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Smullen maar!

Ook in een tijd waarin het vieren van
carnaval tot veelal online-activiteiten
beperkt is, blijft een traditionele lekkernij, de nonnevot, stevig overeind. Onder
andere bij Bakkerij Mestrom in Born
worden ze vers gebakken. In de winkels
zijn ze tot Aswoensdag volop te koop.
Smullen maar!
Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

‘Literatuur en Carnaval’
In zijn nieuwe boek ‘Vastelaovend vertelt, verteld, vertel!’ inventariseert Peter Winkels Nederlandstalige literatuur
waarin carnaval een rol speelt, vooral
gericht op Limburg en Vastelaovend.
Met hulp van bevriende schrijvers en dichters
vond de auteur uit Reuver ruim zeventig teksten, poëzie, proza en drama waarin carnaval
in onze provincie terug te vinden is. Daarvan
treft de lezer een bespreking en een analyse
aan. Het boek bevat behalve gedichten en korte
prozafragmenten enkele volledige verhalen en
lange romanfragmenten.
De kleine bloemlezing is geïllustreerd met werk
van Limburgse kunstenaars en een enige foto’s.
Sjer Jacobs ontwierp het omslagbeeld. Winkels
hoopt dat zijn boek een basis is voor andere
(literatuur)wetenschappers om verder mee aan
de slag te gaan of als inspiratie dient voor een
nieuwe generatie schrijvers en dichters.

Sjer Jacobs ontwierp het omslagbeeld.

Peter Winkels (Heerlen, 1954) was als literatuurhistoricus werkzaam in de journalistiek en
als leraar. Als lid van commissies, jury’s en andere overlegstructuren was hij nauw betrokken

bij het culturele leven in Limburg. ‘Literatuur
en Carnaval’ is een aanrader voor mensen die
zich in het roodgeelgroene feest willen verdiepen. ISBN 9789461550743.

De Salon komt terug in najaar
Het was afgelopen december en januari tijd
voor een nieuwe Salon; een tweejaarlijkse kunstmanifestatie waarbij werken van
kunstenaars met Sittardse of Limburgse roots
centraal staan. Het thema van deze editie is
landschap, met als titel ‘Landschap 2.0’. 44
kunstenaars lieten hun unieke en individuele kijk op landschappen zien. Het museum
diende haar deuren te sluiten vlak na het
openingsweekend door de extra maatregelen
omtrent Covid-19. Helaas is de expositie daardoor niet toegankelijk geweest voor publiek.
De directies van De Salon en De Domijnen
hebben besloten de expositie terug te laten
komen in het najaar van 2021. De expositie
wordt dan deels gevuld met nieuw werk van

de kunstenaars. De expositie wordt aangevuld
met een randprogramma met o.a. muziek,
lezingen en rondleidingen.
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ACTIE:

Bij uw eerste
bestelling
3 maaltijden
voor

€ 18,95

Welkom bij Veronique kookt

Veronique kookt (VKM) maakt sinds 2013 kant en klare maaltijden.
U kent het wel, om welke reden dan ook hebt uzelf geen tijd of mogelijkheid om
een goede maaltijd te maken.
Veronique kookt (VKM) is dan de ideale uitkomst.
Onze sterke punten zijn:
• Grote keuze uit lekkere, eenvoudige en
uitgebalanceerde gerechten.
• Gemakkelijk te bereiden.
• Lage of geen bezorgkosten.
• Voor particulier en zakelijk gebruik.
• Geen abonnement, geen verplichtingen.
• Bij de eerste bestelling 3 maaltijden voor €18,95.
Dit kan alleen telefonisch besteld worden.

WIJ ZIJN
BEREIKBAAR
van
9
.00 tot 16.30
U kunt bij on
s
bestellen en
laten bezorg
en.

Veronique kookt (VKM) is ontstaan uit de gedachte dat het voor iedereen mogelijk moet
zijn om op een gemakkelijke manier een lekkere, uitgebalanceerde en gezonde maaltijd te
nuttigen. Dit blijkt in de praktijk helaas niet zo te zijn.
Met de kennis die wij als maaltijdleverancier de afgelopen 30 jaar hebben opgedaan
kunnen wij u die lekkere maaltijd, bereid met verse producten, aanbieden.
Wat biedt Veronique kookt (VKM)?
VKM is een maaltijdservice met een ruim assortiment. U kunt kiezen uit meer dan 110
verschillende maaltijden, waarvan een 30 tal met vis. De maaltijden zijn vers bereid met
kwaliteitsproducten en worden in gesloten verpakking geleverd waardoor ze nog geruime
tijd in de koelkast bewaard kunnen worden. Verwarmen kan heel makkelijk in magnetron of
oven en de verpakking is makkelijk te openen.
Voor bestellingen of meer informatie kunt u ons bereiken via onderstaande
telefoonnummers of op www.veroniquekookt.nl

Uitgebreide
keuze uit
HOOFDGERECHTEN
vanaf

€ 6,45

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

OOK
LEKKERE
SOEPEN
vanaf

€ 1,95

Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl
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Pauline Leenders leert haar leerlingen
de beginselen van het bakken via Teams
het een heel leuk initiatief, even iets anders
dan de hele dag achter de laptop zitten. Een
moeder vertelde mij dat ze blij was nu haar
kind eindelijk weet hoe de kookplaat werkt.
En meerdere berichtjes heb ik gekregen dat
het recept de dag erna nog eens gemaakt
wordt omdat het zo leuk en lekker was. Ik
vind het vooral leuk om te zien dat de kinderen onbewust veel andere dingen oppakken.
En te zien hoe ze ervan genieten. Ze verdienen
even iets leuks. Ik vind het super knap hoe
onze leerlingen het aanpakken met de online
lessen. Het is niet altijd even makkelijk maar
ze doen het gewoon. Het zijn toppers!”

Recept Rocky Road fudge

Online bakcursus voor de leerlingen van het Trevianum door Pauline Leenders.
Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

De strijd om wie zich de beste
thuis-bakker van Nederland mag
noemen is op de zondagavond weer
losgebarsten. De Limbrichtse Pauline
Leenders was een seizoen eerder een
van de halve ﬁnaliste in Heel Holland
Bakt. Naast haar beroep van aardrijkskunde docent aan het Sittardse Trevianum bakt ze regelmatig in opdracht
voor feestelijke gebeurtenissen. Klein
en groter. Daarnaast verzorgt ze voor
de leerlingen iedere week een bakworkshop. Eerst op school, maar tijdens de
corona-maatregelen online.
Is je leven veranderd na de deelname
aan Heel Holland Bakt?
“Het is zeker anders nu, je wordt op straat
herkend en aangesproken in de supermarkt
als je een zak krentenbollen pakt, of je die
niet zelf maakt. Heel leuk om alle positieve
reacties te horen van iedereen. Ook kreeg
ik steeds meer vraag naar het maken van
taarten op bestelling, voor bruiloften, feesten
of bedrijven. Of gewoon als iemand heel veel
zin had in iets lekkers. Ik vind het zo leuk om
lekkere en vooral mooie taarten te maken dat
ik mijn eigen bedrijfje Pauline Custom Cakes
ben begonnen. Het is een super combinatie
met lesgeven. Wel ben ik een dag minder
gaan werken om alles goed te kunnen blijven
verzorgen.”
Spektakelstukken? Wat houdt dat in?
“Dat zijn taarten voor mensen die zeggen:
‘maak het voor mij maar eens wat creatiever’.
Kunstwerkjes voor op tafel noem ik ze ook
wel. Niet alleen lekker, maar ook mooi om
naar te kijken, voordat je ze daadwerkelijk
aansnijdt. Het pronkstuk op een mooi gedekte
tafel, sjieker dan een vlaai.”
Kregen niet alle eindexamenleerlingen van het Trevianum vorig jaar een

