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Weemoed

De sneeuw is inmiddels, samen met de
vastelaovend verdwenen. Hoe goed ook
geprobeerd werd het ‘gemis’ van elkaar
ontmoeten, plezier maken, dansen,
springen en hossen, online te compenseren, het was toch anders. Het Maske ligt
weer onder zijn steen en Vorst Marotte
bekijkt het weemoedig. Hopend dat het
rood-geel-groen volgend jaar overal in
de stad weer zonder corona-beperkingen kan wapperen.
Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Films van De Domijnen thuis te
bekijken in de ‘online ﬁlmzaal’
Arthouseﬁlms kun je vanaf nu ook
thuis kijken. Filmhuis De Domijnen
biedt een selectie van de nieuwste ﬁlms
on demand aan. Ze zijn tegen betaling
te zien via Picl, een initiatief van 39
Nederlandse ﬁlmtheaters. Er staan
typische ﬁlmtheaterﬁlms op die niet bij
reguliere aanbieders te vinden zijn. Met
een paar muisklikken heb je de ﬁlm op
je computer, tablet of TV.
Filmprogrammeur Richard Dols: “Naar
aanleiding van de aangekondigde maatregelen
vanuit het RIVM waren wij reeds genoodzaakt
alle ﬁlmvoorstellingen in onze zalen al tot twee
keer toe af te lassen. Binnen het ﬁlmhuis zijn
toen al de eerste verkenningen gestart om een
alternatief voor onze bezoekers aan te bieden.
En met Picl kan dat.
Op deze wijze willen we onze bezoekers de
mogelijkheid geven om onze ﬁlms te blijven
zien: De Domijnen maar dan thuis. Ook als we
open zijn, blijft deze online zaal een belangrijke aanvulling. Het overkomt onze vaste
gasten wel eens dat ze een ﬁlm graag willen
zien maar dat die uit roulatie is voordat ze in
de gelegenheid zijn naar de stad te gaan. Op
deze manier bieden wij hen de mogelijkheid
om deze ﬁlmpareltjes ook thuis te kijken.”
Soms lukt het je simpelweg niet om naar het

theater te gaan voordat een ﬁlm van het witte
doek verdwijnt. Gelukkig hebben we daar nu
een oplossing voor bedacht. Jouw favoriete
ﬁlmtheaters bieden vanaf nu óók ﬁlms aan
op Picl – van coming of age en komedies tot
roadmovies en drama’s. Je bekijkt zelfs exclusief de allernieuwste ﬁlms die op dit moment
vertoond worden op het grote scherm. Nooit
meer wachten, nooit meer missen.
Picl is samenwerking tussen 39 Nederlandse
ﬁlmhuizen en de Stichting Nederlandse Filmpromotie, opgericht door Anke van Diejen en
Noortje van de Sande. Mensen die er alles aan
doen om hun enthousiasme voor ﬁlm over te
brengen op anderen. Om zo de zichtbaarheid
van en het publiek voor de (Nederlandse) documentaire en artistieke ﬁlm te vergroten.
Zo bereiken ﬁlms een groter deel van hun
potentiële publiek en kunnen ﬁlmhuizen een
extra service bieden aan hun bezoekers. Zij
hoeven zo nooit meer een ﬁlm te missen. Ook
helpt Picl met het bereiken van een jonger
publiek. Al was het maar omdat we een legaal
online alternatief bieden voor het illegaal
downloaden van ﬁlm.
Picl is te vinden via www.dedomijnen.nl/podium/picl/ en picl.nl/theaters/ﬁlmhuis-de-domijnen
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Yvonne Salvino

Zorgen voor elkaar dat vind ik
heel belangrijk. Een luisterend
oor, een klein gebaar. Het kan
zoveel betekenen voor een
ander. Hou oog voor elkaar.
Want iedereen is dat waard!

Ivo Tillie

Zorgen dat gewone momenten
bijzonder worden. Dat is voor
mij de basis voor een goed jaar.

Paul Verjans

Roy Breidenbach

Veel waardering voor de
carnavalsverenigingen die met in
achtneming van de coronaregels via
een carnaval gerelateerde actie van
zich hebben laten horen.

Carnaval is er voor jong &
oud. Ook dit jaar was het een
familiefeest. Net even anders.

Kitty Creemers

Marcel Claessens

Een gemeente met vele mooie plekjes,
tradities, verenigingen en cultuur. En
carnaval…..dat deden we dit jaar net even
anders……maar gevierd hebben we het!

Carnaval is een feest van
verbroedering, samen lol
en plezier maken, samen
creatief bezig zijn, samen in
de polonaise. Dit jaar was het
anders, echter carnaval zal
nooit verloren gaan!

Leon Geilen

Pieter Meekels

Sjaalaaf!

gob draag ik al vele jaren
een warm hart toe. Zo ook
het verenigingsleven. Met
veel passie en enthousiasme
vierden wij dit jaar carnaval net
even anders, maar wel met
een gele sjaal .

Als trotse vader van de prins in
Buchten hoop ik dat we met onze gele
sjaals actie ons verenigingsleven een
hart onder de riem hebben kunnen
steken. Bijzonder trots hoe alle
carnavalsverenigingen ieder
op hun eigen manier de traditie in
ere hebben gehouden. Chapeau!
gob vindt het contact met verenigingen en de lokale cultuur

Martin Dormans

Met veel plezier mooie gele
sjaalen gemaakt voor onze
carnavalsverenigingen. Met
hun eigen logo en natuurlijk
mocht het woordje ‘Alaaf’ niet
ontbreken. Carnaval zit in mijn
genen. Sjaalaaf.

Berry van Rijswijk
‘Geneite’ met carnaval…..ook
dit jaar is het weer gelukt!
“Vastelaovend make vr same. “

Niek Wetzels

belangrijk. Daarom bezoeken we ook al vele jaren op rij met een
grote groep mensen alle carnavalsrecepties in onze gemeente.
‘Gewoon’, omdat we dit ﬁjn vinden.
‘Gewoon’ omdat we dat altijd al gedaan hebben en het inmiddels
Myra Wijnen
een traditie is.
Dit joar is alles angesj dan angesj,
‘Gewoon’ omdat we deze contacten belangrijk vinden.
dus auch de carnaval.
Dit jaar is dit helaas anders en is bijna niets meer ‘gewoon’.
Gein recepsies, optochte of prinsebal.
Laote vr dit jaor de carnavalskleure
Dit betekent niet dat we onze carnavalsverenigingen vergeten zijn.
thoes nao binne haole.
Omdat ‘gewoon’ niet kan, dachten wij……dan maar ‘ongewoon’. Als
En volgend jaor mit zn alle, ut
blijk van waardering hebben we elke carnavalsvereniging een
carnavalsplezeer dubbel en dik
blijvende herinnering aangeboden. Een herinnering aan dit
inhaole!!
bijzondere jaar. Als teken dat we hen niet vergeten zijn en
.
ALAAF
hun op deze manier dit jaar steunen. Een heus collectors
item, want er bestaat slechts één exemplaar per
carnavalsvereniging van. Speciaal gemaakt
Jos Vroemen
door gob raadslid Martin Dormans.
Een rijk verenigingsleven, dat
Een ‘gaele gob sjaal’ net e�fe
hebben wij in deze gemeente.
angesj.
Daar ben ik bijzonder greutsch op!

Carnaval vieren was dit jaar net
even anders. Het gevoel dat
blij�t. Een familiefeest voor jong
& oud.

