Yvonne Salvino een verrassingsbezoek aan de leden. Met als presentje een
gevuld nieuwjaarstasje.
Beeld KoekoeK Film

Markant Mauritspark telde duizend bewoners
In de boekenserie ‘Geleen door de
eeuwen heen’ van de sinds 1989 actieve
Stichting Cultuur-Historische Uitgaven
Geleen (SCHUG) verschijnt dit jaar
omstreeks november een boek over het
Mauritspark, dat een eeuw bestaat. Het
wordt een dik boek, dat staat vast. Over
het ontstaan, de beleving en vernietiging van een markant stukje Geleen,
zoals de auteur Jack Renet aanduidt.
Hij heeft geruime tijd aan de inhoud
gewerkt die alsmaar uitvoeriger is
geworden. Voortdurend doemden voor
hem nieuwe wetenswaardigheden op
net als verloren gewaande foto’s. Nu is
de tekst eindelijk klaar en zijn ook alle
foto’s geteld.

naast feitelijkheden de beleving van bewoners te documenteren, waarbij ook de naaste
omgeving van het Mauritspark een belangrijke
rol speelt. Daarom wordt de omgeving ook met
enige diepgang beschreven,Jack Renet: “In juli
2010 waren de bewoners van het park bij elkaar in de Hanenhof en kregen ze te horen dat
hun woningen onteigend en gesloopt zouden
worden. Het Mauritspark bleek een sta-in-deweg voor een nieuwe railterminal die op het
Chemelotterrein gepland stond. Het park zou
tot een industriegebied worden omgevormd.

Door Koos Snijders
Renet behoort tot de groep laatste bewoners
van de ooit populaire woonomgeving, die
tegenwoordig een nogal verpauperde indruk
achterlaat en voor een aanzienlijk deel van de
aardbodem is weggevaagd. Maar hij en een
handvol medebewoners voelen zich nog steeds
gelukkig in hun park, waar in 1939 het befaamde Mijnwerkersmonument naar een ontwerp
van de kunstenaar Eugène Quanjel is aangelegd. Doelstelling van het boek van Renet is om

Jack Renet, het aftellen richting november is
begonnen. Foto MIJNGazet

Concrete plannen en bestemmingsplanwijzigingen waren er nog niet. Toch was alles al geregeld met Chemelot, gemeente Sittard-Geleen
en de provincie Limburg. Inspraak van bewoners was onmogelijk. Dat het Rijk subsidie zou
verlenen stond zo goed als vast. In de zomer
van 2012 moest de railterminal in bedrijf gaan.
Geen enkele bewoner mocht er dan nog wonen.
Voor een enkeling was die aankondiging reden
om een gat in de lucht te springen aangezien
hij de zilvervloot al zag binnenvaren of sowieso
al plannen had om binnenkort te verhuizen en
tijdens de woningcrisis een koper had. Voor de
overgrote meerderheid was het echter een donderslag bij heldere hemel. Een enquête die de
dagen daarna gehouden werd wees uit dat men
unaniem graag in het Mauritspark woonde,
ook de personen die voorstander van verkopen
waren. Dat het stukje Geleens paradijs tegen de
vlakte moest vanwege uitbreiding van activiteiten op het Chemelotterrein was een gevoelige
kwestie. Berichten in de media over de sloop
leidden tot veel reacties van bewoners. Niemand die begreep dat het Mauritspark waar
het zo prettig wonen was en dat historisch belangrijk was voor de stad werd opgeoﬀerd. In
juli 2011 keurde de gemeenteraad het plan voor
de komst van de railterminal en de onteigening
van de woningen van het Mauritspark goed.”
Lees verder op pagina 11

Een frisse wind door de
lokale politiek @ maart 2022

www.politiekmetpit.nl

Ontwerpwedstrijd
centrum Geleen
Het centrum van Geleen is studielocatie in
de ontwerpwedstrijd ‘De woonwijk als noviteit’. Ontwerpers zijn afgelopen maanden
gevraagd om met creatieve ideeën te komen
voor de inrichting van het centrum van
Geleen.
Twee van de 47 ingebrachte ideeën worden
momenteel uitgewerkt. De ontwerpteams
hebben daar uw hulp bij nodig! Denkt u
mee over de inrichting van het centrum van
Geleen?
Lees meer op de website van de gemeente
Sittard-Geleen.
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Een liefdevol
en gezond nieuwjaar
met aandacht voor elkaar
Roy Breidenbach

Yvonne Salvino

Ik gun alle inwoners een goed woonklimaat, dat vind
ik belangrijk. Daar zet ik me graag voor in. Voor zowel
jong & oud en in dorp & stad. Dat is mijn passie en
daar haal ik mijn energie uit. Ook in het nieuwe jaar!

2020 was het jaar waarin letterlijk alles veranderde.
Een jaar waarin mensen dierbaren moesten missen.
Een jaar vol onzekerheid en verdriet. Wat 2021 brengt
staat nog in de sterren geschreven. Ik hoop op veel
liefde, geluk en samenzijn. Laten we elkaar helpen
en er samen een mooi jaar van maken. Met oog voor
elkaar want iedereen is dat waard!

Marcel Claessens

Ivo Tillie

Een goede balans tussen het hebben van
toekomstbestendige duurzame accommodaties
en lee�bare kernen, buurten en wijken, dat is waar
het om draait. Hier wil gob graag samen met alle
belanghebbenden hard aan werken. Dat is in het
belang van alle inwoners van onze prachtige gemeente.

Het gaat juist in deze tijd om de menselijke
waarden en elkaar helpen waar nodig. Samen
komen we immers veel verder dan alleen. Zorg
dat gewone momenten bijzonder worden. Voor
mij de basis voor een goed jaar.

Kitty Creemers

Paul Verjans

Trots dat ik raadslid in deze stad mag zijn.
Een gemeente met vele mooie plekjes, tradities,
verenigingen en cultuur. Belangrijk is de
doorontwikkeling van de centra, waardoor
we als gob nog trotser op onze gemeente
kunnen zijn.

Geloofwaardig, open en betrouwbaar ... dat is voor mij
gob. Ook in ons jubileumjaar! En daar ben ik super
trots op. gob was, is én blij�t een geloofwaardige en
betrouwbare partij. Altijd!

Martin Dormans

Jos Vroemen

Thema's die voor mij zeer belangrijk blijven,
ook in 2021 zijn extra toegankelijkheid in de openbare
ruimte en de bewustwording van onze jeugd in het
meedogenloze verkeer.
Let goed op en geef elkaar de ruimte.

Mijn wens is dat Sittard-Geleen een
aantrekkelijke groene gemeente, met
een rijk verenigingsleven, met culturele
voorzieningen en een mooi en aantrekkelijk
buitengebied blij�t.