gebakje van je?
“Ja, dat klopt. Omdat we bij het uitreiken van
de diploma’s gehinderd waren door corona,
moesten er originele oplossingen gezocht worden. Je merkt dan dat je ondanks de beperkingen toch hartstikke creatief bezig kunt zijn.
We hebben een drive-in gemaakt. Er waren
meerdere stops waar ze iets kregen. Bij mij
kregen ze een mini taartje. We hebben het zo
leuk mogelijk gemaakt. Je moet je voorstellen
dat er niets is doorgegaan voor de examenleerlingen, geen examens, geen gala, een
andere diploma-uitreiking, geen examenfeest,
vele hebben hun reis met vrienden moeten
afzeggen. Dus een taartje verdienden ze wel.”
Zo is ook het geven van baklessen op
school ontstaan?
“Nou, dat was al iets eerder. Ik had een
verzoek ingediend of ik tijdens de vaardigheidslessen, de verrijking voor leerlingen die
klaar waren met de noodzakelijke stof, niet
een aantal baklessen mocht verzorgen. Dit
werd gelukkig heel enthousiast ontvangen
op school en kon ik aan de slag in een lokaal
waar vroeger verzorging werd gegeven. Hier
staan nog vier keukens. Het werd uiteindelijk een combinatie van één theorieles en vijf
praktijklessen, telkens een uur.
De leerlingen vonden het fantastisch en leerden onbewust heel veel dingen bij. De grote
uitdaging was iedere keer dat het binnen 50
minuten gemaakt, gebakken en opgeruimd
moest worden. Gelukte lukte dit aardig, alleen
de geur van vers gebak bleef hangen. Het
uur na de bakles was er biologieles met weer
andere leerlingen in het lokaal. Helaas was
voor hun alleen de geur er nog. Al het lekkers
was allang op of in de broodtrommeltjes voor
de pauze.”
Sinds drie weken krijgen de leerlingen
van de brugklassen Havo een online-workshop. Is daar veel belangstel-

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

ling voor?
“De eerste keer bakte we appelﬂappen met
ongeveer vijftig deelnemers, Hierna volgde
een les met Rocky Road fudge, tiramisu en
monchou taart in glaasjes. Op dit moment
zitten er meer dan 120 leerlingen in de online
bakles. Het gaat super goed! Ze doen allemaal
zo enthousiast mee, willen graag laten zien
hoe ze het doen en vele ouders staan enthousiast mee te helpen. Aan het einde sturen vele
mij een foto van het eindresultaat via Instagram of Magister. Super trots ben ik op ze!”
Hoe gaat het in zijn werk?
“Nou de deelnemers krijgen van mij één
week van te voren de boodschappen door.
Ik kies voor laagdrempelig gebak, maar wel
een beetje puber-proof. Ik wil de leerlingen
laten zien hoe makkelijk het is om zelf iets te
bakken binnen 50 minuten. Ik kwam er ook
achter dat niet iedereen een oven heeft of een
mixer. Ik probeer hier mijn recepten op aan
te passen zodat ook iedereen mee kan doen.
Ik doe alles voor in mijn eigen keuken en via
Teams kan iedereen meedoen, dat is net zoals
de lessen die ze op dit moment volgen.”
Leuke reacties gehad?
“Ongelooﬂijk veel reacties heb ik gekregen.
Vooral ouders die heel positief zijn. Ze vinden

Benodigdheden:
-1 blikje gecondenseerde melk
-350 gr pure chocolade
-300 gram koekjes/M&M’s/ Maltezers/ marshmallows/ Oreo koekjes/
nootjes etc. (Kies een mix van wat je
lekker vindt)
-1 el roomboter (ongeveer 20-25
gram)
-Bakblik/ovenschaal 20-20cm (kan
ook een cakevorm)
-Bakpapier
-Steelpan
Leg een vel bakpapier in een bakblik. Maak van de chocolade kleine
stukjes. Dit lukt het beste met een
groot koksmes. Breek de koekjes in
kleine stukjes en knip eventueel grote marshmallows in kleine stukjes.
Ook ander groot snoep, maak het
klein. Doe het blikje gecondenseerde melk in een pannetje en voeg de
stukjes chocolade de boter en een
snuf zout toe.
Laat dit langzaam smelten. Blijf er
rustig in roeren met een spatel of
houten lepel. Zet het vuur niet te
hard want dan brandt de chocolade
aan. Het moet een lekkere dikke
chocoladepasta worden.
Haal de pan van het vuur als alles
gesmolten is. Voeg 2/3 van al het
lekkers toe aan de gesmolten chocolade. Schenk het gevulde chocolade
mengsel in het bakblik. Strooi het
overgebleven lekkers netjes over de
bovenkant. Zet het minimaal 4 uur
in de koelkast.
Als het hard is geworden kun je de
Rocky road fudge in blokken stukjes
snijden met een groot scherp mes.

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

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
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE

DIE GRENZE

TIJDENS DE LOCKDOWN ZIJN
AL ONZE WINKELS
OP DE NORMALE TIJDEN GEOPEND
KN95-Masker
10 stuks per pakje

Mondkapjes

3-laags blauw

200ml

-44%

-73%

€ 2,99

€ 19,99

The Jelly Bean

Factory 50gr
Per stuk € 0,39

elders € 10,17

Pasta basta fresa zure matjes 2kg

€ 2,99
elders € 7,60

€ 2,99

elders € 1,98

Haribo

24 voor

-32%

€ 1,00

€ 1,00

-61%

Starbucks

Dolce gusto grande, espresso roast
of blonde 12 caps

3 voor

3 voor

Mineraalwater 330ml
Per stuk € 0,29

elders € 73,11

-49%

-90%

Maresca

2x75ml

elders € 5,31

elders € 3,86

Iams

elders € 4,45

Be unisex edt

Tandpasta extra fresh

€ 1,00

€ 1,00
Calvin Klein

Sensodyne

-74%

Naturally cat freeze dried salmon 20gr
Per stuk € 0,39

5 voor

€ 1,99

€ 2,99
Luchtverfrisser water fall splash of
berries & flowers 275ml

-78%

50 stuks

1 pakje

Glade

Lux

Zeep aqua sparkle, velvet touch of
soft touch 85gr
Per stuk € 0,29

elders € 4,39

Monster

Hydrosport hangtime 650ml
Per stuk € 0,59

-33%

€ 3,99

elders € 5,99

GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
@medikamentediegrenze

-74%

12 voor

€ 5,99
elders € 22,90

Druk- en zetfouten voorbehouden,
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
6 februari t/m 22 februari 2021.
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De tuin van het Bedevaartsoord Pater Karel:
van boerderijtuin naar plek voor bezinning

Buitendienst in de tuin, 1960 (Archief De
Domijnen)