Fred Vroomen

Dit jaar vierden wij carnaval
met kleur achter de deur.
Dit jaar vierden wij carnaval
achter de computer met leuke
carnavalsactiviteiten.
Denkend aan alle carnavalsvrienden.
Denkend aan de vooruitgang in onze
gemeente.
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Al jong bewegen is zuurstof voor
een goede hersenontwikkeling
We zijn er weer, na een kleine, toch
nog carnavalske pauze en na een koude
week met een lentegevoel. Rondom Os
brengt u de actualiteiten van deze week
en dus van woensdag 17 tot en met
woensdag 24 februari.
Rondom Os
(wekelijks actualiteitenprogramma):
+ Coronaproof een nieuwe woning aanvaarden
Een nieuwe woning betrekken kan in deze
periode met beperkingen niet zo gemakkelijk.
Zo Wonen heeft daar iets op bedacht. Alle
papieren en de sleutel krijgt u bij drive-innloket. Daar tekent u ook het contract, veilig in
de auto. Het werkt!
+ Sloop AMVJ-gebouw
Mooi, zo’n nieuwe woning, maar soms moeten
oude gebouwen plaats maken. Zoals het AMVJ-gebouw in Geleen. Terwijl het logo wordt
veilig gesteld voor het heemkundemuseum
halen omstanders herinneringen op.

‘Al jong bewegen is de basis voor de rest van je leven.’

Heel helder is ze over de reden dat haar
school, Kindcentrum Sittard, voor de
Nijntje- beweeglessen kiest. “Al jong
bewegen is de basis voor de rest van je
leven”, vertelt Susanne Knubben, leerkracht en coördinator Gezonde School
van het Kindcentrum.
De Nijntje-beweeglessen vinden gedurende
het hele jaar onder schooltijd plaats en zijn
bedoeld voor alle kleuters. Als afsluiting krijgen ze het Nijntje Beweegdiploma. Gymnastiek Vereniging Swentibold, waarvan Susanne
bestuurslid is, geeft de lessen. “Wekelijks
speelplezier staat voorop bij het leren van de
tien basisvormen van bewegen: balanceren,
stoeien, springen, kruipen, klimmen/klauteren, zwaaien, samen spelen, balvaardigheid,
rollen/draaien en bewegen op muziek.” Haar
woorden zijn tijdens het gesprek door haar
enthousiasme soms maar nauwelijks bij te
benen.
“Normaal gesproken is er wekelijks een Nijntje-les en vijf keer per jaar doen ouders mee.”
De lessen zijn een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Iedere
basisschool kiest ervoor om wel of niet mee
te doen. Hoewel kinderen van nature graag
bewegen, beaamt ze dat er vroeger veel meer
kinderen op straat speelden. “Gamen heeft
toch de overhand gekregen”, ziet ze. Om er
even later aan toe te voegen: “Geocache is heel

erg in, dat kun je met het gezin doen.” Susanne Knubben betoogt dat bewegen niet alleen
goed is voor het lichaam, maar ook voor de
ontwikkeling van de hersenen. “Beweging
prikkelt je hersenen, ook als je geen kind meer
bent. Door beweging komt een samenwerking
tussen je linker– en rechterhersenhelft op
gang, ook al is er bij mensen vaak één helft
dominant. Door die samenwerking nemen
hersenen veel gemakkelijker nieuwe stof op.”
Vooral voor jonge kinderen is die hersenontwikkeling belangrijk. “Door te bewegen,
pikken kinderen veel leervaardigheden op
voor later, zoals taal en ruimtelijk inzicht. Als
je een woord opschrijft met pen, onthoud je
het beter dan wanneer je het typt of noemt.
Het zit dan al in je lijf”, legt ze uit.
Voor wie ouder dan zeventwintig is, is er
minder goed nieuws. “Het samenwerken
tussen beide hersenhelften gaat vanaf dan al
moeilijker.” Het goede nieuws is, dat je je hersens kunt helpen door ze te prikkelen. “Elke
dag een half uur bewegen zou toch haalbaar
moeten zijn voor iedereen”, vindt ze.
Terug naar de gymlessen, die zijn toch verplicht? “De echte oﬃciële gymlessen in zijn
pas vanaf groep drie verplicht, twee keer in
de week door een bevoegde docent. Beweeglessen zijn vanaf groep één verplicht. Om een
goede motorische ontwikkeling te stimuleren,
krijgen kleuters deze Nijntje-lessen ook in de

Leaf coaching & counseling

grote gymzaal. Deze lessen gaan spelenderwijs
al meer in op ontwikkeling van kerndoelen.
Hiermee bereiken we ook dat alle kinderen in
groep drie evenveel beweegervaring hebben
opgedaan.”

Er is meer bij Bie Os op tv.
Woensdag om 20.00 uur en vrijdag om 20
uur kunt u genieten van een documentaire
De lessen zijn bewust onder schooltijd. “Dat
over 175 jaar dagbladjournalistiek in Limburg
is om de drempel voor ouders lager te maken,
met dank aan Mediahuis in Sittard.
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HSP Coach • Depressie en Rouw counselor
Reiki • Aura & Chakra healing
Ontspanningsmassage • Numerologie

Miele en AEG
wasmachines
Miele
en AEG wasmachines
Miele en AEG wasmachines

Nachtegaalstraat 13 te Geleen • 06-51110955
Joanne-cox@hotmail.com • www.leaf-coaching.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

+ Goed om te weten. Dat vindt Eric Kempkens
van de items in zijn weekoverzicht
+ Even was er schaatspret in onze regio. Jack
Noorland nam een kijkje op de Driepoel.
Nader commentaar is overbodig
+ Irma Coumans keek tegelijkertijd in het
verleden en de toekomst van Elsloo, in het
streekmuseum en het kasteelpark.
+ En we hebben ook nog een clip voor u:
“Vuiur” van Knienn!

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

aanmeten • vervaardigen
repareren • opvullen

OOk aan huis en
reparatie in de avOnd

AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,
Voor al Uw apparatuur:
van- Wassen,
€AEG
629,00
voor €549,00
droger,
koelen
entoeren,
vriezen 7 kg,
75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.
wasmachine
1400
- Audio en
TV,
elektromaterialen
van
Bel voor welke vergoeding u in Voor al Uw apparatuur: € 629,00 voor €549,00
Unieke
service
envriezen
garantie:
aanmerking komt 046-4745050
- Wassen,
droger,
koelen
en
Voor
al Uw
apparatuur:
- Géén
voorrijkosten
en géén arbeidsloon
Ook voor uw klikgebit
- Audio en TV,
elektromaterialen
thuisbezorgd
en geïnstalleerd*
- Gratis
Wassen,
droger, koelen
en vriezen
* exclusief inbouw apparatuur
- Audio en TV, elektromaterialen
Unieke service en garantie:
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
- Géén voorrijkosten
en géén
arbeidsloon
Unieke service
en garantie:
- Gratis thuisbezorgd
en geïnstalleerd*
Tel:
046-4515502
www.vleeshouwers.nl
- Géén
voorrijkosten
en géén arbeidsloon
* exclusief inbouw apparatuur

- Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd*

* exclusief inbouw apparatuur

Burg.v.Boxtelstraat 4, Limbricht
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Tel: 046-4515502
www.vleeshouwers.nl
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WIJ GAAN DOOR!

Advies, bezorging en reparatie aan huis.
Van OLED / QLED tot LED tv en van Wasmachine tot inbouw oven of koelkast.
Wij komen thuis bij u om het te bekijken en persoonlijk advies op maat te geven.
En dat alles tegen concurrende prijzen, en goede Service erna geleverd en
geïnstalleerd / -opgehangen of ingebouwd.
BCS612KA2

Bosch steelstofzuiger
met 2 accu’s tot wel
60min zuigen

ACTIE
€ 319,LG NANO LED 49NANO816

SONY ANDROID TV 100HZ

€ 579,- MEENEEMPRIJS

€ 749,- INCL. INSTALLATIE

125cm beeld

43inch 109cm beeld kd43xh8196

Uw Tv toestel ook een slecht onverstaanbaar geluid
dit kan simpel opgelost, een soundbar doet wonderen
het kan heel simpel b.v. DEZE SAMSUNG € 169,of een BOSE € 449,Het verschil is dat de Bose een wifi internetradio heeft
dus radio zonder tv kan spelen en voller geluid zeer hoorbaar.