Leon Geilen

Fred Vroomen

gob draag ik al vele jaren een warm hart toe. En met
veel enthousiasme en passie mag ik daarbij ‘zorgen’
voor de inwoners van onze gemeente. Iets wat ik
heel graag en met veel plezier doe. Laten we in deze
bijzondere tijd een beetje extra aandacht aan elkaar
schenken, dat zou ﬁjn zijn.

Dat ik burgerlid mag zijn bij de grootste lokale
politieke groepering in Sittard-Geleen, vervult me
met veel trots. Een lokale partij die, in het belang
van alle inwoners, al 40 jaar vooruitblikt. Je kunt nou
eenmaal onmogelijk vooruitkomen als je voortdurend
in de achteruitkijkspiegel blikt. Een quote die ik graag
gebruik.

Pieter Meekels

Niek Wetzels

Ik ben trots op alle mensen van gob die zich dag en
nacht inzetten voor onze inwoners, instellingen en
bedrijven. En dat doen we al 40 jaar! Zeker in deze tijd
is het extra belangrijk om elkaar te helpen, goed voor
elkaar te zorgen en er voor elkaar te zijn.

Dankzij gob’s jarenlange en niet a�latende
inspanningen komt er in het middengebied
tussen Grevenbicht en Obbicht een nieuw gebouw
met alle noodzakelijke voorzieningen én goede
sportvoorzieningen. Duurzaam en klaar voor de
toekomst. Slechts een van de talrijke gob successen van
de afgelopen 40 jaar.

Berry van Rijswijk

Myra Wijnen

‘Geneite!’ Dat is het woord dat ik vaak
gebruik. Laten we ook ‘geneite’ in het
nieuwe jaar. Hopelijk weer met fysieke
ontmoetingen.

Sporten en gezondheid zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Voor jong & oud, uit
dorp & stad. De nieuwe ontwikkelingen bij
Glanerbrook zijn veelbelovend en maken
me heel blij. Ik kijk dan ook uit naar een
sportief en gezond 2021.
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‘Corona-regels hebben ervoor
gezorgd dat het rustiger is’

Monique en de rest van het team.
Foto Archief De Éngele van Zitterd-Gelaen

Monique Zandkuijl-de Jong (56 jaar)
woont in Sittard en is sinds 2013
frontvrouw van de stichting Éngele van
Zitterd-Gelaen. Deze lokaal georganiseerde stichting bestaat sinds juni 2014
en ondersteunt gezinnen die de eindjes
net meer aan elkaar kunnen knopen.
Samen met Jolanda Simons opereer jij
als de Éngele van Zitterd-Gelaen. Hoe
ben je/zijn jullie in contact gekomen of
ben je meteen vanaf het begin erbij en
één van de oprichters?
“In 2013 werd een Facebookpagina opgestart
en begonnen we met het verstrekken van pakketten met levensmiddelen. Begin 2014 kwam
Jolanda erbij, uiteindelijk zijn wij samen
doorgegaan.”
Wat viel je meteen op bij de start?
“We hadden meteen wel door dat er een grote
hulpvraag was. De wachtlijst bij de Voedselbank was op dat moment erg lang, soms wel
anderhalf jaar. Eind 2014 deelden we gemiddeld 75 pakketten per week uit en werd onze
wekelijkse inloop dag druk bezocht.”
Kun je wat meer vertellen over de
organisatie van de stichting? Jullie
praten over cliënten; is dat nader uit
te leggen, hoe komen de cliënten tot bij
jullie?
“Cliënten worden aangemeld door diverse
instanties: gemeentelijke instanties, instanties uit de gezondheidszorg, bewindvoerders,
maar soms komen ze ook uit zichzelf bij ons.
Omdat ze iets over ons gehoord hebben of gelezen in de diverse social media. We noemen
deze mensen cliënten omdat ze ook op deze
manier aangemeld worden door instanties.”
Jullie hebben een eigen Facebookpagina met méér dan 4000 volgers.
Betekent dit dat jullie naamsbe kendheid afdoende is? Kan iedereen van
jullie doelgroep je vinden?
“We zijn heel blij met onze volgers maar dat
betekent niet dat iedereen die ons nodig heeft
ons kan vinden. Het kunnen vinden is één,
het kunnen/durven aanmelden en de stap te

nemen om hulp te vragen is toch echt nog een
heel ander verhaal. Ondanks dat we die drempel zo laag mogelijk houden denken we toch
dat juist door een drempel mensen missen die
ons écht nodig hebben.”
Hebben jullie last of voordeel van
corona? Hoe gaan jullie hiermee om?
Is het druk in jullie ‘woonkamer’ op de
donderdag en wie is daar welkom?
“Onze woonkamer is vanwege het coronavirus gesloten omdat we hier niet de verplichte
1,5 meter afstand kunnen handhaven én we
ons natuurlijk ook aanpassen aan de sluiting
van de horeca. En dan hebben we nog een
beperkte winkeloppervlakte. Dat betekent
dat we niet iedereen tegelijk naar binnen
kunnen laten. De mensen moeten buiten op
hun beurt wachten en krijgen een maximale
tijd toegewezen waarin ze mogen rondkijken,
zodat we iedereen de kans kunnen geven.
In de afgelopen weken ging dat vrij goed, de
weergoden zijn ons gunstig gezind geweest
maar we merken wel bij heel extreem weer
of bij regen dat mensen die vatbaar zijn voor
ziekten afhaken. We maken ons dus best
zorgen deze wintermaanden.”
Draaien jullie puur op donaties of zijn
er andere inkomsten om de stichting
draaiende te houden?
“Allereerst kunnen we onze cliënten bedienen door de vele donaties van bedrijven en
particulieren. Levensmiddelen, kleding en
huisraad krijgen we gedoneerd voor onze clienten. Daar vullen we elke week onze winkel
mee en cliënten kunnen elke inloop dag bij
ons gratis winkelen. Kleding en huisraad die

autodemontage v.o.f.
Milieuparkweg 14
Sittard

Met hoeveel vrijwilligers en bestuursleden werken jullie en hoe komen jullie
aan vrijwilligers?
“Goede vrijwilligers vinden is voor elke
organisatie moeilijk. Gelukkig hebben we
een ﬁjne, vrij constante groep vrijwilligers.
We spreken dan over een groep van 20 tot 25
mensen die een aantal keren per week hun
bijdragen leveren.”
Hoe zit het met de huisvesting van de
stichting? Zijn er nog wensen?
“Wij zitten in principe goed en iedereen wil
graag zo min mogelijk vaste lasten hebben.
Daarom hebben we de Sjnuﬀelmerten en verkopen we spullen die door onze klanten niet
worden meegenomen en wordt de overgebleven kleding ook verkocht zodat we daar onze
vaste lasten van kunnen voldoen. Alleen dit
jaar is er natuurlijk door het vreselijke virus
een kink in de kabel gekomen, maar doordat
wij heel zuinig zijn en niets uitgeven wat niet
echt noodzakelijk is, komen we door deze
grote crisis heen.”