Het verhaal van Pater Karel en het
naar hem genoemde bedevaartsoord in
Munstergeleen is bij velen wel bekend.
Het verhaal achter de tuin is echter
minder bekend. Mijn eerste kennismaking met deze prachtige plek aan de
Geleenbeek was in 2011, toen ik hier
tuin-historisch onderzoek verrichtte.
Een Eureka vondst waren de twee tekeningen uit de jaren 1950, die opdoken
in het archief van de paters passionisten. Met nogal ambitieuze plannen voor
een omvangrijk bedevaartsoord!
Het rijksmonumentale Pater Karel complex is
ontstaan uit een dubbele 13e-eeuwse watermolen op beide oevers van de Geleenbeek.
Geleidelijk worden deze uitgebreid tot grote
boerderijen in de voor Zuid-Limburg zo
kenmerkende vakwerkstijl. Rond de boerderijen liggen de veeweiden, akkers, moestuinen
en boomgaarden. In het molenaarshuis aan
de Geleense kant van de beek wordt in 1821
Carolus Houben geboren, later bekend ge-

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.
We krijgen een Hilton hotel in Sittard, dat
heeft iedereen kunnen lezen. Er wordt volop
verbouwd. We zijn in afwachting van de
opening van deze hotelparel én in afwachting
van het verdwijnen van de corona-pandemie.
Het Hilton komt in het pand van het Kleesj in
de Parklaan. Parklaan, een mooi adres voor
zo’n prestigieus hotel. Vroeger kon je bij het
Bisschoppelijk college zoals de school officieel
heette intern. Die jongensslaapvertrekken
zullen er anders hebben uitgezien dan de
luxe Hilton kamer nu. Ik mocht ruim 10 jaar

Tekening van het bedevaartsoord door
architect P.A. Schols, 1953 (Archief Paters
Passionisten, Munstergeleen)

Ontmoetingstuin met Lourdesgrot en
beeldentuin (Foto Vera Kardaun)

worden als Pater Karel. Na zijn priesterstudie
bij de paters Passionisten werkt hij zijn hele
leven onder de armen vanuit het klooster van
Mount Argus bij Dublin. Vanwege een aantal
wonderbaarlijke genezingen wordt hij in 2007
door de paus heiligverklaard. Bij het door de
paters Passionisten aangekochte geboortehuis
is sinds de jaren 1930 een bedevaartsoord
ontstaan. Achter de tot kapel verbouwde
schuur wordt een groot gazon aangelegd, waar
openluchtdiensten en processies plaatsvinden. Vervolgens wordt een plan gemaakt voor
een kruiswegpark. De opgedoken tekeningen
uit 1952 en 1953 tonen een nogal ambitieus
plan met een kruiswegpark met een calvarieberg, een processieterrein, een extra brug over
de beek en een heemhuis. De bedenker van dit
alles is waarschijnlijk pater Xaverius, die in
die tijd als postulator namens de passionisten
de aanvraag tot de zalig- en heiligverklaring
van Pater Karel begeleidde. De tuin wordt
begin jaren zestig aangelegd door hovenier en
kweker Frans Neis uit Munstergeleen maar
wordt niet voltooid. Reden hiervoor is dat

Pater Xaverius vanwege gezondheidsklachten
zijn werk moet beëindigen en zijn opvolger
het te druk heeft met het voorbereiden van
de zaligverklaring van Pater Karel. In 1980
werd nog wel de Lourdesgrot gebouwd.
Lange tijd ligt de tuin er verwaarloosd bij en
wordt alleen het middengedeelte gebruikt
voor openluchtmissen en processies. In 2014
wordt aan de Stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen (IKL) gevraagd om
een inrichtingsplan te maken voor de tuin.
Uitgangspunt is dat de inrichting moet passen
bij de functie en historie van de tuin en het
bedevaartsoord en de ecologische waarden
behouden dienen te blijven. De tuin wordt
opgedeeld in een ontmoetingstuin, een kruiswegpark en een stiltetuin. Het kruiswegpark
in het bosgedeelte krijgt een open verbinding
met de ontmoetingstuin, zoals oorspronkelijk
ook de bedoeling was. De veertien kruiswegstaties langs de kronkelende paden zijn
afkomstig uit de Antonius van Paduakerk
in Ophoven, die in 2011 werd gesloten. In
de ontmoetingstuin komt een beeldentuin

met een aantal kunstwerken rond het thema
“aandacht voor mensen”. Achter de in 2012
nieuwgebouwde ontvangstruimte annex winkel ligt de stiltetuin, waar je mooi zicht hebt
op de beek. Met de renovatie van de tuin heeft
deze prachtige plek weer een mooie toekomst.
Jaarlijks komen er enkele tuinduizenden
bezoekers. Juist in deze tijd heeft men meer
dan anders de behoefte er even een kaarsje op
te steken, om er steun, rust en bezinning te
beleven en te genieten van de tuin.

Tekst Dieneke Onderdelinden

werken in deze school als docent en haalde
er mijn eerste ‘kunststukje’ uit. In de gangen
en schoolaula richtte ik gedurende een aantal
jaren exposities in van lokale helden. Weg met
de kale muren was het devies. De schooldirectie was bereid in een ophangsysteem te investeren (voor schilderijen, niet voor belhamels)
en gaf me verder carte blanche. Er was zelfs
budget voor een opening met gezellige nazit.
Het pand met het devote interieur uit het

begin van de twintigste eeuw kon de overwegend moderne kunst goed hebben. Het is wat
je in moderne interieurs vaak ziet: een strakke
moderne inrichting, verenigd met enkele
items uit grootmoeders tijd. Dat werkt. Oude
en nieuwe spullen die elkaar versterken.

De ‘galerie’ in de molen is niet meer. Kunst
en muziek het zijn goede ‘medicijnen’ voor
de mens. Het luisteren naar klassieke muziek
is een middel om gezond te blijven. Het hart
gaat er rustiger van kloppen, dat is bewezen.
Word je afgeleid van je pijn als je bijvoorbeeld
bij de tandarts tegen een boeiend schilderij
aankijkt? In plaats van naar een lege muur te
moeten kijken? Of is dat een illusie in dit land
waar door kunstenaars wordt gemopperd:
de mensen kopen wel om de vijf jaar een
nieuwe zitbank op de Meubelboulevard. Maar
het schilderij dat boven die bank hangt gaat
gerust een leven lang mee.

Het Kleesj in de Parklaan.

Het maakte toentertijd verschil of je door de
school liep als er een expositie hing, of dat
de muren akelig kaal waren. Het gebouw was
mét expo, net wat levenslustiger, vriendelijker, kleurrijker. Het is daarom te hopen dat
de hoteleigenaar zijn muren volhangt met
kunst. Even aan de beveiliging denken, anders
verdwijnen die zachte hotelhanddoeken én
dat mooie aquarel in een of andere rolkoffer.
Die eerste exposities in de schoolgangen
smaakten trouwens naar meer. Zo heb ik in de
Ophovenermolen, als een uit de hand gelopen
hobby, gedurende enkele jaren exposities ingericht op de zolder van de oude watermolen.
Ook hier gooide de pandemie roet in het eten
én de reconstructie van stadspark en Geleenbeek zorgde voor een bijkomstig probleem.

Stiltetuin bij de beek
(Foto Dieneke Onderdelinden)

Dieneke Onderdelinden is lid van
de werkgroep Geheime Tuinen van
Sittard van de Vereniging Sittards
Verleden en werkzaam bij de Nederlandse Tuinenstichting. Zij studeerde in 2012 af aan de opleiding Groen
Ruimtelijk Erfgoed aan de HAS
Hogeschool in ’s-Hertogenbosch.