QLED vanaf €

599,-

Ook totaal
oplossingen /
meubels enz.
Bel voor
afspraak!

43 tot 65 inch leverbaar
Super beeld kwaliteit

OLED PHILIPS/SONY/LG/LOEWE
Kijk op de site of
bel voor de beste prijs

SIEMENS INBOUW OVEN
HB378G0S0
NU INCL. INBOUW

€ 829,-

BOSCH EXCLUSIV
WASMACHINE WAU28T95NL

€ 699,-

INCL. BEZORGING
9kg • 1400toeren • a+++ • -30%

Paardestraat 57 | 6131 HB Sittard | Tel. 046-4513301 | E: info@baltersittard.nl | www.baltersittard.nl
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Roy Zelissen voorzitter van voetbalvereniging DVO
den (24 teams van JO7 t/m JO19). Hiermee
zijn wij één van de grotere verenigingen in
de gemeente Sittard-Geleen. DVO staat voor
‘Door Vrienden Opgericht’. Dit zal wellicht
niet bij alle (jeugd)leden bekend zijn en/of de
betekenis van vroeger hebben. Maar daarom
hoeft de verenigingsnaam niet te veranderen.
Eerder de opdracht aan het bestuur om de
afkorting en betekenis hiervan nieuw leven in
te blazen.
Jullie hebben een eigen Facebookpagina met ruim 200 volgers. Is dit een
belangrijk medium voor jullie? Doen
jullie nog meer op digitaal gebied?
Wij willen onze leden, de ouders van de jeugdleden en de andere geïnteresseerden in onze
vereniging zo goed mogelijk informeren over
de activiteiten binnen de vereniging. Naast
de eigen website en een digitale nieuwsbrief
behoren daarbij ook social media. Naast de
Facebookpagina hebben wij nog een pagina
op Instagram.
Hoe trots zijn jullie op het debuut dat
Arian Kastrati (voorheen DVO-jeugd)
in het eerste elftal van Fortuna Sittard. Hebben jullie zijn talent meteen
onderkend?
Alhoewel hij op een latere jeugdleeftijd bij
DVO is komen voetballen, heeft Fortuna
Sittard hem alsnog en al snel ontdekt, waardoor hij maar kort bij ons heeft gevoetbald.
Desondanks zijn wij heel blij, zelfs trots, met
zijn debuut in het 1e elftal van Fortuna Sittard
in dit seizoen.
Roy Zelissen begon ooit als jeugdspeler bij DVO.

Roy Zelissen woont in Sittard en is
sinds 1 oktober 2016 waarnemend
voorzitter van voetbalvereniging DVO,
een van de grootste amateurvoetbalverenigingen van Sittard-Geleen. Deze
grote voetbalvereniging kenmerkt zich
door een mooie mix van sportiviteit en
plezier.
Je loopt al een behoorlijke tijd mee bij
deze vereniging. Wat heb je allemaal
gedaan en waarom is dat allemaal zo
leuk?
Ik ben bij DVO gestart als jeugdspeler in de
JO15 (toen nog C-jeugd genoemd) maar na de
JO17 ben ik gestopt. Enkele jaren later ben ik
in een recreatief seniorenteam gaan spelen en
dat doe ik nog steeds vanwege het plezier in
het voetbalspelletje. Dankzij corona is er het
afgelopen jaar helaas (vrijwel) geen balletje
getrapt.
Vanaf het seizoen 2005-2006 ben ik de
penningmeester bij DVO. Een oud-bestuurslid heeft mij hiervoor benaderd toen ik een
kruisbandblessure had en op het veld niet
actief kon zijn. Gezien mijn opleiding (HEAO
- Bedrijfseconomie) en werk (accountant)
een slimme keuze van hem en het lag voor
de hand dat ik deze bestuursfunctie ben gaan
uitoefenen. Vanaf oktober 2016 is het waar-

nemend voorzitterschap hierbij gekomen. Wij
zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter.
Kandidaten kunnen zich bij mij melden.
Dit is een club waar normen en waarden belangrijk zijn. Kun je uitleggen
waarom dit zo nadrukkelijk in jullie
beleidsplan is opgenomen?
De afgelopen decennia is de samenleving
aanzienlijk individualistischer geworden
en zijn de gezamenlijke normen en waarden verschoven naar wat ieder individu zelf
passend vindt. Dit heeft met zich meegebracht
dat er sterk uiteenlopende opvattingen over
(on)acceptabel gedrag zijn ontstaan. In het
normen- en waardenbeleidsplan hebben wij
beschreven welk gedrag bij DVO als onacceptabel geldt en welke sancties hieraan kunnen
worden verbonden. Om leden bij onacceptabel gedrag hierop te kunnen aanspreken en,
zo nodig, een sanctie te kunnen opleggen, is
het noodzakelijk de kaders vast te leggen en te
communiceren.
Kun je wat meer vertellen over de
grootte en de betekenis van de club?
Heeft de afkorting DVO nu nog betekenis of is het gewoon handig om de oorspronkelijke naam te blijven voeren?
Wij hebben een ongeveer 90 senioren (5
teams, incl. 1 35+ team) en circa 300 jeugdle-

Betaald voetbalorganisaties (BVO) kapen de
(mogelijke) talentjes al zeer vroeg weg bij de
amateurverenigingen. Veel spelertjes halen de
eindstreep van de jeugdopleiding van de BVO
niet. Arian heeft dit wel bereikt en hij is ook
nog een zelf opgeleide speler uit Sittard.
Wat is de meest tot de verbeelding
sprekende verenigingsgebeurtenis
geweest, die je je kunt herinneren?
Zonder andere gebeurtenissen hiermee te kort
te willen doen: het kampioenschap in de 4e
klasse, het winnen van de nacompetitie in de
3e klasse in 2011, de prestaties in het 1e seizoen 2011-2012 in de 2e klasse en het spelen
van het kwalificatietoernooi voor de voorronde KNVB-beker.
Krijgen jullie gemakkelijk nieuwe vrijwilligers? Hoe pakken jullie dat aan?
Dat is helaas niet (meer) zo gemakkelijk. Met
de nodige moeite, zelfs tot enig bedelen toe,
krijgen wij de teambegeleiding (met 2 personen per team) net wel en soms net niet geheel
rond. Op het gebied van de commissie- en/of
bestuursfuncties zijn enkele functies hierdoor
niet tot onderbezet. De afgelopen jaren is dit
met name het geval met de sponsorcommissie
en de voorzitter. Bij deze maak ik even gebruik van de gelegenheid om een vrijwilligersoproep te doen. Mocht je vrijwilligerswerk bij
DVO willen doen, neem dan eens contact op
met ons (bestuur@vvdvo.nl). Elke bijdrage,
ongeacht de omvang, is welkom.