De afgelopen maanden heeft het bestuur
van Centrummanagement Geleen met het
gemeentebestuur uitvoerig overleg gevoerd
over de nieuwe parkeertarieven voor het centrum van Geleen. Het huidige parkeerbeleid
maakt onderdeel uit van de proeftuin voor het
centrum van Geleen. Dit traject loopt eind dit
jaar af.
Vanaf 1 januari 2021 zal het uurtarief in de
marktgarage €1,00 per uur worden.
Dit is bijna een halvering van het huidige
tarief. Het dagtarief in de marktgarage zal verlaagd worden naar €5,00. Dit is een halvering
van het huidige tarief. Van zondag tot en met
vrijdag is het eerste uur gratis. Op zaterdag is
er geen gratis eerste uur. Op zaterdag heeft de
consument nooit gratis kunnen parkeren in de
marktgarage.
Het huidige parkeerbeleid, waarbij op 3
parkeerterreinen de eerste 2 uur gratis kan
worden geparkeerd, komt met ingang van 31
december 2020 te vervallen. Op straat blijft
het tarief €1,90 per uur. Het dagtarief voor
straatparkeren komt helaas te vervallen. Met
het nieuwe voorstel wil het gemeentebestuur
het straatparkeren ontmoedigen door de
marktgarage goedkoper te maken.
Met het College is afgesproken dat het in de
loop van komend jaar, aan de hand van de uitkomst van de stadsvisie 2030 en de daarmee
samenhangende proﬁlering van het centrum
van Geleen, met een voorstel komt voor een
passend tarief voor parkeren op straat.
Het bestuur van het Centrummanagement is
blij met deze nieuwe regeling. ‘Wij zullen ons
uiteraard ook komend jaar blijven inzetten om
te komen tot passende tarieven voor parkeren
op straat. Laat dit tenminste 1 lichtpuntje zijn
in deze zware tijden’, aldus een woordvoerder
van het Centrummanagement.

Is er een vraag die niet gesteld is, maar
die jullie graag hadden willen beantwoorden (dan is nu jullie kans)?
“Niet echt een vraag, we willen onze dank
uiten naar iedereen om ons heen die ons in de
afgelopen 7 jaren geholpen heeft. Alle vrijwilligers, alle bedrijven, alle particulieren die ons
blijven steunen. Dankzij al deze mensen kunnen we iedere week zoveel mensen helpen en
voor zoveel personen het verschil maken. En
dat al die tijd zonder subsidies of andere hulp
van gemeente, provincie of regering. Daar zijn
we trots op en dankbaar voor.”
Tekst Bert Wassenberg

REIJNEN
MONUMENTEN

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

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

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

ZELISSEN

overblijft na onze inloopdagen bieden we aan
tijdens de Sjnuﬀelmerten die we twee keer per
maand organiseren. Iedereen is dan van harte
welkom om te kopen. Het mes snijdt aan twee
kanten; enerzijds kunnen we hierdoor een
groot deel van onze vaste lasten bekostigen,
anderzijds bereiken we hierdoor meer mensen
die ons wellicht nodig hebben. Of die net niet
in aanmerking komen voor onze hulp maar
die we door onze kleine prijsjes wel kunnen
helpen. Vóór corona werden deze markten
heel druk bezocht en door de mogelijkheid
van het drinken van een kop koﬃe en eten van
een zelfgemaakt soepje door Nora uit Sittard
was het altijd ook erg gezellig. De coronaregels hebben ervoor gezorgd dat het veel rustiger is geworden. Kleding die overblijft van
onze Sjnuﬀelmerten wordt opgehaald door
een opkoper. Hier krijgen we een bedrag per
kilo voor. Corona heeft ons wat inkomsten betreft wel enorm parten gespeeld. We zijn een
aantal maanden dicht moeten gaan waardoor
we geen maandelijkse inkomsten hadden en
de prijs die we per kilo overgebleven kleding
krijgen is met meer dan 60% gedaald.”

Nieuw parkeerbeleid
in centrum Geleen

• 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

aanmeten • vervaardigen
repareren • opvullen

OOk aan huis en
reparatie in de avOnd
75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.
Bel voor welke vergoeding u in
aanmerking komt 046-4745050
Ook voor uw klikgebit

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

MĲNGazet | pagina 4

We adviseren
niet alleen
hypotheken
van onszelf
We
adviseren

dviseren
niet alleen
alleen
hypotheken
theken
van
onszelf
nszelf

ADVIES OP AFSTAND
ADVIES AAN HUIS

Maak nu een afspraak op snsbank.nl/afspraak
of bel 030 - 633 30 00. We helpen je graag!
Maak nu een afspraak op
snsbank.nl/afspraak
of bel 030 - 633 30 00.
We helpen je graag!

OFFERTE VERGELIJKER

gratis
oriëntatiegesprek

SHOWROOM UITVERKOOP

Markt 100
Maak nuGeleen,
eenRosmolenstraat
afspraak30op snsbank.nl/afspraak
Sittard,
ak op snsbank.nl/afspraak
of bel
030 - 633 30 00. We helpen je graag!
Nu inclusief

0 00. We helpen
je graag!
gratis
aankoop-

200380 SNS Hypotheekselectie-2020 Adv A5 210x148mm_V04.indd 2

gratis
oriëntatiegesprek

WIJ ZIJN OPEN!
21-09-2020 17:41

begeleiding!

gratis
oriëntatiegesprek

Helaas kunnen wij u alleen niet ontvangen in onze showroom

Kijk voor alle 41 vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

100
lenstraat 30

mm_V04.indd 2

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

SANI-DUMP SITTARD - NUSTERWEG 88 D

Geleen, Markt 100
Sittard, Rosmolenstraat 30

200380 SNS Hypotheekselectie-2020 Adv A5 210x148mm_V04.indd 2

21-09-2020 17:41

21-09-2020 17:41

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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Oud en Nieuw

Deze Oudejaarsavond was het voor de tiende
keer de beurt aan Youp van ‘t Hek. En naast
de vragen over hoe en of de Oudejaarsconference dit jaar wel door zou gaan, ging het
er van te voren vooral over of Youp nog wel
een goede Oudejaars zou kunnen afleveren.
Waren zijn grappen nog wel passend bij deze
tijd? Was hij wel ‘woke’ genoeg, zouden zijn
grappen niet te hard zijn? En was hij er na
zijn Corona besmetting lichamelijk wel toe in
staat? Kortom, er werden grote vraagtekens
geplaatst bij de grote meester.
Met soortgelijke vraagtekens kreeg Toon
Hermans in zijn carrière ook te maken. In de
jaren ’70 werd Toon door diverse recensenten
gebrek aan engagement verweten. Volgens
hen was het ‘not done’ om alleen de clown
uit te hangen en de mooi-weer-filosoof te
spelen. Er moest stelling genomen worden,
een boodschap verkondigd, maar Toon trok
zich niets van de kritiek aan. In diverse interviews gaf hij aan dat hij zich bewust was van
alle narigheid in de wereld maar dat hij juist
probeerde pleisters van liefde en geluk op te
plakken. Dat zijn engagement juist zat in het
zeggen dat het leven goed is. En dat het wijzen
op fouten en rottigheid volgens hem te weinig
theater was.