Ten slotte: In deze moeilijke corona-tijd worden massaal de legpuzzels uit de kast gehaald.
Op tafel ontstaan stukje voor stukje de mooiste beeldcreaties. Ik zou willen pleiten voor
het volgende: haal eveneens de kleurpotloden
uit de kast en maak je eigen ‘kunststukje’ op
een groot vel papier!



Tekst Wim Kallen

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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Minder
erfbelasting
Vermogen veilig
voor de zorg

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

ADVIES: SCHUIF HET NIET VOOR JE UIT.

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

Familie “niks geregeld”

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

Familie “wel geregeld”

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

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

0800-1031 | www.erfrechtplanners.nl

Bel voor een
vrĳblĳvend
gesprek

SITTARD - HORST - HERTEN - VALKENBURG A/D GEUL
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Geen vastelaovend zonder
medailles en hoge ordes
Normaal gesproken staat Limburg
in februari voor een groot deel in het
teken van carnaval. Met recepties,
bonte avonden, vrolijke zittingen en
gekostumeerde bals in stad, wijk, dorp
en gehucht. Nu blijft het op de meeste plekken stil. Het is zo anders dan
anders. Deze carnavaleske bijdrage
gaat over twee medailles en een hoge
orde die alle drie meetellen in de Waereldsjtad Gelaen. Het opspelden van
medailles en uitreiken van hoge ordes
is een wezenlijk onderdeel van “ózze
vastelaovend”.

len” overhandigd aan Heemkundevereniging
Geleen, de beheerder van het archief van de
sjtadsvastelaovesvereniging.
Piet Giesberts Herinneringsmedaille

Prinsenmedaille Flaarisse 1948

Een jaar of wat geleden namen de Flaarisse
Mark Horsels en Luck Brouns bij Snuffelmarkt Lèntjheuvel tot hun verbazing een aantal verloren gewaande attributen in ontvangst.
Attente medewerkers van de winkel hadden
tussen het aangeleverde materiaal dat ze dagelijks sorteren opmerkelijke voorwerpen ontdekt. Om te beginnen de prinsenmedaille van
de eerste Flaarisseprins Jean Janssen uit het
oprichtingsjaar 1948; 2. de prinsensjerp van
deze Jean I; 3. programmaboekjes uit datzelfde eerste jaar; 4. een oorkonde die zustervereniging de Genker Sjpasbinke in 1979 aan De
Flaarisse en hun sjtadsprins Ron I (Vinken)
had uitgereikt. De prinsenmedaille uit 1948
van Jean I is als het ware een lot uit loterij ofwel de hoofdprijs. Van het vele eremetaal dat
een Prins Carnaval gedurende zijn regeerperiode krijgt opgespeld of omgehangen is zijn
persoonlijke medaille met daarin gegraveerd
het jaartal of seizoen de belangrijkste van
allemaal. Aan de prinsenmedaille van Jean I
vallen de eenvoud, de kleuren en het hart op.
Geen zware medaille met tierelantijnen, geen
roodgeelgroene kleur maar zachtblauw & geel
en het kleine hart met de afbeelding van de
Aafgebrende Gaaskaetel. Hoe de spullen bij
Snuffelmarkt Lèntjheuvel zijn beland blijft
voor altijd een raadsel. Wat telt is dat het
pakket carnaval souvenirs is gered en veilig
wordt bewaard. Beide leden van de raad van
elf van De Flaarisse hebben de “pronkjuwe-

Vastelaovesvereniging De Sjoutvotte reikt
de Piet Giesberts Herinneringsmedaille dit
seizoen niet uit. De PGM is verreweg de
belangrijkste onderscheiding van de “wieze
vastelaovesgekke oet de Kloes & Gelaen Zuid”.
De PGM wordt traditioneel uitgereikt als het
hoogtepunt van een speciale zitting van De
Sjoutvotte. De dragers zijn personen, verenigingen en organisaties die zich verdienstelijk
maken voor de cultuur van Limburg en een
groot hart voor de vastelaovend hebben.
Piet Giesberts (1891-1970) was opzichter ondergronds bij Staatsmijn Maurits en heeft een
grote staat van dienst in de lokale verenigingswereld. Zo was hij onder meer de oprichter
van de drumband Kluis en eerste president/
voorzitter van De Sjoutvotte. Zijn uiterlijk,
de stem, ideeën, enthousiasme en toespraken
maakten indruk. De leden van De Sjoutvotte
en hun onderdanen genoten van de inzet en
kwaliteiten van hun president/voorzitter. Ze
waren trots op hem. Zijn naam leeft voort in
de Piet Giesberts Herinneringsmedaille. Zoon
Hub (1928-1994) deed wat het enthousiasme
betreft niet onder voor zijn vader. Hij was op
14 februari 1971 de eerste persoon om de PGM
te dragen.
De erelijst is als volgt: Hub Giesberts, Jean
Janssen, Jan Penders, Bertha Paulissen,
Martin Nijsten, Karnavalsmuseum Echt, Nol
Smeets, Theo Verstraeten, Frits Rademacher,
Harry Janssen, Jan Debets, Wim Leentjens, Trio de Globbetrotters, Nic Hommel,
Sjef Diederen, Harmonie St. Cecilia, Michel
Hochstenbach, Emiel Mastenbroek, Marlies
Notten, Sjeng Ronckaerts, Jan van Meyel,
Hans Weyers, René Keulers, Jean Meijntz,
Werner Dritty, Vastelaoveskoar Dik Betaald
BééVéé, Schutterij Marcellinus en Petrus,
Wim Verhoef, Ernest Thissen, Jos Solberg,
Theater Karroessèl, Soos van de Baan, Jan
Ridderbeekx, Beppie Kraft, Wim Vorstenbosch, Ben Erkens, Pierre Cnoops, Ursula

Wijnen, Kartoesj, Jan Franssen, George Bakx,
TVL, Henny Boks, ’t RAAF, Jacq Dohmen,
Frans Theunisz, Jos Cremers, Heemkundevereniging Geleen.
Hub Frenken-0rde
Bij de heroprichting van De Uule uit Oud-Geleen in 1957 was Hub Frenken (1923-1971)
de eerste voorzitter. Hij zou in 1962 als
voorzitter worden opgevolgd door Pierre
Collard. Als Opper-Uul en presentator van
de carnavalsavonden had Hub voor elke
artiest een persoonlijk woordje. Tevergeefs
een beroep op hem doen stond niet in zijn
vocabulaire, hij adviseerde en hielp altijd, met
wat dan ook. Tot aan zijn overlijden in 1971
bleef Opper-Uul Hub Frenken zijn Uule en
andere organisaties in Oud-Geleen ondersteunen en promoten. Een duizendpoot van de
eerste orde. Een jaar na zijn dood ontving de
weduwe Liza Frenken uit handen van Rietje
Hermans de zilveren Toon Hermanslegpenning. De postume blijk van waardering laat
zien hoe groot de betekenis van Liza’s wijlen
echtgenoot voor de vastelaovend, de BCL,
LVKA en Limburgse cultuur is geweest. De
hoge Hub Frenken-orde van de Wieze Uule
oet Awt Gelaen is vanaf 1970 achtereenvolgens uitgereikt aan: Pierre Collard, Harrie
Janssen, Wil Boesten, Sjef van Cruchten,
Pierre Hoofs, Jack van Heijster, Leni Meys,
Liza Frenken, Hub Keulen, Cor Vroemen,
Chris Godschalk, Jan Diederen, Sjanke
Poulissen, Frits Demandt, Lei Baggen, Frans
Ramakers, Dominique Eussen, Tiny Schulkens, Gerrit van Hilten, Ben van Wijlick, Chèl
Dohmen, Piet Suykerbuyck, Truus Janssen,
Sjeer Jörissen, Ton Alers, Marlies Notten, Jos
Vroemen, Ria Hoedemakers, Frans Derhaag,
Ben Erkens, Ad Hoogenboom, Rudy Slots,
Willem Delahaye, Pieter Claessen, Piet Nijssen, Rinus de Kort, Jan König, Jos Huveneers,
Pierre Penris, Henk Caris, Frits van Ballegooy,
Huub Clerkx, Maikel Dullens, Remy Nieste,
Riet Penders, Fred Broeks, Ria Spelthan, Leon
Geilen.