Bij de Grote Clubactie vorig jaar hebben jullie ruim € 5.100,00 opbrengst
gehad en de Rabo Clubsupport bijna
€ 1200,00. Hoe fiksen jullie dat? Zal
wel heel erg nodig zijn in deze barre
tijden?
Voor de Grote Clubactie geldt dat de Algemene LedenVergadering enkele seizoenen
geleden heeft besloten dat elk lid 5 loten
afneemt; de € 15 opbrengst wordt samen met
de contributie betaald/geïncasseerd. Bij de
jeugd wordt tevens een verkoopwedstrijdje
gehouden. Voor elk verkocht lot krijgt de
verkoper € 0,50. De 3 beste verkopers/teams
krijgen daarnaast een cadeaubon.
Op Rabo Clubsupport hebben wij minder
invloed. Leden van de Rabobank stemmen op
je.In deze bizarre tijden met geen kantine- en
sponsorinkomsten zijn alle andere inkomsten
hard nodig.
Zijn de prestaties van het 1e elftal
maatgevend voor het succes van de
club?
Nee, wij bekijken dit in een breder perspectief. Bijvoorbeeld: welke prestaties halen de
andere (jeugd)teams op hun niveau, is er
kwalitatief voldoende doorstroom van de
jeugd naar DVO 1 en 2 en is er kwantitatief
voldoende doorstroom van de jeugd naar de
senioren.
Het hele land staat in het teken van
corona? Hoe gaan jullie hiermee om?
Wij werken in overeenstemming met de protocollen van NOC*NSF, KNVB en gemeente.
Dit betekent helaas dat de senioren alweer
een tijdje niet meer trainen; trainen in groepjes van 2 personen is niet te doen. De jeugd
traint wel, sinds de avondklok in een aangepast schema, en speelt regelmatig onderlinge
wedstrijden. Voor de senioren en jeugd ligt
de competitie; wij verwachten niet dat er dit
seizoen nog competitiewedstrijden worden
gespeeld.
De trainers Ruud Peters en Erwin Stachowiak zijn langjarig verbonden aan
de club en hebben een lang DVO verleden. Hoe belangrijk is dat voor jullie?
Een (lang) DVO-verleden hebben, is geen
voorwaarde om trainer van DVO 1 of 2 te
kunnen worden. Eerdere trainers hebben dit
veelal niet gehad.
Dat trainers vaak langjarig aan DVO verbonden zijn (geweest), is een positieve uitkomst
van onze visie op de doelstellingen van de
vereniging, het doel van alle teams, de samenstelling van het 1e en 2e elftal, de rol en
gevraagde eigenschappen van de trainers van
het 1e en 2e elftal en de zorgvuldige afweging
hiervan bij de keuze van een nieuwe trainer.
Zowel voor de vereniging als de trainers werkt
dit goed.


Tekst Bert Wassenberg

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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Maak thuis je
eigen dosis
cultuur!
Laat je inspireren op:
www.dedomijnendichtbij.nl
Schrijf je
eigen Dolfje
Weerwolfje
verhaal

Maak een
liefdesgedicht
Tover je oude
spulletjes om tot
kunstwerk

Maak
je eigen
filmposter

MIJNGazet | pagina 7

Ben loyaal, koop lokaal

eigen winkels te kopen, maar zolang het virus
rondwaart mag het ook niet te druk worden
in de stad,” schildert wethouder Meekels het
dilemma dat er is. Daarnaast heeft hij een
oproep gedaan binnen de gemeente om, waar
dat mogelijk is binnen de aanbestedingsregels
die ook voor Sittard-Geleen gelden, bij lokale
of regionale ondernemers te kopen. ‘Be loyal,
buy local’ geldt ook voor ons,” aldus Pieter
Meekels die overigens niet alleen op lokaal
niveau de problematiek aanpakt, maar ook
bijvoorbeeld op nationaal niveau, als voorzitter van de G40-pijler economie, betrokken is
bij het landelijk herstelplan dat in voorbereiding is.

Veilige voetgangerszone in
het centrum van Sittard
De detailhandel mag open voor bestellen en
afhalen (click en collect). De voetgangerszone
in het centrum van Sittard wordt hierdoor
mogelijk meer bezocht. Om de veiligheid van
bezoekers in de voetgangerszone te waarborgen wordt weer strikter gehandhaafd op
parkeren, laden en lossen.
Laden en lossen kan binnen bepaalde venstertijden. Vinden er geen laad- en losactiviteiten
plaats? Dan wordt de aanwezigheid van een
motorvoertuig gezien als parkeren. Parkeren
is in de hele voetgangerszone verboden. Met
een zichtbaar aanwezige en geldige ontheﬃng
mag een motorvoertuig onder voorwaarden
buiten de venstertijden voor laden en lossen
Foto Gemeente Sittard-Geleen aanwezig zijn.

Niet omdat het zo bijzonder is dat de burgemeester of de wethouders van onze gemeente
naar de winkel gaan. Wel omdat de bestuurders op deze wijze hun steun wilden uitspre-

ken voor de lokale ondernemers die sinds 10
februari iets meer mogelijkheden hebben te
doen waar ze goed in zijn: ondernemen.
Wethouder Pieter Meekels is in Sittard-Geleen de bestuurder die zich bezighoudt met
de corona-gevolgen voor de ondernemers.
,,Niemand had kunnen voorzien dat deze
pandemie zo lang zou duren en zo’n gevolgen
zou hebben. Ik heb grote bewondering voor
de middenstanders die steeds weer moeten

zoeken naar middelen om te kunnen blijven
ondernemen,” zegt hij.
De gemeente heeft de afgelopen tijd, binnen haar mogelijkheden, ook een twintigtal
maatregelen genomen. Dat varieert van het
aanpassen van de parkeertarieven tot uitstel
van betaling of zelf opschorting van belastingen. ,,Waarbij we voortdurend moeten zoeken
naar het evenwicht tussen de belangen van
de ondernemers en die van de volksgezondheid. We willen mensen stimuleren om bij de

GELEEN

A++

Gratis vervoer naar
vaccinatielocaties
Mensen vanaf 70 jaar die geen Omnibuzz pas
hebben, worden toch gratis vervoerd naar de
corona vaccinatielocatie. Dit gratis vervoer
geldt bij de eerste en (als nodig) tweede vaccinatie. Reserveren kan alleen telefonisch via
telefoonnummer 0900-0699.

4
3
10 I
9 NC
CM H

In de week voor carnaval bezochten alle
leden van het college van B&W van Sittard-Geleen één of meerdere winkeliers
in Sittard, Geleen of Born. Dat bezoek
werd op de gevoelige plaat vastgelegd
en op sociale media breed uitgemeten.

85 CM

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER
82 liter

99

KS85/9RVA++

KOELER

LAAGSTE PRIJS VAN NL, BEL NU

€50,-

CASHBACK
7 KG
1400 TOEREN

WAJ28076NL

WASMACHINE

348 *

Full HD

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

397

T6DB82GP

CONDENSDROGER

LAAGSTE PRIJS VAN NL, BEL NU

TELEVISIE

LAAGSTE PRIJS VAN NL, BEL NU

TELEFOON: 046-8886542

55

MAIL: GELEEN@BOXXER.NL
GF350HDL

HETELUCHT FRITEUSE

LAAGSTE PRIJS VAN NL, BEL NU

LAAGSTE PRIJS VAN NL, BEL NU

65 DB(A)

43PFS5525

1,5 KG PATAT

*PRIJS NA CASHBACK

8 KG

255

INCL. 3 FLESSEN
+ 60L CO2
CILINDER

UW BESTELLING
AFHALEN IS MOGELIJK OF
REGIONAAL GRATIS DEZELFDE
DAG NOG BEZORGD

ONLINE GOEDKOOP, VIA DE WINKEL
NOG VOORDELIGER!