De Grote Drie: v.l.n.r. Toon Hermans, Wim Sonneveld (op piano) en Wim Kan.

Foto Gaby Hermans

Eén van de leukste dingen van Oudejaarsavond is voor mij, naast de champagne, de Oudejaarsconference.

het afgelopen jaar aan elkaar rijgt met een
rode draad. Hoe hij bijzondere links legt en
combinaties maakt, of hij een positieve of
negatieve houding aanneemt ten aanzien van
de gebeurtenissen en welke boodschap hij ons
wil meegeven richting het nieuwe jaar.

Ik ben altijd heel nieuwsgierig hoe de
cabaretier van dienst de gebeurtenissen uit

Kunststukjes
Niek Bremen, Peter van Deursen en
Wim Kallen (De Drie Vertellers),
presenteren vanaf heden een nieuwe
rubriek: Kunststukjes. Kunststukjes
verschijnen in de vorm van een interview, een column, e.d., waarbij kunst
en cultuur, met name in en rond Sittard-Geleen, centraal staan.

Nu ben ik waarnemend voorzitter van De
Salon Sittard-Geleen en lid van De Culturele
Werkgroep Stein.
Niek: De salon en De Culturele Werkgroep. Kun je daar wat meer over
vertellen?
Peter: De Salon is van oorsprong een Sittards
initiatief om beeldende kunst te tonen van
kunstenaars die een zekere binding hebben
met de stad. Om de twee jaar organiseren
we een tentoonstelling in het museum De

In deze eerste aflevering bijt Peter van Deursen het spits af. Niek Bremen interviewt hem.
Dit is de vertaling van het gesprek.
Niek: Peter! Kun je wat over jezelf
vertellen?
Peter: Graag. Hoewel ik niet ben opgeleid
in de kunsten, kreeg ik rond mijn 35ste jaar
steeds meer interesse in kunstvormen, zoals
schrijven, dichten en schilderen. Ik besloot
om er mijn dagelijks werk van te maken.
Vervolgens heb ik gewerkt bij het Creatief
Centrum en bij de Stichting Chocart. In 2016
heb ik Het Magazijn 046 opgericht, een initiatief van en voor kunst- en cultuurliefhebbers.

Peter van Deurzen.

Daarom heeft Toon ook nooit een Oudejaarsconference gemaakt. Hoewel Toon de
grondlegger van de One Man Show was, was
tijdgenoot Wim Kan de uitvinder van de
Oudejaarsconference. In 1954 was Kan voor
het eerst op de radio te beluisteren tijdens
Oudejaarsavond. Wim Kan werd samen met
Toon Hermans en Wim Sonneveld gerekend
tot ‘de Grote Drie’, de drie grootste Nederlandse cabaretiers van de generatie vlak na
de Tweede Wereldoorlog, maar inhoudelijk
hadden ze weinig met elkaar gemeen. Kan
was de politieke conferencier, Sonneveld de
Domijnen (Ligne). De Salon organiseert
voorts lezingen, nodigt schrijvers en dichters
uit. Het is een wens om het onderwijs meer
bij onze activiteiten te betrekken. De huidige
expo Landschap 2.0 die De Salon in december
2020 heeft gepresenteerd, loopt tot 31 januari
2021, maar kan door de beperkingen die er
nu zijn, niet worden bezocht. (44 kunstenaars
presenteren 85 werken!). Misschien kan
deze tentoonstelling aan het eind van dit jaar
opnieuw georganiseerd worden. De Culturele
Werkgroep is een organisatie die culturele
activiteiten ontplooit in Stein. Als lid van de
werkgroep organiseer ik mede de programmering voor de beeldende kunst. Thuisbasis is de
Terpkerk in Urmond. Vorig jaar heb ik zelf in
de Terpkerk geëxposeerd met schilderijen, tekenwerk, constructies en kleine monumenten.
De titel van de expo was: Neem de ruimte.
Niek: Waar haal jij de inspiratie vandaan?
Peter: Uit de natuur. In feite verwerk ik de
natuur in mijn verhalen en beeldende vormen. Kunst is in die zin heel breed en houdt
voor iedereen wat anders in. Oktoberfeste,
Carnaval, Sint Rosa Festival, dat valt ook
onder kunst en cultuur. Helaas worden er in
Sittard-Geleen te weinig initiatieven ontplooid
om kunst, waar ik bijzonder van kan genieten,
voor het voetlicht te brengen. Ik denk aan
een barokfestival, aan beeldende kunst in het
Park, aan een theaterroute, en aan uitvoerin-

verfijnde kleinkunstenaar en Toon de clown.
Maar feit is dat Kan, Sonneveld en Toon het
Nederlandse cabaret elk op hun eigen manier
hebben vernieuwd.
Youp heeft besloten de Oudejaarstraditie
vanaf 2021 over te laten aan de volgende generatie. Maar ook die generatie zal op gegeven
moment onder vuur komen te liggen. Want
cabaret, zeker wanneer het zwaar politiek en
maatschappelijk georiënteerd is, heeft een
houdbaarheidsdatum. Denkwijzen veranderen en politieke personen en gebeurtenissen
verdwijnen snel uit het collectieve geheugen,
waardoor de grappen verloren gaan. Dus zo
gek is dat clown uithangen nog niet…

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.

gen in Theater Karroessel in Geleen.
Niek: Te weinig initiatieven, zeg je?
Wat kunnen we daaraan doen?
Peter: De Domijnen kunnen hier een leidende
rol in spelen. Het is de aangewezen instantie
om kunst en cultuur uit te dragen en te faciliteren. Dat is nu onvoldoende het geval. De
bekendheid van het museum laat bij het grote
publiek te wensen over en de beeldende kunst
leeft slechts bij een beperkt aantal mensen.
De culturele instelling De Domijnen zou veel
meer een ontmoetingsplek voor kunstliefhebbers moeten worden. Een voorbeeld: De
grote hal in het museum staat voortdurend
leeg. Waarom geef je muziekgezelschappen,
schrijvers en dichters, geen podium? Benut
die ruimte! Laat dit in de toekomst een plek
worden waar je samen geniet van kunst en
cultuur.
Niek: Tot slot. Heb je een favoriete
kunstenaar?
Peter: Ik hou bijzonder van het werk van
Grayson Perry, een hedendaagse engelse
kunstenaar, schrijver en presentator. Hij is
bekend van zijn keramische vazen en wandtapijten, en van zijn observaties van de hedendaagse kunstscene. Op 2 januari jl. heeft De
Volkskrant een artikel aan hem gewijd.
In de volgende aflevering stelt Wim
Kallen zich voor.