Tekst Koos Snijders

‘Vastelaovend, mer
dan angesj’
Carnaval vieren de mensen dit jaar
noodgedwongen thuis, op afstand
van elkaar. Om de inwoners van
Sittard-Geleen toch in de carnavalsstemming te brengen presenteert
Bie Os TV in samenwerking met
De Domijnen een uitgebreid carnavalsprogramma, coronaproof
opgenomen. Dit programma wordt
dagelijks tot en met 13 februari
uitgezonden.
Eric Kempkens ontvangt gasten uit
de carnavalswereld van de Westelijke Mijnstreek. Hij praat met hen
onder meer over de gebruiken en
de historie van carnaval. Vertegenwoordigers van diverse carnavalsverenigingen, historici en natuurlijk
ook de prinsen en prinsessen schuiven bij hem aan tafel. Maar een carnavalsprogramma is natuurlijk niet
compleet zonder carnavalsmuziek.

Diverse artiesten zorgen, live op het
podium of via een videoclip, voor
gepaste muziek. Van Don Kiesjot
tot Koeraasj en van De Knöppele
tot Kartoesj, je hoort ze allemaal.
Kortom: het is genieten van verhalen over lokale carnavalshistorie,
aangepaste activiteiten en veel
meer. Het is vastelaovend, mer dan
angesj! De uitzendingen vinden dagelijks plaats tot en met 13 februari
om 16.30 uur, met herhalingen om
18.30 uur en 23.45 uur. De uitzendingen worden ook getoond op Bie
Os-omroep/Terugkijken en op de
Facebookpagina van Bie Os.
Meer info: www.dedomijnen.nl/
vastelaovend



Foto’s Ermindo Armino
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RECHT Kinderen in lockdown
risico kan ik de kinderen niet aandoen.” Waar
eerder een hulpverlener nog kon ingrijpen of
een rechter bepaalde dat in elk geval begeleide
omgang zou moeten worden gestart, lieten
de hulpverleners weten dergelijke diensten,
in afwachting van alle ontwikkelingen, even
niet aan te bieden. De rechterlijke macht liet
vervolgens weten dat het wel even kon duren,
voor een procedure op zitting zou komen. De
ouders bekvechten door, de kinderen staan
met hun rug tegen de muur. In de afgelopen
maanden heeft dit geleid tot een aantal zeer
schrijnende situaties waarbij enkele kinderen
een van hun ouders maanden niet hebben
mogen en kunnen zien.
Gelukkig gaat alle hulpverlening in deze tweede lockdown nog door en doet de rechterlijke
macht haar stinkende best om alle achterstand in te lopen.

Mr. Thamara Lindeman
Foto Marcel Maas

Op het moment dat ik dit stuk schrijf, is
de tweede lockdown een feit. Wat een
drama voor de middenstand, die helemaal klaar was voor de meest drukke
periode van het jaar. De Covid-19-crisis
raakt ons allemaal. Ziekenhuizen die
weer overvol raken, de culturele sector
die vanwege het sluiten van de theaters
een enorme klap heeft te verduren, lege
sportvelden en eenzame mensen.
Vandaag vraag ik aandacht voor een andere groep die, zo meen ik, beslist aandacht
behoeft: de kinderen van gescheiden ouders.

Als advocaat met een praktijk die zich uitsluitend bezig houdt met familierecht, is het de
afgelopen periode drukker dan ooit. En niet
enkel met een toename aan echtscheidingen,
zoals in de media wel wordt gesteld. Daarin
verandert niet zo heel veel, zo merk ik.
Sinds de eerste lockdown is het enorm druk
met zaken over omgang met de kinderen.
Moeders die niet willen dat de kinderen
contact hebben met hun vader, grijpen de
coronamaatregelen aan om de kinderen het
contact met hun vader te onthouden. “Jouw
nieuwe partner snottert en jij ligt ernaast. Dat

Openingsactie
Bloemenmarkt
Onze winkel aan de Bloemenmarkt is geheel verbouwd en daar zijn we
trots op! Daarom trakteren we je graag op onderstaande Tasactie!

•
•
•
•
•

1 Brood naar keuze
1 zak zachte broodjes 6 stuks naar keuze
Halve Limburgse vlaai naar keuze
4 mini appel beignets
Incl. gratis Big Shopper (op = op)

Geldig van vrijdag 5 februari t/m zaterdag 13 februari.

Samen van
16,06 voor

9

95

Bloemenmarkt 40 | Geleen

Mijn wens voor 2020 is uiteraard een goede
gezondheid voor een ieder, het stoppen van
het Covid-19 virus zodat iedereen weer terug
kan naar het oude normaal, met ontzettend
veel gezelligheid en samenkomst, en volle
winkelstraten zodat ondernemers er weer
bovenop worden geholpen. Met oog en begrip
voor elkaar. Maar ik wens ook vurig, dat
kinderen in echtscheidingssituaties een ﬁjn
contact kunnen hebben met beide ouders.
Daar zal ik ook in 2021 mijn uiterste best voor
blijven doen!
Mr. Thamara Lindeman
Hundscheid Advocaten, Sittard

Radio Nónnevot hulp uch
de vastelaovend door
In crisistijd geboren als een idee om
toch nog een beetje carnavalsstemming
onder het volk te brenge,n maar inmiddels in menige huiskamer al niet meer
weg te denken: Radio Nónnevot.
Carnavalszondag 14 februari gaat Radio
Nónnevot een programma presenteren met de
Top111 van de beste Sittardse carnavalsliedjes.
Tom Jessen draait vanuit de Optochthal een
acht uur durende marathon aan plaatjes. Die
kunnen, naast op de radio, ook op FaceBook
en YouTube live gevolgd worden.
Razende reporter Sam Verbeek maakt inmiddels al opnames bij bekende en oud-bekende
Sittardenaren die te horen zijn in de uitzending en enkele gasten komen ‘coronaproof’
naar de Optochthal komen om anekdotes te
vertellen.
Stem vóór zondag 7 februari via www.radiononnevot.nl. Maak hier je eigen persoonlijke top vijf kenbaar. Uit alle reacties volgt
dan vanzelf de eerste Top111 van ’t Sittardse
carnavalsrepertoire. Inmiddels zijn er al meer
dan 350 stemmen uitgebracht. Via www.radiononnevot.nl kun je de app downloaden.
Hang de slingers op, haal nónnevotte in huis
en laat de carnaval tot je verbeelding spreken
middels de tonen die Sittard nog kent.