44
SPIRIT BLACK MEGA PACK

FRISDRANK MAKER

LAAGSTE PRIJS VAN NL, BEL NU
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Kunststukjes

Nie Niek Bremen, Peter van Deursen en
Wim Kallen (De Drie Vertellers), geven
invulling aan de 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.
Het afgelopen jaar heb ik veel leuke dingen
gemist, wat ik heel jammer vond. Presentaties, exposities, lezingen… Aanvragen voor
stadswandelingen, die ik heb begeleid als
stadsgids, druppelden slechts mondjesmaat binnen. Speelde ik in 2019 nog met de
gedachte om in 2020 weer eens naar mijn
geliefde eiland Texel af te reizen, waar ik
mijn debuutroman Bang voor de Liefde heb
geschreven… ook dit weerzien moest ik op de
lange baan schuiven. Daarom besloot ik in

Sittard te blijven, in die lieve kleine stad van
Toon Hermans. Nu ik het over Toon heb…
ik las enige tijd geleden een fragment uit zijn
dagboek en dat wil ik u niet onthouden.
Toon had een huis gekocht in een dorp, en
was er acht maanden niet meer geweest. Toen
hij zijn tournee in het land beëindigde en naar
huis ging werd hij onzeker. Waar lag dat huis
ook alweer? Na lang zoeken in de dorpskern
vroeg hij aan een voorbijganger: ‘ach meneer,
weet u misschien waar ik woon?’ Was dat een
grapje? Of wist hij het echt niet meer? Hoe
toepasselijk denk ik nu, want zijn we de weg
niet allemaal een beetje kwijt? Waar voorheen
vooral het ‘eigen ik’ telde, vinden we nu dat
we ‘wat meer naar elkaar moeten omkijken’
en ‘dat we meer voor elkaar moeten zorgen.’
Bijna niemand wil op de oude voet verder.
Maar hoe gaan we dat doen? Je moet immers
afstand houden. Plotseling kreeg ik een idee.
Ik begon papieren vliegtuigjes te maken
en schreef die troostende woorden op de
vleugels. Vervolgens wierp ik ze uit het raam.
Ze vlogen door de wijk en ze scheerden langs

Gezocht:
Persoonlijk Adviseur

Geldzaken betekenen voor iedereen, in elke levensfase, weer iets anders.
Als Persoonlijk Adviseur ben jij voor onze klanten altijd in de buurt.
Soms letterlijk in de winkel of bij een klantbijeenkomst die je organiseert. Dan
weer via telefoon. Elke keer heb je bruikbare adviezen paraat, bijvoorbeeld over
sparen en verzekeren. Je leert jouw klanten kennen en staat ze proactief bij in
goede én slechte tijden.
Afwisselend? Reken maar! En het leuke is dat je deze baan zelf nóg afwisselender
kunt maken. Je krijgt namelijk veel ruimte om initiatieven te ontplooien. Misschien
wil je in jouw regio wel een workshop organiseren over geld, wonen en levensgebeurtenissen. Of vind je het leuk om klanten te helpen die bezig zijn een bedrijf
op te starten? Er is van alles mogelijk en we heten jouw ideeën van harte welkom.

de huizen. Soms schoot er eentje door een
geopend raam naar binnen. Hoopvol bleef
ik wachten. Zou er iemand aanbellen om te
vragen hoe het met me ging? Het bleef doodstil. Er werd zelfs niet geklapt. Ik besefte dat
ik, haast letterlijk, te hoog had gegrepen. De
enige aﬂeiding die me restte, was de telefoon.
Helaas, iedereen die ik opbelde zei dat de tijd
van vroeger nooit meer terug zou komen. Ze
waren gaan opruimen om het verleden achter
zich te laten en ze raadden me aan om dat ook
te doen. Wat ik allemaal vond? Rekeningen,
vakantiefoto’s, verhalen, kortom het ‘oude’
leven trok aan me voorbij. En toen gebeurde
er nog iets bijzonders. Ik vond een map terug,
die tien jaar tussen andere verhalen had
geslapen. Tot mijn verrassing ontdekte ik dat
zich in het zijvak aantekeningen bevonden:
een incompleet verhaal over een joods meisje
uit Sittard. Het verhaal speelde in de Tweede Wereldoorlog en was gebaseerd op ware
feiten. Ik was er ooit aan begonnen. Was er
echter om onduidelijke redenen mee gestopt.
Misschien omdat ik mezelf voorbij had gelo-

pen? Ik had altijd haast. Wilde alles tegelijk
doen. Die tijd ligt achter me. Ik heb ruimte
gekregen om te schrijven. En door te schrijven
heb ik ook meer duidelijkheid gekregen in
wie ik wil zijn, als schrijver en als mens. Kort
en goed, het verhaal over het joodse meisje
heb ik afgerond en de andere verhalen heb
ik in een ‘nieuw jasje’ gestoken. Het is een
verhalenbundel geworden. Ik heb de uitgever
geïnformeerd. Hij zal er zijn licht over laten
schijnen.
Tekst Niek Bremen

Ook het Kloosterplein bleef leeg…

click &
collect
Kijk op www.centrumgeleen.nl/actueel
bij welke Geleense centrumondernemers
u producten kunt bestellen en afhalen.

Zoek online, vind lokaal
dat is www.onlinewarenhuisgeleen.nl
Bestel je vóór 15.00 uur via onlinewarenhuisgeleen.nl?
Dan wordt de bestelling dezelfde dag nog gratis bij
je thuisbezorgd (alleen in Geleen m.u.v. de zondag).

JOUW KWALITEITEN
Hbo- of mbo 4-niveau
De diploma’s Wft Basis en Wft Schade Particulier, of je bent bereid om deze te behalen
Je hebt ervaring met direct klantcontact
Een netwerk in de lokale omgeving is een pre
Je bent flexibel; je vindt het niet erg om op zaterdagen te werken
MEER WETEN?
Neem dan telefonisch contact op met ons via 06-53715630 óf stuur jouw CV
met motivatiebrief naar leon.pluijmen@sns.nl

Geleen, Markt 100
Sittard, Rosmolenstraat 30

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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‘Niet denken in belemmeringen maar in kansen’
wel een gemeente met een vooruitziende blik.
Zo wordt er hard gewerkt met vele stakeholders uit deze gemeente aan de Toekomstvisie
2030. Ook de jongeren hebben hier een stem
in. Wij hebben een gemeente met veel bedrijvigheid. Waar het goed wonen en werken
is. We hebben vele kernen met hun eigen
faciliteiten en verenigingen. Scholen binnen
handbereik. We hebben veel groen en mooie
landschapsontwikkelingen zoals de Schwienswei en de Maasvallei. Dus ja, Sittard-Geleen
is een leefbare- en toekomstbestendige
gemeente omdat dit een gemeente is met veel
potentie.”

Yvonne Salvino en Patrick Brouwer. Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Yvonne Salvino en Patrick Brouwers
zijn de fractievoorzitters van respectievelijk GOB en CDA. De twee grootste
partijen in de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in het vooruitzicht,
vond de redactie van MIJNGazet het
een moment om te kijken wat de standpunten van beiden zijn met betrekking
tot thema’s die zeker ook de komende
jaren relevant zijn voor Sittard-Geleen.
Kunt u zichzelf kort voorstellen?
Yvonne: “Mijn naam is Yvonne Salvino-Meijer
en ik woon in Limbricht. Ik ben 50 jaar, getrouwd met Remy Salvino en heb 2 studerende kinderen, Stan en Robin. Ik ben al heel wat
jaren ondernemer in deze gemeente en sinds
deze raadsperiode raadslid en fractievoorzitter van de politieke groepering GOB. Waarom
politiek? Omdat dat de plek is waar we wat
voor de inwoners, verenigingen en ondernemers kunnen bereiken op het gebied van de
leefbaarheid, economie, werkgelegenheid,
welzijn en zorg.”
Patrick: “Patrick Brouwers, 25 jaar oud,
woonachtig in Sittard, maar geboren en
getogen in Obbicht. In het dagelijks leven
docent geschiedenis en maatschappijleer op
het Graaf Huyn College in Geleen. Sinds mijn
16e politiek actief voor het CDJA en het CDA.
Ik probeer me zoveel mogelijk in te zetten
daar waar het nodig is, en waar ik door mijn
toedoen iets aan kan veranderen. Als vrijwilliger ondersteun ik jongeren met een buitenlandse achtergrond bij hun studie, help ik mee
als vrijwilliger bij de ZaterdagMiddagClub
in Sittard en ik ga al enkele jaren vrijwillig
mee als begeleider bij reizen naar ontwikkelingslanden voor jongeren. Daarnaast ben ik
actief als bestuurslid bij het Ecrevissecomité
in Obbicht. Een soortgelijke functie heb ik
als bestuurslid bij het LGOG in de Westelijke
Mijnstreek.”
Hoe ervaart u de corona-pandemie in
zowel de politiek als uw persoonlijke
(beroepsmatige) leven?
Patrick: “Alle vergaderingen van mijn fractie,
de commissies en de gemeenteraad verlopen
digitaal. Natuurlijk is dit niet optimaal en
komt een debat of discussie met fysieke nabijheid beter tot uiting, maar het is even niet
anders. We hebben als raadsleden bovendien
een voorbeeldfunctie in deze! Als docent geef
ik deels lessen fysiek aan examenklassen op
school en deels digitaal vanuit mijn lokaal in
Geleen. Soms heb ik één lesuur een examenklas waarbij er maximaal 15 leerlingen in
de klas zitten en het lesuur erna heb ik een
klas volledig digitaal. Het contact met mijn
leerlingen is via de digitale weg verre weg van
ideaal, maar ik probeer mijn leerlingen vooral
het positieve ervan in te laten zien! Het is in
de huidige situatie de enige manier om kennis
uit te wisselen.”
Yvonne: “In de politiek hebben we er aan
moeten wennen dat alles digitaal gaat. En