Afspraak
inplannen?
Bel of
mail ons!

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

Beste klanten,
Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen,
in strijd tegen het Coronavirus hebben wij de deuren
van onze showroom moeten sluiten t/m 9 februari 2021.
Heel vervelend maar wij blijven voor u klaarstaan!
Zoals u van ons gewend bent, blijven wij ons persoonlijk
advies aan huis voor u aanbieden. U kunt met een
van onze interieuradviseurs een afspraak inplannen.
WILT U EEN AFSPRAAK INPLANNEN?
Bel naar 046 - 437 50 40 of stuur een mailtje naar
info@gecolux.nl
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WIJ KOMEN
GRAAG NAAR U
Juist nu ondersteunen wij u met bezorgen of installeren en repareren van uw
apparaten. Bestel online of bel ons voor advies.

SAMSUNG QLED

QE55Q90T • 55 inch

€1399,-

SAMSUNG QLED

QE43Q67T • 43 inch

inclusief
bezorgen

inclusief
bezorgen

SAMSUNG THE FRAME
43/50/55/65 inch

NANOLED

LG 49NANO866 • 49 inch

75UN70706 • 75 inch • 189 cm!

€899,-

LG

55UN70006 • 55 inch

€449,Meeneemprijs

LG 55NANO796 • 55 inch

€649,-

inclusief
bezorgen

PHILIPS

43PUS9235 • 43 inch

MEENEEMPRIJS

PHILIPS

50PUS8535 • 50 inch • Draai voet

€988,-

€799,-

BEKO DS7336BXO

BEKO WTV7736WC01

inclusief
bezorgen

MEENEEMPRIJS

NANOLED

€749,-

Op aanvraag
nu ook met
muurmontage

LG

QE50Q86T • 50 inch

€1099,-

€749,-

inclusief
installatie

SAMSUNG QLED

inclusief
bezorgen

Warmtepomp droger A+

Wasmachine • 7 kg • 1400 toeren

*
€469,RANTIE!
NU MET 5 JAAR GA

OP=OP

* 499,- incl. bezorgen

*
€399,RANTIE!
NU MET 5 JAAR GA
* incl. standaard bezorgen

ALLE GENOEMDE TV’S ZIJN SMART TV’S • WIJ BOUWEN OOK VAATWASSER/OVEN/KOELKAST ENZ. IN.

INVENTUM
SOLO MAGNETRON
MN205S

€63,95

BOSCH STOFZUIGER
BGL3ECO10

€99,OP=OP

BOSCH STOFZUIGER

BGL8SIL6 PRO SILENCE

€279,-
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Premium Dealer
SMART SOUNDBAR 300

HOME SPEAKER 300
WiFi, radio, voorkeuze knoppen voor
snelle en makkelijke bediening

€449,-

Werkt op elke TV.
Ruimtelijk geluid, duidelijke dialogen
en rijke bas voor alle films, muziek en games.

€249,-

inclusief
bezorgen

VERBAAR
ZILVER / ZWART LE

PORTABLE HOME SPEAKER

ALLE BOSE SYSTEMEN

€339,-

HEBBEN WIFI / TUNE IN

inclusief
bezorgen

RADIO, SPOTIFY MOGELIJKHEID
EN VOICE CONTROL /
APP BEDIEDING, KUNNEN

VERBAAR
ZILVER / ZWART LE

GEKOPPELD WORDEN

Goed klinkende
draadloze speaker
WiFi, radio, enz.
±10 uur op accu

SOUNDBAR 700

met luxe remote kunt u
alles mee bedienen

HOME SPEAKER 500

€379,inclusief
bezorgen

WiFi, radio,
voorkeuze
knoppen voor
snelle en
makkelijke
bediening, met
luxe fullcolor
display

ALS MULTIROOM

€829,-

WIRELESS
SURROUND 300

WIRELESS
UITBREIDING

€779,-

SUBWOOFER 700

WIRELESS
UITBREIDING
SUBWOOFER 500

€349,-

€449,-

VERBAAR
ZILVER / ZWART LE

In deze rare tijden kunnen wij ons voorstellen dat u meer en persoonlijk advies wilt.
Wij komen dan ook indien gewenst bij u thuis voor persoonlijk advies op maat.
Voor audio / video / witgoed maar zelfs voor Wifi als u thuiswerkt bijvoorbeeld.

Paardestraat 57 | 6131 HB Sittard
Tel. 046-4513301
Mail: info@baltersittard.nl
www.baltersittard.nl
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met jezelf
in de
hoofdrol:

Trevianum
Scholengroep
presenteert:

jij &

Onze Open Dag vindt dit jaar digitaal plaats. Via een 360 graden-tour kun je Trevianum online
bezoeken. Tijdens de tour kun je filmpjes van verschillende vakken zien, thuis proefjes doen,
meedoen aan interactieve opdrachten en ook live in gesprek gaan met coördinatoren van de
eerste klas, de zorgcoördinator, de mentor en verschillende andere begeleiders en docenten.

ONLINE PROEFLESSEN LEERLINGEN:
woensdag 27 januari van 14.00 tot 15.00 uur
woensdag 3 februari van 14.00 tot 15.00 uur
> naartrevianum.nl/proefles
ONLINE INFORMATIEAVOND OUDERS:
donderdag 28 januari van
19.00 tot 20.00 uur
> naartrevianum.nl/infoavond

ONLINE OPEN DAG:
zaterdag 6 februari
van 10.00 tot 14.00 uur
naartrevianum.nl/opendag

ONLINE VOORLICHTING GYMNASIUM:
maandag 22 februari
van 19.00 tot 20.30 uur
naartrevianum.nl/gymnasium
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Trevianum laat nieuwe leerlingen
online kennismaken met de school
Dat dialek van ós…. (1)
Hoe lang nog…..?