De recycleparkjes
komen er aan
Diverse containerlocaties worden omgebouwd
tot recycleparkjes waar u op elk moment van
de dag uw oud papier, textiel, glas en plastic,
metaal en drinkpakken (PMD) kwijt kunt.
De eerste ligt aan de Jos Klijnenlaan (vóór de
Aldi) en het Koningsplein in Geleen. Daarna is
de Henric van Veldekestraat in Sittard aan de
beurt. De recycleparkjes zijn een aanvulling
op de huis-aan-huisinzameling van uw afval.
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Rellen horen niet bij
Sittard-Geleen

Hoogwater aan de Maaskant.

Het was mooi weer, afgelopen weekend. Het mooie weer trekt veel wandelaars en ﬁetsers naar buiten. De hoge
waterstand misschien nog wel meer.
Maar in de dorpen aan de Maas heerst
rust. Een groot contrast met de week
die eraan vooraf ging, merkt ook burgemeester Hans Verheijen, die tijdens
een ontspannende wandeling langs de
Maas tussen Obbicht en Grevenbicht
terugkijkt op de spanningen in Geleen
en Sittard.

woensdag in de Geleense wijk Lindenheuvel
en in het weekend in het centrum van Sittard
de confrontatie op te zoeken met de politie. In
het centrum van Geleen kwam het op maandag wel tot een confrontatie met de politie,
waarbij uiteindelijk alleen het gemeentehuis
en de openbare ruimte werden beschadigd.
“Een dikke chapeau naar alle politiemedewerkers, niet alleen van ons eigen politie, Basisteam Westelijke Mijnstreek, maar ook van
ver daarbuiten die de collega‘s hier kwamen
ondersteunen. Erg dat dit nodig is.”

“Ja, het was een heftige week”, zegt burgemeester Hans Verheijen. Hij schreef er een
stevig verhaal over op zijn Facebookpagina.
“Ongeregeldheden en rellen in onze gemeente... Bizar, maar helaas waar! En door grote
inzet van veiligheidsdiensten hebben we
erger kunnen voorkomen.” Verheijen doelt op
groepen jongeren die hadden aangekondigd

Ook veel van de relschoppers kwamen van
buiten de gemeente, zelfs vanuit het hele land.
Verheijen zegt er alles aan te doen ‘de vandalen uit de anonimiteit te halen’. “Deze mensen
hebben ervoor gezorgd dat thuiszorg in een
heel aantal gevallen niet bij de hulpbehoevenden kon komen. Ondernemers moesten extra
kosten maken om hun zaak te beschermen.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik ben
geen socioloog en kan niet verklaren waarom
dit gebeurt. Maar laat dit duidelijk zijn: je
gebruikt geen geweld, je doet geen mens of
dier kwaad en je blijft van andermans spullen
af. Simpele basisregels die altijd gelden. Ook
als je je verveelt of het ergens niet mee eens
bent.”
De burgemeester wijst erop dat de noodverordening sinds maandag niet meer geldt, maar
dat die elk moment weer van kracht kan worden als daar aanleiding toe is. “We trekken
een duidelijke grens: degene die er overheen
gaat heeft een ernstig probleem. Rellen horen
niet thuis in deze gemeente. Dat past niet
bij ons. Daar is Sittard-Geleen te mooi voor.
Laten we dat zo houden.”

Zittesj Huikske (2):
Van katsjele en mee
Es geer zuik nao sjoon Zittesje weurd is katsj
natuurlik een goud veurbeeld. De beteikenis
is uch waal bekènd: katsj is gans jónk, jus oet
’t ei, gruin, ónvolwasse. ‘Doe bès nog te katsj
daoveur’. Es jóngste oet ein nès van veier höb
ich dat dèks mótte heure van miene awwer
zöstesj en brouwer! Me kènt ouch de weurd
krawwel, kreijelke, kroekesjtop en kräötsj
gebroeke. En es emes behawve klein ouch
nog dik en gedrónge waar, gebroek(de) me
króddel, kroedel, kröppel of krootsj: Waat ‘ne
krootsj veur daen awwer (laeftied). De richtige
beteikenis van krootsj is natuurlik ‘pad’, in
’t Dutsj : Kröte. De meiste luuj kènne neit ’t
versjil tösje ‘ne krootsj en ’ne kwakkert.
Van d’n eine kantj woorte dees weurd gebroek
óm aan te gaeve wie sjattig ’n klein kèndj
waar, van d’n angere kantj gebroekde me ’t es
sjejnaam veur misvormde, neit volgruijde luuj
zo. Kröppel kump dan ouch van kreupel.
Ein katsjjónk is ein naaksj jónk veugelke dat
nog in ’t nès lik, ouch waal kegkelingske genuimp. En katsjgruin beteikent jónk, frisjgruin.
Katsjele of ketsjele zeen sjtökskes aafval,
beveurbeeld van hout. Sjnippesj. Doe katsjels
mich ’t gans hoes vol: doe leets euveral ketsjelkes valle. ’t Wurt ouch gebroek in plaatsj
van (aetes-)reste: Gaef d’n hóndj die katsjele
mer. In ’t Rijnland haet me ’t euver kätsche,
mit ein sjtómp mets get in klein sjtökskes hakke, ouch euver kitsche, waat kerve beteikent. ’t
Nederduitse kitzen is óngeveer ’t zelfde: zigzag oetsjnieje. In Kölle zaet me kitzchen taege
’n klein bietsjke. In ’t Awdzittesj kits. Zeen vee
weier trök bie klein. Of de femiejenaam Kitzen
dao van kump? Zeker is dat ’t niks mits kitsj te
make haet. Es emes ein gouw kitsj haet, haet
hae of zie ein goud gesjtèl. De kitsj is jao de
kaer. Kitsj neit verwarre mit ‘t Hollese kitsch,
waat lelik of sjlech beteikent!
Pès ‘t volgende Zittesj Huikske.
Reacties: veldekezitterd@gmail.com
Taekening: Jan Ruigt

#samensterksittardgeleen

Vastelaoves-weekend De Reube
De Reube wil de ‘Obbeegse Vastelaovend’
dit jaar zeker niet onopgemerkt voorbij
laten gaan en organiseert een alternatief
voor jong én oud. De jeugd tot en met groep
8 van de basisschool wordt uitgedaagd
om met Lego, Playmobil, Knex, papier of
met wat dan ook, iets te bouwen dat met
Vastelaovend te maken heeft. Jeugdprins
Mathijs I en jeugdprinses Fiene zullen
de kunstwerken op zondag 14 februari

(coronaproof) komen beoordelen. Voor elke
deelnemer is er een attentie én er is een leuke
prijs voor het mooiste bouwwerk. Voor de
volwassenen én de jeugd vanaf de middelbare
school is er de uitdaging om het raam, huis of
tuin te versieren. Prins Ivo I, prinses Shirley
én seniorenprinses Mia zullen langskomen
om de versierselen te beoordelen en zullen
aan de deelnemers (geheel coronaproof) een
versnapering aanbieden. Ook in deze cate-

gorie is er een leuke prijs te winnen. Er zal
een tijdschema worden gemaakt zodat de
deelnemers weten hoe laat de Hoogheden
langs zullen komen. De winnaars zullen
zondagavond 14 februari live via facebook
bekend gemaakt worden.
Om mee te doen is aanmelden noodzakelijk.
Dat kan tot uiterlijk zondag 7 februari door
een mailtje te sturen naar:
secretaris@cvdereube.nl

