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‘Koninklijke’
kunst

Maandag 8 maart is het Internationale Vrouwendag, ontstaan vanuit een
solidariteit van vrouwen overal ter
wereld. Laurie Bessems benadrukt met
haar prachtige textiele kunst de schoonheid van iedere vrouw. Zij is een van de
onderneemsters met een uniek beroep
die werkzaam is in onze stad. Kijk voor
meer op www.lauriebessems.com
Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Collecteren in tijden van corona
De jaarlijkse Jantje Beton-collecte
vindt plaats van 8 t/m 13 maart: een
collecte voor en door het jeugdwerk bij
u in de buurt. In Limbricht, Einighausen en Guttecoven zet Scouting Sint
Salvius zich zoals ieder jaar in voor
deze collecte. Samen met nog 700 andere scoutinggroepen en verenigingen
in Nederland collecteren zij deze week
voor Jantje Beton. Maar in tijden van
corona ziet het collecteren er toch een
beetje anders uit dan normaal.
Drie op de tien kinderen spelen niet of slechts
één keer per week buiten. Steeds meer kinderen kunnen niet lid worden van een club of
jeugdvereniging, terwijl spelen, juist in deze
tijd, zo ontzettend belangrijk is voor ieder kind.
Een leven zonder buitenspelen is ondenkbaar
voor opgroeiende kinderen en daarom is de
rol van onder andere scoutingclubs in de buurt

steeds belangrijker. Om hier een steentje aan
bij te dragen, gaat Scouting Sint Salvius collecteren. Dit jaar echter geen collecte aan de deur,
maar een digitale collecte. Inwoners ontvangen
een ﬂyer in de bus met daarop een QR-code
en weblink middels welke zij kunnen doneren.
Daarnaast maken alle jeugdleden een digitale
collectebus aan waarmee zij via social media
en whatsapp kunnen collecteren bij familie en
vrienden. De helft van de opbrengst gebruikt
Jantje Beton voor projecten die ervoor zorgen
dat alle kinderen in Nederland weer veilig,
vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen. De
andere helft gaat naar Scouting Sint Salvius,
die het geld inzet om jeugd en jongeren te blijven uitdagen om lekker buiten te spelen. Lijkt
het je ook leuk om nieuwe vrienden te maken
en samen op avontuur te gaan? Je kunt altijd
vrijblijvend gezellig komen kijken. Stuur gerust
een berichtje naar aanmelden@scoutingstsalvius.nl

Wandelen met Gilde kan weer
Na maandenlange inactiviteit starten de
wandelgidsen van Gilde de Graven de (korte)
wandelingen weer op. “Zaterdag 13 maart
(start 10.00 uur) lopen we vanaf de startplaats
via de Geleenbeek én de Roode Beek naar
het Duitse Millen, waar naast een blik op het
Kasteel een verrassend lusje op het programma
staat. Na het korte ommetje door het pittoreske
dorp wandelen we door het open grensgebied

REIJNEN
MONUMENTEN

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

richting een pauzeplek. Afsluitend vormt de
Schwienswei het slotakkoord. De wandeling
beslaat zes kilometer en heeft geen noemenswaardige obstakels, de paden zijn grotendeels
breed en verhard”, vertelt een van de gidsen.
Inschrijven is mogelijk via de website van Gilde
De Graven. De wandeling start op de parkeerplaats op de Sportcentrumlaan iets verder dan
zwembad de Hateboer in Sittard.
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De hometrainer

De hometrainer is bezig met een comeback. In deze tijd waarin de sportscholen gesloten zijn en teamsporten niet
mogelijk zijn, willen we toch in beweging blijven.
We hebben al jaren met z’n allen niet meer
zoveel gewandeld en geﬁetst als nu. De elektrische ﬁetsen zijn niet aan te slepen en ook
de Tacx-trainers (voor de serieuzere ﬁetsers)
vliegen over de toonbank. Maar ook de ‘ouderwetse’ hometrainer is weer in beeld. Op
zolders en in garages van vele huishoudens
stond vast en zeker nog een hometrainer stof
te vangen, die inmiddels weer tevoorschijn is
gehaald om de conditie op peil te houden.
Pastoor John Burger uit Houthem zette de
hometrainer mee terug op de kaart door
samen met hulpbisschop Everart de Jong voor
het oog van de camera op de hometrainer te
stappen als alternatief voor een bedevaart
naar Santiago de Compostella. De geweldige
foto die dit opleverde herinnerde mij aan een
andere foto.

zijn liedjes. Gekkigheid was ook onderdeel
van de routine. Wanneer hij halverwege zijn
ﬁetstocht was, dan stapte hij van de hometrainer af, tilde hij hem op en draaide hij hem 180
graden zodat hij ‘terug naar huis kon ﬁetsen’.
1) Toon Hermans - Levensboek

Tessa Reijnders is cultuurwetenschapper. Ze stelde de belevingsexpo Toon Thuis samen en werkt
in opdracht van de Stichting Toon
Hermans aan de ontsluiting van het
privé-archief van Toon. Daarnaast
runt zij haar eigen cultureel projectburo.