Roger Knops, Daphne Kevers, Pauline Leenders, Roel Renkens en Marjolein van den Nieuwenhof, van het team verantwoordelijk voor de digitale
voorlichtingsactiviteiten. Op de foto ontbreken Yukio Tjon-A-Hie en Stef Pluijmakers.
Foto Liwi Foto | Lindy Wintraecken

Door de corona-pandemie is er nogal
wat veranderd. Veel dingen die voor
mensen vanzelfsprekend waren, moeten een andere invulling krijgen of kunnen helemaal geen doorgang vinden.
Voor de scholen vraagt dit een ﬂinke
inspanning om anders om te gaan met
het geven van lessen, maar ook voor
het organiseren van open dagen en
info-avonden. Trevianum Scholengroep
in Sittard heeft gezocht naar originele oplossingen om het ‘gevoel’ van de
school zo goed mogelijk over te brengen op haar toekomstige leerlingen.
In september/oktober van het afgelopen jaar
hield het team dat verantwoordelijk is voor de
organisatie en invulling van de voorlichtingsactiviteiten op Trevianum een eerste sessie.
Roel Renkens: “Het leek er in die fase nog
op dat we een deel van het programma op de
school konden laten plaatsvinden. Achteraf is
het goed dat we er vanaf het begin rekening
mee hebben gehouden dat het ook wel eens op
een andere manier zou moeten. Direct onze
eerste activiteit, een informatieavond, die we
elk jaar houden op de basisscholen, kon al
niet doorgaan. We hadden gelukkig een programma klaarliggen voor de ‘ergste’ variant.”
Deze informatieavond voor de basisscholen,
voor zowel de kinderen als ouders, is inmiddels digitaal achter de rug. Daphne Kevers:
“We hebben er een interactief programma van
gemaakt met onder andere een quiz. Het was
mooi om te zien dat er tijdens deze variant bij
de deelnemers eigenlijk geen schaamte was,
de kinderen durfden de vragen waar ze mee
zaten ook online gewoon te stellen.”
Digitale voorlichtingsactiviteiten verlopen
soms vrij statisch, de kunst is om dat anders

te doen. Marjolein van den Nieuwenhof: “Wij
willen ons richten op de toekomstige leerlingen. Ze moeten via het beeldscherm onze
school ervaren en er een gevoel bij krijgen.
Op 27 januari is er dan ook een eerste ronde
proeﬂessen voor leerlingen en 3 februari volgt
de volgende. Dit is een belangrijke tijd voor
leerlingen van groep 8 van de basisschool,
het is noodzakelijk dat we ze tijdens deze
momenten een goed beeld geven van hoe het
er op het Trevianum aan toe gaat. De schoolgebouwen zelf zijn niet toegankelijk, maar ze
kunnen dus wel proeﬂessen volgen en tijdens
de online open dag krijgen ze een 360 graden
rondleiding door de school. Voor iedereen die
de open dag mist, blijft deze tour overigens
daarna ook nog te bekijken”.
Pauline Leenders vult aan: “Tijdens de open
dag bieden we een interactief programma.
Ondanks dat de kinderen met hun ouders
voor het beeldscherm zitten, willen we ze toch
het gevoel geven dat ze er fysiek bij zijn. Je
kunt digitaal door het gebouw lopen, er zijn
interactieve opdrachten en ﬁlmpjes en is er
ruim voldoende gelegenheid om vragen te
stellen. Voor deze open dag hoef je je niet in
te schrijven, voor de proeﬂessen wel, zie hiervoor ook de poster op de pagina hiernaast.”
Met de open dag is geprobeerd om zo dicht
mogelijk bij de opzet van de oorspronkelijke
open dag te blijven. Er zijn natuurlijk vakken
als biologie en scheikunde waar de docenten
met proefjes meer kunnen laten zien dan bij
andere vakken. Roger Knops: “Je ziet echter
dat andere vakken zich voor de digitale open
dag ook in de kijker willen spelen en daar
vaak originele oplossingen voor hebben
bedacht. Door corona zijn we gedwongen fris
tegen dingen te gaan aankijken. Dat heeft ge-

zorgd voor leuke oplossingen en ideeën. Hoe
vervelend het ook is, het biedt ook kansen om
het een jaartje eens helemaal anders te doen.
De kunst is om straks, als de deuren wel weer
open mogen, de goede dingen te behouden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van de informatie, ook op andere
momenten en op andere plekken.”
Het organiseren van een open dag onder de
huidige omstandigheden biedt kansen, maar
is ook veel werk. Roel Renkens “We hebben
met het hele personeel de schouders eronder
gezet. Ideeën uitgewerkt en verwerkt. Over
een paar dagen moet het helemaal klaar zijn.
Het is ﬁjn om te zien dat er tijdens zo’n proces
zoveel nieuwe ideeën naar boven komen. Wij
als groep zijn er op het moment vrijwel dagelijks mee bezig, maar voor onze collega’s is het
iets dat erbij komt, mooi om te zien dat we dit
als team samen doen.”
Het belangrijkste zijn, voor het organiserende team, echter de leerlingen van groep
acht. Voor hen is het moment van de eerste
lesdag straks misschien wel de eerste keer
dat ze Trevianum binnenlopen. “Je gunt het
de kinderen dat ze ook online het Trevianum-gevoel echt krijgen. Je bent maar één
keer groep-achter. Zou er geen digitale open
dag zijn, dan mis je echt iets. De overstap is
al zo groot. We willen er alles aan doen om
dit een beetje makkelijker te maken. Daarom
stellen we school online zo open dat we deze
spanning wegnemen. In een normale situatie
ben je al drie tot vier keer op school geweest
voordat het echt begint. Nu is de start van het
nieuwe schooljaar waarschijnlijk de eerste
keer dat je echt naar binnenloopt. Fijn dat je
er dan online al eens geweest bent”, besluit
Marjolein van den Nieuwenhof.