Digitale geschiedenisbeschrijving Sittard-Geleen-Born
Recent is de digitale geschiedenisbeschrijving van Sittard, Geleen en Born
op internet verschenen, onder de naam
HIS. HIS staat voor Historische Impuls
Sittard-Geleen-Born, een initiatief van
de Vereniging Sittards Verleden. Te
vinden op www.historiesittardgeleenborn.nl
Het bestuur van de Vereniging Sittards Verleden vond het enkele jaren geleden belangrijk
om in 2018 aandacht te besteden aan ‘Sittard
775 jaar stad’ en stelde daartoe Comité HIS
2018 in (HIS stond toen voor Historische
Impuls Sittard). Het comité had tot doel om activiteiten te doen organiseren in het jubileumjaar, en het opzetten van een digitale geschiedenisbeschrijving van Sittard, Geleen en Born.
In 2018 werden ruim dertig jubileum-activi-

teiten georganiseerd. “En nu zijn we toe aan de
presentatie van de eerste versie van de digitale
geschiedenisbeschrijving, opgezet in samenwerking met Erfgoedcentrum De Domijnen
en de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born,
en technisch uitgevoerd door Tjeu de Heus
Beeldvorming/Simdo”, vertelt Frank Keysers.
Een redactie, bestaande uit Peter Schulpen,
René Lauwers, Jan Schrader en Guus Janssen
heeft in 2019 in eerste instantie diverse onderwerpen beschreven en voorzien van interessant
beeld- en ﬁlmmateriaal. De onderwerpen zijn
op te zoeken via de ingangen ‘Thema’s’, ‘Tijdvakken’ (binnen het geschiedenisonderwijs),
en ‘Voormalige (vóór 1982) gemeenten’. Ieder
onderwerp komt in elke ingang terug. Er kan
ook op ‘woorden’ gezocht worden. “Voor de
vluchtige lezer is een onderwerp in korte tijd te
lezen en te bekijken. Voor wie dieper in de ma-

Het koor van de parochiekerk in Limbricht rond
1920. De dertiende-eeuwse gewelfschilderingen
zijn nog aan het zicht onttrokken door een dikke
pleisterlaag. Bron: Archief De Domijnen

terie wil duiken zijn de oorspronkelijke bronnen vermeld en vaak met één klik meteen te
bekijken. De openingsfoto waarmee elk verhaal
begint en de meeste andere actuele foto’s op de
site zijn gemaakt door Vic Hendriks. De bedoeling is dat deze basisversie komende tijd wordt
uitgebreid, onder auspiciën van de Federatie
Historie Sittard-Geleen-Born, in samenwerking met de gemeentelijke heemkundeverenigingen, andere cultuurhistorische organisaties,
en Erfgoedcentrum De Domijnen.” Daartoe is
aanvullende ﬁnanciering nodig die verkregen
moet gaan worden middels subsidies, sponsoring en crowdfunding.
“De website is al een half jaar klaar, maar
we hebben gewacht op een goed moment om
het oﬃcieel te kunnen presenteren. Vanwege
Corona is dat echter niet mogelijk gebleken.
We zijn van mening dat geïnteresseerden in de
geschiedenis van Sittard, Geleen en Born het
juist in deze Corona-tijd op prijs stellen op de
hoogte te zijn van de website. Daarom brengen
we hem u op deze manier onder de aandacht.”
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Theo Beckers voorzitter van FC Geleen Zuid
ging op ondernemersleest leiden?
Het verenigingsleven kun je wel vergelijken
met een onderneming, maar je werkt wel met
vrijwilligers, dus je zult het toch op een iets
andere manier moeten aanpakken. Het ondernemerschap heeft wel zijn voordelen, maar
het is een geen must.

De voorzitter aan het woord tijdens de
sponsoravond. Foto FC Geleen Zuid

Theo Beckers woont in Geleen en is
sinds 2013 voorzitter van FC Geleen
Zuid, de grootste amateurvoetbalvereniging van Sittard-Geleen. De unieke
voetbalopleiding met veel jeugdteams
én het familiegevoel zijn de pijlers.
Waarom ligt deze club jou na aan het
hart?
Bij deze club, eerst Quick 08 en later de fusieclub FC Geleen Zuid heb ik mij altijd thuis
gevoeld. Ik ben in 1962 begonnen met voetbal
bij de jeugd. In 1970 startte ik als jeugdleider
en trainer en in 1972 werd ik bestuurslid van
de jeugd en een jaar later voorzitter van de
jeugdafdeling. Dit heb ik gedaan tot 1988,
maar toen werd dat niet meer combineerbaar
met mijn eigen bedrijf. Wel heb ik nog het
complex- en materiaalbeheer op mij genomen en in 2012 het nieuwe complex gerealiseerd. Vanaf 2013 tot heden ben ik een trotse
voorzitter. Ook ben ik voorzitter geweest van
de stichting die de 75-, 90- en 100-jarige bestaansfeesten van de club heeft georganiseerd.

Dit is een fusieclub. Is de fusie tussen
Quick ’08 en Kluis geslaagd te noemen
na zoveel jaren?
Het is zeker een geslaagde fusie en deze heeft
in Nederland als voorbeeld gediend bij andere
fusies en ik zou het nu weer op dezelfde wijze
aanpakken. Ook op bestuurlijk niveau is het
goed verlopen en nu nog steeds zie je in het
bestuur een mengeling van oud Kluis en oud
Quick leden, maar boven alles zijn wij nu
bestuurders van FC Geleen Zuid.
Kun je wat meer vertellen over de
grootte en de betekenis van de club?
Wij hebben ca 600 leden en binnen de Gemeente vervullen wij een maatschappelijke
functie. Wij hebben als doel om een gedegen
opleiding te realiseren voor onze jeugd met
goeie trainers maar ook in deze trainers investeren wij, door ze een opleiding aan te bieden.
Je bent ondernemer geweest; is dat een
voordeel voor een verenigingsbestuurder en/of kun je een amateurvereni-

Wat is de meest tot de verbeelding
sprekende verenigingsgebeurtenis
geweest, die je je kunt herinneren?
Nou, voor mij is dat 8 november 1978
geweest, toen werd onze kantine volledig
verwoest door brand, wij hadden niets meer.
Geen ballen, kleding, geen bokalen en ook
alle foto’s en herinneringen waren weg én het
gebouw was niet verzekerd door de gemeente.
De samenhorigheid tussen de zusterverenigingen was gewoon geweldig want van
alle kanten kwam hulp en 3 dagen later, op
zaterdag, hebben alle teams gewoon kunnen spelen. Het was kakofonie van kleuren
waarin gevoetbald werd, gewoon geweldig.
Zelfs een club uit Tilburg (v.v. Zigo) waar wij
jaarlijks een uitwisseling mee hadden, heeft
ons gesteund en een bingo georganiseerd die
2500 gulden heeft opgeleverd. De Gemeente
heeft 2 schaftketen neergezet en 3 jaar later is
d.m.v. een werklozenproject de ruwbouw van
de kantine herbouwd. De afbouw hebben de
leden van de vereniging samengedaan.
Draait het puur om het voetbal?
Voornamelijk wel. Wij doen natuurlijk ook
wel andere activiteiten, maar deze zijn wel een
beetje gelinkt aan voetbal. Denk hierbij zeker
aan onze jeugdvoetbaldagen in augustus, die
wij al 20 jaar organiseren en een week duren
en waar allerlei andere spelen worden gedaan
met als hoogtepunt de fundag op woensdag.
Zijn de prestaties van het 1e elftal
maatgevend voor succes?
Ze zijn belangrijk maar zeker niet alleen
maatgevend, wij hebben ook oog voor onze
jeugd en investeren hierin met middelen en
veel energie.