tuurlijk is het niet bij alle dossiers handig.
Elkaar in de ogen kijken en de mimiek van
iemand kunnen zien blijft de ideale situatie.
Beroepsmatig is het natuurlijk ook aanpassen.
Omdat ik in de bouwbranche zit, en deze wel
mocht en mag doorwerken, heb je minder
de zorgen of er genoeg werk is. Wel hoe je
het allemaal veilig kunt doen. Maar goed, we
hebben er mee te dealen.”
Stelling: ‘De gemeente is er voor de
inwoners en niet andersom’.
Yvonne: “Naast dat ik ondernemer ben, ben
ik ook al een tien-tal jaren actief in diverse ondernemerscollectieven. Een van mijn
uitspraken is daar altijd……de gemeente moet
de ondernemer goed faciliteren. Helpen waar
dat kan. Niet denken in belemmeringen maar
in kansen. En zo zie ik dat hetzelfde voor inwoners. Ben extra alert op inwoners waarvan
hun stem minder luid doorklinkt. En steun
initiatieven die uit de samenleving komen.
Ook hier, denk niet in belemmeringen. Denk
in kansen! Én ik probeer steeds duidelijk uit
te dragen,: “De gemeente zijn wij, inwoners,
verenigingen en ondernemers tezamen”! We
zullen het samen moeten doen!”Patrick “Helemaal mee eens! In een veilige en verantwoordelijke samenleving is de gemeente dienstbaar
aan de burger in plaats van andersom. Dat
vraagt om een slagvaardige gemeente met
een menselijk gezicht en een gemeente die uit
zichzelf open en eerlijk is als het misgaat. Dat
betekent dat we een gemeentelijke organisatie
nodig hebben die daarbij wil helpen en denkt
in oplossingen. Ik vind het vooral belangrijk
dat er gecommuniceerd wordt in begrijpelijke taal en persoonlijk contact gelegd wordt
wanneer nodig en mogelijk.”
Het gemeentebestuur wil in dit kader
graag meer ruimte geven aan inwoners, ondernemers en instellingen. Is
dit al gelukt en wat mogen we in de
toekomst verwachten?
Patrick: “Inwoners, maar ook ondernemers
en instellingen moeten vaker zelf meedenken
over oplossingen voor grote vraagstukken in
Sittard-Geleen. Dat gebeurt bij steeds meer
raadsvoorstellen zoals bij de invulling van het
V&D-complex of bij de Toekomstvisie 2030.
Je ziet dat bij de totstandkoming van de Toekomstvisie 2030 vooral stakeholders zelf een
visie schrijven en de gemeentelijke organisatie
een meer luisterende en organisatorische rol
pakt. Geen ambtelijke organisatie die in deze
visie inhoudelijk het voortouw neemt, maar
daadwerkelijk een schrijfteam van inwoners,
ondernemers en instellingen die met hun
eigen ideeën in positie worden gebracht!”
Yvonne: “We maken stappen voorwaarts,
maar we zijn er nog (lang) niet. We zullen het
samen moeten doen. De inwoners vroegtijdig bij de plannen betrekken. Ingaan op
de inspraak aan de voorkant. Zo zijn ook
de stadslabs Sittard en Geleen van onderop
gestart. Zoals gezegd, we zijn op de goede weg
en nu doorpakken!”

Uiterlijk in 2040 zou Sittard-Geleen
een energie- en klimaatneutrale gemeente moeten zijn. Het liefst als het
kan natuurlijk eerder. Wat is de stand
van zaken?
Yvonne: “Er zijn allerlei projecten die lopen.
Denk bijvoorbeeld aan de aardgasvrijewijk
in het Limbrichterveld, of het project Dubbel
Duurzaam waarbij inwoners geholpen worden
met het verduurzamen van hun woning. Ook
het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en sportaccommodaties is aan de orde.
Allerlei zaken waarbij inwoners en verenigingen geholpen worden om de vaste lasten
goedkoper te maken en mee te werken aan
een beter milieu. Geweldig is om te zien hoe
kleine initiatieven worden opgepakt en er op
die manier ook bewustwording bij ons allen
wordt gecreëerd. Ook op de bedrijventerreinen is nog veel winst te behalen.”
Patrick: “Duurzaamheid heeft deze coalitie
hoog in het vaandel staan. Het gemeentebestuur is op verschillende gebieden bezig om
de Klimaatdoelstellingen van Parijs te realiseren. Denk hierbij aan ontwikkelingen binnen
de energietransitie, de circulaire economie,
maar ook herontwikkeling van bestaande
kantoren en bedrijventerreinen. Niet te
vergeten de opvang en beheersing van water
ten gevolge van de klimaatverandering binnen
de gemeente. Bijvoorbeeld opvangplekken
maken op plaatsen waar de weg onder water
staat bij een fikse regenbui. Samenwerken
met de Provincie, het Rijk en binnen Europa
is hierin heel belangrijk. Een mooi voorbeeld
van samenwerken met de Provincie is het 1
miljoen bomenplan waarop Sittard-Geleen
vol gaat inzetten. Daarnaast hebben we als gemeenteraad op Europees niveau onze zorgen
geuit bij de eventuele bouw van een elektriciteitscentrale in België vlak over de grens bij
Grevenbicht en Obbicht die voor meer CO2
uitstoot zal zorgen.”
Stelling: ‘Sittard-Geleen is een leefbare
en toekomstbestendige gemeente om
in te wonen en te leven. Voor zowel
bestaande als nieuwe inwoners.’ Uw
reactie hierop.
Patrick: “Dat moet zeker het doel zijn. We
werken hier hard aan, zowel op maatschappelijk als economisch terrein. De Toekomstvisie
2030 borgt deze elementen in de visie op de
stad. Positieve gezondheid, cultuur, onderwijs en innovatie zijn voor mij belangrijke
speerpunten. Het is aan ons allen om daar in
de komende jaren een voor Sittard-Geleen
zichtbare uitvoering aan te geven. Jonge
mensen dragen de toekomst van onze stad.
Het zou goed zijn als jongeren er niet voor
kiezen om te verhuizen, maar blijven wonen
in Sittard-Geleen of daar naartoe terug te
keren. Een positieve benadering van jongeren
kan hiertoe bijdragen. Het is daarom ook goed
dat het jeugdlintje nu ook daadwerkelijk in
Sittard-Geleen wordt uitgereikt.”
Yvonne: “Eens! Zeg ik daarmee dat we aan
alle voorwaarden voldoen? Nee hoor. We zijn