Dat was toch even schrikken! Vlak voor het
einde van het jaar laat prof. dr. Leonie Cornips ons weten dat volgens haar ons Limburgs
over pakweg 50 jaar zal zijn verdwenen. Een
weinig opbeurende boodschap! Is mevrouw
Cornips te negatief geworden, wellicht mede
door de doodse sfeer rond het corona-spook
of de beruchte donkere dagen vóór Kerstmis? Of zit er – helaas! – toch een kern van
waarheid in? Hoe zou dat dan komen, die
teruggang?
Het is bijna niet voor te stellen, want er wordt
toch heel wat geschreven en gezongen in onze
dialecten. Regelmatig kunnen we kortere of
langere teksten lezen, veel gedichten zelfs.
Daarnaast worden er op nogal wat plaatsen dialectavonden georganiseerd die heel
wat belangstellenden trekken. De sfeer is
er doorgaans heel gemoedelijk. Men draagt
voor uit eigen werk (doorgaans gedichten!),
luistert naar lezingen die meestal handelen over oudere gebruiken en gewoontes.
Vergeet vooral niet het gebruik van de
dialecten tijdens het carnavalsseizoen. “Vastelaovend” zonder dialect, dat is nauwelijks
voor te stellen! Niet alleen tijdens de revues/
zittingen is het dialect de voertaal, maar
ook bij de liedteksten rond dit feest. En wat
dacht u van de bekende “Vastelaovesgazètte”!
Ook op de provinciale en lokale radio en televisie wordt er in vaste programma’s aandacht
aan het dialect besteed in praatprogramma’s,
liederen en proza. Bovendien verschijnen er
geregeld uitgaven in en over het dialect, zoals
woordenboeken, woordenlijsten, spellinggidsen.
Al met al is het best een hele lijst aan activiteiten! Dit alles zou, hoe dan ook, toch te weinig
zijn om onze dialecten een gezonde basis voor
de toekomst te geven? Dat lijkt nogal vreemd
en zeker tegenstrijdig met de visie van prof.
Cornips. Bekend is wel dat onze dialecten
nogal onder druk staan. De vraag is dan natuurlijk waar die “druk” vandaan komt en of
men er iets tegen kan ondernemen. We weten
wel dat velen het dialect na aan het hart ligt,
althans zo wordt doorgaans beweerd. Maar
wat betekent dat concreet??
Maar wat is “taal” eigenlijk, dus ook “dialect”,
want dat is zonder meer “taal”. In feite niets
anders dan een communicatiesysteem tussen
mensen via het gesproken en geschreven
woord. Taal zonder deze eigenschap is in
wezen een levenloos middel, een dode taal.
Echter, een taal kan uit zichzelf niet bestaan
als levend organisme. Daarvoor is het gebruik
ervan door de mens noodzakelijke voorwaarde. Maar is “gebruik” alleen maar voldoende?
Dan dringt zich toch een vraag op. Zijn in
het kader van het zojuist genoemde de vele
activiteiten dan toch onvoldoende om onze
dialecten te behoeden voor verdwijnen? In de
volgende rubrieken zullen we dit toch eens
nader moeten nagaan. Blijft dus de vraag: wat
is dan die “druk” en wat kunnen, moeten we
doen om het reële gevaar dat ze verdwijnen, te
voorkomen?
Tekst Frans Walraven
Voor uw reactie en/of vragen:
voorzitter@willydolsstichting.nl

Radio Nónnevot
Sinds 1 januari kunnen liefhebbers van Sittardse carnavalsmuziek terecht op de
nieuwe online radiozender ‘Radio Nónnevot’.
De zender onderscheid zich door voornamelijkSittardse nummers uit te zenden. Aangevuld met alleen de allerbeste Limburgse
artiesten. De zender is 24 uur per dag en tot
aan aswoensdag online te beluisteren via
www.radiononnevot.nl . Daarnaast zullen de
apps via de Apple- en Playstore binnen enkele
dagen gelanceerd worden. Maar het is ook
mogelijk om te luisteren via online radiostreamplatforms als Juke.
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SNS Sittard en SNS Geleen zijn nuchtere,
no-nonsense en ‘menselijke’ banken

Léon Pluijmen & Nagima Pluijmen - Akhliﬁ.

De franchisenemers voor SNS Sittard
en SNS Geleen zijn zijn Léon Pluijmen
& Nagima Pluijmen - Akhliﬁ. SNS is als
onderdeel van de Volksbank de vierde
bank van Nederland en heeft 202 winkels verspreid over het land. Ongeveer
tweederde hiervan is franchise.
SNS is er voor iedereen die wil bankieren bij
een nuchtere, no-nonsense en menselijke
bank. De thuisbasis voor alles wat te maken
heeft met je ﬁnanciën. Niet alleen op het
gebied van de producten die de bank traditioneel biedt, zoals een betaalrekening of een
hypotheek. Maar vooral breder dan dat: wat
vinden klanten belangrijk, waar hebben ze
hulp bij nodig of waar liggen ze wakker van?

te staan, op een eenvoudige en menselijke
manier. Zo werken wij samen met de Werkplaats Financiën, dit is een steunpunt voor
inwoners van Sittard-Geleen en hun ﬁnanciële
situatie. Wij faciliteren twee keer per week
op de bovenverdieping bij de SNS in Geleen
de Werkplaats Financiën. Kom eens langs in
de SNS Winkel in Sittard en Geleen. U bent
van harte welkom en de koﬃe wordt vers voor
gezet.”
SNS Sittard ligt aan de Rosmolenstraat 30 en SNS Geleen aan de Markt
100.

GELEEN

A+

143 CM

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER
41 LITER
VRIEZEN
164 LITER
KOELEN

197

KGC270/45-1.1A+

KOEL/VRIESCOMBINATIE

LAAGSTE PRIJS VAN NL, BEL NU

WIJ ZIJN OPEN!
ADVIES, BESTELLINGEN & SERVICE
NU PER TELEFOON OF PER MAIL:

5
5
14 I
0 NC
CM H

“Wij zijn ervaren hypothecair planners en
zijn beide vele jaren werkzaam in de ﬁnanciële branche. Wij staan onze klanten bij in
hun ﬁnanciële leven en maken hen ﬁnancieel
weerbaar. Dat doen wij door naast de klant

Ook verkrijgbaar in
75 inch voor €877,-

4K UHD

466

55UN70006LA
SMART TELEVISIE

LAAGSTE PRIJS VAN NL, BEL NU
12 UUR
ACCUDUUR
VOLLEDIG
WATERDICHT

7 KG
1400 TOEREN

277

TELEFOON: 046-8886542

TUNER2

BWENL71483XWNL

BLUETOOTH SPEAKER & RADIO

WASMACHINE

LAAGSTE PRIJS VAN NL, BEL NU

LAAGSTE PRIJS VAN NL, BEL NU

A+
7 KG
15 PROGRAMMA’S

74

MAIL: GELEEN@BOXXER.NL

333

DF7330PXO

WARMTEPOMPDROGER

LAAGSTE PRIJS VAN NL, BEL NU

ESPRESSO,
KOFFIE, THEE,
CAPPUCCINO,
CHOCOLADEMELK

UW BESTELLING WORDT
REGIONAAL GRATIS DEZELFDE
DAG NOG BEZORGD

ONLINE GOEDKOOP, VIA DE WINKEL
NOG VOORDELIGER!