Nu gratis bezorgd in heel Geleen!

Het hele land staat in het teken van
corona? Hoe gaan jullie hiermee om?
Wij doen er alles aan om de jeugd tot 18 jaar
te laten trainen maar wel verantwoord. Op
alle trainingsdagen loopt er een corona-coördinator rond die zorgdraagt dat alles volgens
de regels gaat. Nu trainen ze allemaal 2 maal
per week en op zaterdag spelen ze onderlinge toernooitjes en dat kan ook met enkele
aanpassingen doorgaan tijdens de avondklok.
Bij de senioren is het niet te doen; je mag hier
maar met twee man trainen.

Je bent een paar keer onderscheiden.
Waar ben je het meest trots op?
Het meeste trots ben ik wel op de onderscheiding van de koning Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Dit geeft wel de waardering aan hetgeen je voor de gemeenschap
hebt gedaan. Buiten de voetbalclub was ik
ook voorzitter van Bouwend Nederland in
Limburg, voorzitter van de stichting NVOB
en bestuurslid van het SWV, maar direct
erna komt toch ook de onderscheiding van de
KNVB, lid van verdienste, in 2018 had ik in
totaal 70 bestuursjaren op mijn conto, maar
dat had te maken met de dubbelfuncties die ik
in het bestuur bekleed. Zoals nu voorzitter en
penningmeester.
Jullie hebben Guido Leunissen als
nieuwe hoofdtrainer binnengehaald.
Waarom hij en wat verwachten jullie
van hem?
Guido is zijn loopbaan bij ons gestart heeft de
jeugd getraind, de JO15 en JO17 en daarna
heeft hij ook zijn sporen verdiend bij Hellas,
Minor en bij de U23 van EVV als trainer.
Belangrijk vinden wij dat Guido een trainer
is die jonge spelers kan inpassen, maar ook
beter kan maken. En met name dit laatste
vinden wij ontzettend belangrijk, zodat onze
jeugdleden kunnen doorgroeien in de selectie.
Onze doelstelling en ook die van Guido is om
een stabiele tweede klasser te zijn met zoveel
mogelijk eigen opgeleide jeugdleden.
Tekst Bert Wassenberg

zoek online
vind lokaal
De producten van lokale Geleense ondernemers in de meest
bijzondere combinaties samen in één online warenhuis.
 Ga naar:

www.onlinewarenhuisgeleen.nl

 Zoek naar jouw product of laat je inspireren.
 Product gevonden? Bekijk waar het lokaal verkrijgbaar is.
Geen zin of tijd om het product af te halen? Laat het gratis bezorgen!*
 Vóór 15.00 uur besteld! Dezelfde dag nog gratis bezorgd*
facebook.com/onlinewarenhuisgeleen

instagram.com/onlinewarenhuisgeleen

*Binnen Geleen is ﬁetsbezorgdienst Graag Gebracht Geleen verantwoordelijk voor de bezorging.
Wanneer je voor 15.00 uur besteld, wordt je bestelling dezelfde dag tussen 17.00 en 20.00 uur geleverd.
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‘Gelaen mit Aafsjtand
op de Fits’

Doe mee en deel een foto van je raam in carnavalssferen. Foto De Marotte Zitterd

Nu de Vastelaovend steeds dichterbij komt
gaat De Marotte Zitterd op zoek naar ’t
Sjoonste Vastelaovesvinster van Zitterd.
Iedereen kan en mag deelnemen: versier op
eigen creatieve manier uw raam met uiteraard als thema: vastelaovend; maak hiervan

een duidelijke foto en stuur deze samen met
de vermelding van naam, adres en telefoonnummer per e-mail naar: vinster@marotte.
nl De inzendingen moeten uiterlijk op zondig
7 februari binnen zijn. Een jury gaat deze beoordelen en op vastelaoveszondag 14 februari

wordt de uitslag bekend gemaakt op de site
van De Marotte Zitterd en via Social Media.
Voor de mooiste inzendingen zijn prijzen
beschikbaar en met het insturen van uw foto
geeft u de Marotte Zitterd toestemming om
inzendingen te publiceren.

Stadscarnavalsvereniging De Flaarisse
en Stichting Wielerbaan Geleen houden
maandagavond 15 februari ‘Gelaen mit
Aafsjtand op de Fits’ voor kinderen vanaf 6
t/m 11 jaar op de wielerbaan bij Glanerbrook.
Flaarisse: “Vanwege de coronacrisis zijn
alle optochten en festiviteiten afgelast en
daarom zijn we gaan brainstormen over
eventuele alternatieven die binnen de
huidige maatregelen vallen. We kwamen
toen bij Michel van Dijke terecht die in
oktober van het vorig jaar een meer dan
geslaagd ‘Halloween Fiets Plezier’, een
soort verklede fietsvaardigheidstraining
heeft georganiseerd. Dit is precies wat we
zochten voor carnavalsmaandag”. Kinderen
komen verkleed op hun met lampjes
versierde fiets naar een sfeervol verlichte
wielerbaan. Best verklede jongen en meisje
met mooiste uitgedoste fiets krijgt een
trofee. Onderdelen tijdens deze ludieke
fietstraining zijn parcours-fietsen bestaande
uit diverse obstakels, wipwap en nonnevottegriepe. Van Dijke: “Publiek is helaas niet
toegestaan maar de jeugd kan zich in ieder
geval verheugen op een sportieve en leuke
belevenis”. Aanvang: 18.30 uur / Einde 20.00
uur. Gratis voorinschrijven is verplicht.
Dit kan tot 11 februari. Kijk op www.
stichtingwielerbaangeleen.com

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

SWENTIBOLD

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

Occasions
Occasions

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

Gespecialiseerd in Toyota

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

2.0
Business
2015
1.0 AWD
Ex. 5 Exec.
drs./airco
2010
1.3
2015
2.0Exec.
AWDPanoramadak
Exec. Business VERKOCHT 2015
1.3 Dynamic
Asp.
2013
1.3
2013
1.3 Terra
Exec. Panoramadak
2015
1.3
2010
1.3 T-Sport
Dynamic
2013
1.8
2009
1.3 Terra
VERKOCHT 2010
1.5 Hybrid Asp.
2015
1.8 T-Sport
2009
1.0 X-Play
2018
1.5 Hybrid Asp.
VERKOCHT 2015
1.3
Asp.
2012
1.5 Hybrid Dynamic
2014
1.6
1997
1.0 GTSI
X-Play
2018
1.8
2001
1.3 Aut.
Asp.7 seater
2012

1.6 GTSI

VERKOCHT

50

Onderhoud
uitsluitend aan
Toyota met
Onderhoud
fabrieksgarantie!

uitsluitend aan Toyota
met fabrieksgarantie!

• Huiswerkcoaching
• Ik leer leren training
• Kindercoaching
• Sociale vaardigheidstraining
• Faalangsttraining
• Bijles

1997

Industriestraat 35 I 6135 KG Sittard | 046-4493300
www.autobedrijfswentibold.nl

Anouk Tummers
Stationsplein 1
www.focuskinderenleercoachpraktijk.nl

6131 AS Sittard
Tel. 06-52696229
info@focuskinderenleercoachpraktijk.nl
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Vastelaovend,
mer dan angesj

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

Cyrille Niël
De Bessemebènjers
De Flaarisse
De Knöppele
De Marotte
Don Kiesjot
Kartoesj
Koeraasj
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