Het is in deze tijd van Covid-19 zwaar
voor de ondernemers. Wat kan Sittard-Geleen voor hen betekenen?
Yvonne: “Het is zwaar voor veel ondernemers.
Het is daarom ook goed dat de ondernemers
goed ondersteund worden. Hulp krijgen waar
nodig. Verbindingen worden gemaakt tussen
allerlei ondernemerscollectieven, om elkaar
te helpen en van elkaar te leren. Een luisterend oor. Dat is de zachte kant. Maar ook oog
voor de harde realistische kant. Want ook
zonder omzet moet de huur en overige vaste
lasten worden betaald. Lagere huurtarieven,
kwijtschelding van belastingen, en soepele
vergunningverlening zijn allerlei zaken die het
bedrijfsleven kunnen helpen. En niet te vergeten, ben loyaal…koop lokaal. Wij hebben de
ondernemers nog zo hard nodig.”
Patrick: “Ondernemers hebben het enorm
zwaar in deze tijd. De gemeente heeft een
informatiepunt Samen Sterk opgericht. Dit
informatiepunt brengt mensen die hulp nodig
hebben, rechtstreeks in contact met bestaande
en nieuwe initiatieven van inwoners die hulp
aanbieden. De gemeente kan daarnaast een
rol spelen in de ondersteuning bij de aanvragen van landelijke compensatiemogelijkheden
voor ondernemers zoals de tozo-regeling en
regelingen voor het MKB. De horeca ondernemers behoeven ook geen precariobelasting
te betalen. Ook is er een vrijstelling voor de
betaling van reclamebelasting in 2021. Sinds
kort bestaat het ‘click en collect systeem’
waarbij bestellen en afhalen weer mogelijk is.
Natuurlijk zijn dit maar kleine beetjes die helpen. Het is vooral belangrijk dat we allemaal
onze lokale ondernemers blijven steunen door
bijvoorbeeld een keer extra eten af te halen of
niet online iets bestellen, maar bij de lokale
winkel.”
Een slotopmerking?
Patrick: “In 2018 heb ik met voorkeursstemmen een zetel in de gemeenteraad behaald
en sinds maart 2020 ben ik fractievoorzitter
geworden van een prettig CDA-team. Het was
wel even wennen! Ik ben dan ook trots op het
fijne team dat wij op dit moment hebben als
CDA Sittard-Geleen met deskundige wethouders, ervaren raadsleden, burgerleden met
potentie en een groep leden die ons actief
ondersteunt. Een korte verbinding naar de
Provincie met Wouter IJpelaar en een even
zo korte lijn naar Den Haag met Martijn van
Helvert maken ons CDA-team in Sittard-Geleen nog sterker! Deze moeilijke tijd van
Covid-19 vraagt veel van ons allemaal. Maar
deze crisis kan ook het moment zijn om
vastgeroeste patronen te heroverwegen. Juist
in zelfisolatie ervaren we hoezeer we ons met
anderen verbonden voelen. Het CDA-team
waarvan ik fractievoorzitter mag zijn, blijft
zich nu, maar ook na 2022 voor Sittard-Geleen inzetten. Zoals onze slogan luidt: Voor
een stad die we door willen geven!”
Yvonne: “Die begin ik dicht bij mezelf. Vier
jaar geleden kwam ik met voorkeursstemmen
in de raad. Als kersverse fractievoorzitter
van GOB heb ik als voorzitter van de vertrouwenscommissie de zoektocht geleidt naar een
nieuwe burgemeester. Tegelijkertijd heb ik
samen met Pieter Meekels, in het belang van
onze gemeente, gebouwd aan een nieuwe
coalitie. Ik zet me in voor betere verhoudingen in de raad. Ik hoop oprecht dat ik de kans
krijg met steun van de kiezers om me ook na
deze raadsperiode te kunnen blijven inzetten voor deze gemeente met haar inwoners,
verenigingsleven en ondernemers. Dicht bij
de mensen staan. Benaderbaar zijn. Dat is de
basis voor GOB. Dat is onze onderscheidende
factor. En ik……ik ben blij dat ik hier onderdeel van mag zijn!”
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE

DIE GRENZE
www.diegrenze.nl

TIJDENS DE LOCKDOWN ZIJN
AL ONZE WINKELS
OP DE NORMALE TIJDEN GEOPEND
Listerine

Vaseline

At Home

Mondwater cool mint 500ml

Original pure petroleum jelly 100ml

Luchtverfrisser summer happines
of peachy apple 400ml

400ml

100ml

500ml

-76%

-60%

-31%

€ 1,00

€ 2,49

€ 0,69

elders € 2,49

elders € 2,78

Gliss Kur

Dove

Shampoo en conditioner

Deo original 250ml

250ml

elders € 3,59

Alle beschikbare varianten...

-73%

-73%

€ 1,49

250ml

€ 1,69

200ml

elders € 6,05

elders € 5,49

Esprit

Iams

Woman edt 40ml

40ml

Hondenvoer chicken of duck 50gr
Per stuk € 0,59

elders € 3,98

elders € 8,58

Venco

Alle beschikbare varianten 50gr
Per stuk € 0,39

Knorr

Dropmix zoet 500gr

Aardappel met
truffelsmaak soep 800gr

-92%

3 voor

€ 1,00
Doetinchem
Emmen (2x)
Enschede (7x)
Enter

-58%

-95%

€ 1,00

€ 1,00

elders € 2,39

elders € 11.37

@medikamentediegrenze

€ 1,00

€ 1,00

elders € 24,95

Borne
Delden
Denekamp
Dinxperlo

2 voor

2 voor

€ 3,99

Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo

-75%

-89%

-84%

8 in 1 hondensnacks

Redband

Zachte winegum 210gr
Per stuk € 0,59

Geleen
Glanerbrug
Goor
Haaksbergen

Hardenberg
Hengelo (2x)
Hoogeveen
Klazienaveen

Losser
Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum

elders € 19,40

Overdinkel
Raalte
's Heerenberg
Tubbergen

Ulft
Winschoten
Winterswijk (3x)

Druk- en zetfouten voorbehouden,
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
20 februari t/m 8 maart 2021.
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Dat dialek van ós…….(2)
De toekomst van onze dialecten
Geregeld wordt er gezegd dat onze dialecten (als verzamelnaam: het Limburgs) sterk
onder druk staan. Sommigen zien ze zelfs
over niet al te lange tijd helemaal verdwijnen. Een dergelijke visie roept de vraag
op of het inderdaad zo zwak gesteld is met
ons dialect. En wat zouden we moeten/
kunnen doen om die positie te verstevigen?
Een feit is dat ze inderdaad onder druk staan.
Maar wat betekent “onder druk” eigenlijk?
Concreet bedoelen we er doorgaans mee dat
er over een organisatie, een vereniging, een
cultureel evenement, een taal minder gunstig
geoordeeld wordt. De positie ervan is duidelijk minder gunstig geworden, soms zelfs zo
sterk dat een opheﬃng, een verdwijnen tot de
mogelijkheden gerekend wordt. De “druk” op
onze dialecten lijkt de laatste twee decennia
duidelijker te zijn toegenomen, niet alleen
door de houding van de dialectsprekende