39
KP123B

DOLCE GUSTO

LAAGSTE PRIJS VAN NL, BEL NU
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‘Let op onze jongeren’

Wethouder Kim Schmitz.. Foto Gemeente Sittard-Geleen

Corona vergroot de eenzaamheid,
vooral onder jongeren. Dat blijkt uit
een onderzoek van I&O Research. We
moeten bij het opleggen van maatregelen rekening houden met hoe jongeren van nature experimenteren en
grenzen opzoeken, zegt het Nederlands
Jeugdinstituut.
Het coronavirus heeft de leefwereld van
kinderen en jongeren drastisch veranderd.
School is dicht en de sportclub ook. En dan
moeten ze ook nog héle dagen doorbrengen
met hun ouders die thuis aan het werk zijn.
Aan het begin van de pandemie was het ‘even
volhouden’, straks kan alles weer. Maar het
coronavirus beïnvloedt nu al bijna een jaar
ieders leven. Mentaal is het een pittige tijd.
Voor iedereen, maar toch vooral voor jongeren en jongvolwassenen.
Jongeren voelen zich beperkt in hun vrijheden
door de coronamaatregelen, die vooral bedoeld zijn om de oudere generaties te beschermen. Concerten en festivals zijn er niet, veel
ontmoetingsplekken zijn gesloten. De sociale

contacten zijn enorm afgenomen. “Niet gek
dat steeds meer jongeren te maken krijgen
met eenzaamheid en sombere gevoelens”,
zegt wethouder Kim Schmitz (jongeren). Ze
hebben geen uitlaatklep meer. Natuurlijk
hebben oudere generaties het ook lastig. Maar
als je ouder wordt, ben je al vaker thuis. Vaak
hoef je dan ook geen massa’s mensen meer
om je heen. Dat is precies wat jongeren wél
ontzettend hard nodig hebben.”
Juist voor jongeren is de verandering door
de lockdown ontzettend ingrijpend. Ze
zitten in een levensfase waarin ze een eigen
identiteit ontwikkelen en zich losmaken van
hun ouders. Experimenteren en soms een
grens overschrijden horen daarbij, zegt het
Jeugdinstituut. Schmitz praat al geregeld met
jongeren en organisaties als BFC, dat culturele activiteiten voor jongeren ontplooit en
Jóngk, de jongerenadviesraad in de westelijke
mijnstreek.
Beide oragaisaties bereiken op hun beurt ook
weer een grote achterban. “Ik ben benieuwd
naar alle jongeren. Ook die groep die je
normaal niet zo snel hoort. Hoe gaat het?

Wat kunnen we voor elkaar betekenen, ook
na de lockdown? Nu kunnen we problemen
voorkomen.”

Ook tijdens de lock-down zijn er nog
tal van mogelijkheden om elkaar
een hart onder de riem te steken. Zo
heeft Buurt in Actie activiteiten naar
buiten verplaatst. Op de website
samensterksittardgeleen.nl kunnen
inwoners elkaar hulp vragen, maar
ook aanbieden. Heb je zelf ideeën?
Deel ze via samensterksittardgeleen.nl.Wil je meer weten hoe je je
voelt of kan je een steuntje in de rug
gebruiken? Met de Grow it! app krijgen jongeren in de leeftijd van 12 tot
25 jaar inzicht in hoe ze zich voelen
en krijgen ze dagelijks een leuke
challenge ter ondersteuning. Meer
informatie is te vinden op: https://
www.growitapp.nl/

Vervolg van de voorpagina
De focus van Jacq Renet was erop gericht hoe
de mensen het wonen en leven in het Mauritspark beleefden. Juist het achterhalen van ‘wie,
waar, wanneer’ woonde werd een doelstelling,
net zoals uit te zoeken wat er in de oorlog gebeurde. Er werd veel gevonden, ontelbaar veel
documenten. Het merendeel van alle vragen
kon worden beantwoord. In het boek staan
straks de namen van bijna duizend bewoners.
Zelfs waar ze precies gewoond hebben.
“De geschiedenis van het Mauritspark speelt
zich af in een vrij klein gebied van ongeveer
twee hectare in een beperkte tijdsperiode van
zo’n 100 jaar. Het belangrijkst waren de vele
interviews met oud-bewoners: zij wisten telkens weer details te melden die in geen enkel
document te vinden zijn. Hun vaak hartelijke
medewerking aan het boek is voor mij belangrijk geweest. De korte anekdotes, verhalen en
citaten trachten een beeld te schetsen van hoe
de bewoners het Mauritspark beleefden. Aangezien ik zelf sinds 1956 deel uitmaak van de
bewoners maken mijn belevenissen en interpretaties net zo goed deel uit van de historie en
is een deel daarvan opgenomen in het boek.”
En nu, beste Jack Renet? Wat nu? Jouw laatste
punt achter het laatste woord in de laatste zin
op de laatste pagina is gezet. Waarom nog tien
maanden wachten op het tekstueel kant-enklare boek? De auteur lacht wijselijk en denkt
een seconde of vijf na over het antwoord. “Dat
ligt niet aan mij. Mijn uitgever SCHUG werkt
samen met Heemkundevereniging Geleen
aan deel 3 van de fotoboekenserie ‘Geleen
zoals het vroeger was’. Dat moet ergens in het
voorjaar klaar zijn. Ik heb begrepen dat het een
tijdrovend project is. Pas na het fotoboek zijn
de graﬁsche werkzaamheden en het drukken
van mijn boek over een markant stukje Geleen
aan de beurt. Dat wordt zeker even tijdrovend.
Welnu, prima zo. Ik heb voldoende geduld en
ben allang blij met de waardering die de uitgever voor mijn werk heeft.”

Prijswinnaars
puzzel Balter
De winnaars van de puzzel van Electroworld
Balter in MIJNGazet nummer 7 zijn: nummer
3: Jean Baggen hij wint de Philips bluetooth
hoofdtelefoon, nummer 2: Anita Hubert zij
heeft een bluetoothspeaker van Swiss Tone
gewonnen en de hoofdprijs een soundbar
van Philips ging naar M. Schurgers-Jetten.
De winnaars krijgen van Electroworld Balter
persoonlijk bericht.

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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Vastelaovend,
mer dan angesj

Dagelijks carnavalsprogramma met Eric Kempkens
Geniet van verhalen en clips van:

Cyrille Niël
De Flaarisse
De Knöppele
De Marotte
De Pottentaote
De Steinder Bök
Don Kiesjot
Kartoesj
Trio Ongeplök
en veel meer.

Bie Os TV

mijn streekomroep

ma 1 feb t/m
za 13 feb
16.30 – 17.00 uur
18.30 – 19.00 uur
23.45 – 00.15 uur
www.dedomijnen.nl/vastelaovend