Limburger zelf (“intern” dus), maar ook door
die van de niet-dialectspreker (“extern” dus).
Willen we de positie van het dialect daadwerkelijk ondersteunen, dan zullen we toch eerst
de vraag moeten beantwoorden als gevolg
waarvan die “druk” ontstaat. Bekijken we als
eerste punt de positie van de dialectspreker
in de ogen van een “extern”. Dialectspreken
wordt door hen vaak beoordeeld als negatief,
niet passend bij een ontwikkeld iemand.
Natuurlijk een kwestie van onwetendheid en
vooringenomenheid. Dat wel, maar toch….het
wordt toch maar gezegd. Limburgse studenten weten er vaak maar al te goed over mee te
praten als ze minachtend “Limbo’s” genoemd
worden, “die met die zachte –g-“.
Zo is het ook bevreemdend dat Limburgers die Nederlands spreken op
de televisie vaak ondertiteld worden!
Onlangs las ik in De Volkskrant een beschouwing van Max Pam waarin hij de
nieuwe lijsttrekker van de P.v.d. A., mevrouw
Ploum, besprak. Het stoort hem buitengewoon, zo schrijft hij, dat mevrouw Ploumen
Nederlands spreekt met een Limburgse
kleur. “ ….en dat is boven de Moerdijk een
electoraal nadeel”, zo vervolgt hij. En dan
te denken dat mevrouw Ploumen mijn
inziens een goed verzorgd taalgebruik van
het Nederlands heeft. Over arrogantie en
zelfoverschatting enerzijds en minachting
anderzijds gesproken. Is dit nu een voorbeeld van wat wel “de Hollandse tolerantie”

genoemd wordt, deze houding van Max Pam?
Maar ook “intern” zijn er voldoende sprekende en pijnlijke voorbeelden te noemen van
vooringenomenheid t.o.v. dialectgebruik.
Zo worden we toch nog geregeld geconfronteerd met de opvatting dat dialectgebruik
nadelig zou zijn voor het verwerven van het
Nederlands. Een mening die nog geregeld
wordt uitgesproken in het basisonderwijs en
de kinderopvangcentra. Een advies voor de
opvoeders luidt dan om thuis alleen maar
Nederlands te spreken. Er zijn zelfs enkele basisscholen waar het de leerlingen verboden is
om tijdens de schooltijd, inclusief de pauzes,
dialect met elkaar te praten.
Een andere merkwaardige opvatting die nog
geregeld te beluisteren valt, is dat dialect géén
taal is!! (overigens een onderwerp om in deze
rubriek eens nader op in te gaan).
Inderdaad, vooroordelen en gebrek aan basiskennis van onze dialecten, maar ze kunnen
dodelijk zijn voor de waardering van onze
eigen cultuurtaal. Het wordt hoog tijd om
eens een aantal dialect-taal-zaken op een rij
te zetten….
Tekst Frans Walraven
Voor uw reactie en/of vragen:
voorzitter@willydolsstichting.nl

‘Zelf muziek spelen bij
Gilde De Graven
Veel mensen hebben in het verleden een
muziekinstrument bespeeld en zouden dit
best weer willen oppakken. Daarnaast is er
een groep die nog nooit een instrument in hun
handen heeft gehad. De drempel bij senioren
om een instrument te gaan bespelen of dit
weer op te pakken is vaak hoog. Een instrument spelen is goed voor de hersenen en je
beleeft er ook veel plezier aan zeker als je dit
samen met anderen doet bijvoorbeeld in een
orkest. Gilde De Graven wil het komend jaar
op een of andere manier muziekonderwijs
voor de actieve 50-plusser in het activiteitenprogramma opnemen.
De vorm waarin is bespreekbaar. Hiervoor
zoekt men: docenten die als vrijwilliger les
willen geven aan 50-plussers. “Wij denken
hierbij niet alleen aan oud-muziekdocenten en -dirigenten, maar ook aan ervaren
muzikanten die in een fanfare of harmonie
spelen of gespeeld hebben en al gewend
waren junioren op te leiden. Daarnaast zijn
we op zoek naar leerlingen en oud-muziekbeoefenaars/spelers. Aanmelden kan nu al
maar we kunnen pas starten al we voldoende
deelnemers en docenten hebben. Schrijf een
e-mail naar info@gildedegraven.nl met uw
telefoonnummer erbij en ik neem contact met
u op”, vertelt voorzitter van Gilde De Graven
John Arets.

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
weekbladen@spotta.nl

OK
KERE
PEN
naf

,95

ACTIE:

Bij uw eerste
bestelling
3 maaltijden
voor

€ 18,95

Besteldag
Maandag (tot 14.00)
Dinsdag
Woensdag (tot 14.00)
Donderdag (tot 14.00)
Vrijdag (tot 14.00)
Zaterdag
Zondag

Bezorgdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

WIJ ZIJN
BEREIKBAAR

va
9.00 tot 16.3 n
0
U kunt bij on
s
bestellen en
laten bezorg
en.

Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl
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Aanbiedingen geldig t/m 3 maart 2021.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Sikkens Lakken
Sikkens Rubbol
Primer

Sikkens Rubbol
Finura Satin

1L | €54,10

1L | €62,10

Sikkens Rubbol
Finura High Gloss

Sikkens Rubbol
BL Rezisto Primer

Sikkens Rubbol
BL Rezisto Satin

Binnen/Buiten • Dekkend Binnen/Buiten • Zijdeglans Binnen/Buiten • Hoogglans Binnen • Dekkend
Terpentinebasis • Grondlak Terpentinebasis • Aflak
Terpentinebasis • Aflak Waterbasis • Grondlak

3381

1L | €62,10

3881

Binnen • Zijdeglans
Waterbasis • Aflak

1L | €56,70

3881

1L | €75,05

3544

4691

Muurverf
Sikkens
Alpha Projecttex
Binnen • Afwasbaar
Mat • Kleurvast

Sikkens
Alphatex SF
Binnen • Schrobvast
Mat • Dekkend

Sikkens Rubbol
BL Rezisto High Gloss
Binnen • Hoogglans
Waterbasis • Aflak

1L | €75,05

4691

Sikkens
Alphacryl Pure Mat SF
Binnen • Renovatiemuurverf
Extra mat • Schrobvast

2,5L | €55,35

2995

Wijzonol Badkamer Muurverf

10L | €123,55

Watergedragen, matte en schimmelbestendige
muurverf. Speciaal ontwikkeld voor vochtige
ruimtes zoals badkamers.

10L | €183,40

7722

10L | €216,55

11462

13534

Drost Coatings
Drost Devecryl
Voorstrijk Dekkend
Binnen • Voorstrijk
Dekkend • Snel drogend

Drost
Spackverf OMV
Binnen • Plafond • Mat
Dekkend • Streeploos

Drost
Cresta Inn WV
Binnen • Renovatiemuurverf
Mat • Dekkend • Isolerend

10L | €79,50

3495

Drost Latex

10L | €115,56

Haal voor een scherpe prijs professionele allround
muurverf van hoge kwaliteit in huis.
Eenvoudig aan te brengen en goed dekkend.

10L | €142,85

7995

9995

10L | €243,38

14995

U kunt bij Dols Storms De Verfzaak Sittard terecht voor:
Bezorgen van
bestelling
Bestellen via webshop of
bij een van onze winkels.

Afhalen bestelling
Afhalen groothandel
(Particulier)
(Zakelijk)
Op afspraak bij een van Regulier geopend voor
onze winkels.
afhalen.

Dols Storms De Verfzaak Sittard
Doctor Nolenslaan 149B
6136 GM Sittard
046 - 452 7932
sittard@deverfzaak.nl

Shop online

Openingstijden:
Ma - Vr 09.00 - 18.00
09.00 - 16.00
Za
Gesloten
Zo

www.deverfzaak.nl

PostNL
Servicepunt
Op afspraak bij een
van onze winkels.

Ook vestigingen in:
Cuijk | Baarle - Nassau | Eindhoven
Hoensbroek | Maastricht | Panningen
Roermond | Valkenswaard | Venlo | Weert