Namelijk een foto van Toon Hermans in winterjas, met muts en sjaal op zijn hometrainer
onder het afdakje van zijn huis. De hometrainer maakte deel uit van de dagelijkse routine
van Toon. Elke dag ﬁetste hij minimaal 20
minuten op de hometrainer. Hij deed dit om
ﬁt te blijven voor zijn theatershows. Zomer of
winter, zon, regen of sneeuw, elke dag stapte
hij op de hometrainer onder het afdakje. Dit
was voor Toon een ﬁjne optie, want bij een
gewoon rondje ﬁetsen kwam er weinig van
ﬁetsen terecht.

Gratis vervoer naar
vaccinatielocaties

“Eerst heb ik het geprobeerd met een gewone
ﬁets, maar als ik daarmee op straat rijd of
op de stille bosweg komen er meestal andere
ﬁetsers naar mij toe om mij een paar moppen
te vertellen.”
Buiten de beweging was het ﬁetsen ook goed
om zijn gedachten te ordenen en nieuwe
inspiratie te vinden. Vaak sprak hij, terwijl
hij op zijn hometrainer zat, teksten in op zijn
dictafoon en neuriede hij melodieën voor

Foto uit het album van de familie Hermans.

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.

Samen met ons slank, vita
met een goede weerstand
het voorjaar in!

Was dit voor jou in de afgelopen
periode herkenbaar?

Samen zorgen we

O Minder beweging

er voor dat je weer

O Meer zitten
O Onregelmatig eten

lekker in je vel zit.

O Minder ontspanning
O Meer stress
O Extra kilo's

Meld je nu aan
voor een gratis advies
op maat gesprek!

S I T T A R D
Brugstraat 15
T: 046 - 737 01 07
www.ladyline.nl

2021 krijgen GRATIS de Ladyline
Vitaliteitsmeting én 3 behandelingen
compressietherapie t.w.v. € 150.
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Wereldvrouwendag 8 maart:
Een roos voor dappere vrouwen
geeft op die dag een prachtige gele roos aan
twee groepen dappere vrouwen in Limburg,
vrouwen die het verschil maken: De hulpverleners van Levenskracht en Helse liefde,
die vrouwen en meisjes die in de gedwongen
prostitutie zitten, uitzicht geven op een nieuw
leven: ze verdienen het door hun prachtige,
moeilijke en broodnodige werk.
De slachtoffers die vanuit het gevoel ‘ik ben
niets waard’ toch hun krachten verzamelen
om te ontsnappen aan een uitbuitingssituatie.
Met hun dappere voorbeeld zeggen ze tegen
andere slachtoffers: Het kan: kijk maar ik doe
het ook!
Helaas zijn er ook in Limburg slachtoffers van
deze mensonterende misstand. Bij het Leger
des Heils alleen al, worden op dit moment 35
vrouwen en meisjes begeleid, een aantal dat
is toegenomen tijdens de Corona-crisis. Een
veelvoud van dit aantal zit nog verborgen, opgesloten in een spiraal van geweld, misbruik
en geknakte eigenwaarde. Blijvende aandacht
is nodig voor de bestrijding van gedwongen
prostitutie en loverboypraktijken en voor
goede opvangmogelijkheden.
Wat kun je zelf doen?
Herkent u de situatie dat een meisje slachtoffer is, of dreigt te worden, van gedwongen
prostitutie? Bel dan met Veilig Thuis: 0800 –
2000 of met de politie.
Voor informatie: www.helseliefde.nl



Foto Unsplash

Geweld tegen vrouwen is een groot
probleem, ook in Limburg. In onze
provincie leven circa 5.000 vrouwen
die minstens 1x per maand slachtoffer
zijn van huiselijk geweld. Zonta Mergelland, een Zuid-Limburgse vrouwenorganisatie, zet zich in voor slachtoffers,
juist nu het geweld tegen vrouwen is
toegenomen doordat de sociale controle door de coronacrisis is verminderd.
Een groep vrouwen die ernstig getroffen wordt door geweld, zijn de slachtoffers van loverboys.
Een loverboy versiert en manipuleert meiden
of jonge vrouwen om hen emotioneel afhankelijk te maken. Heel vaak benadert hij zijn
slachtoffer via internet, hij geeft haar bewust
veel aandacht en koopt mooie cadeaus: hij
geeft haar de indruk dat zij bijzonder is. Veel
meisjes vallen voor deze avances. Een loverboy lijkt veel geld te hebben, ziet er trendy uit
en laat zijn slachtoffer in het begin van de relatie vaak nadrukkelijk in zijn rijkdom delen.
Hij neemt haar mee naar feestjes of ontmoetingsplaatsen, waar zij met (gedwongen) seks
en drugs geconfronteerd wordt.
De loverboy gunt het meisje geen enkele
bewegingsvrijheid meer en controleert haar
voortdurend. Hij chanteert en manipuleert
haar en is onvoorspelbaar, soms heel lief en
dan plotseling gewelddadig en bedreigend.
Maar we zien dat de werkwijze ook vaak verandert en ‘het verliefd maken’ wordt overgeslagen in meteen onder druk zetten en geweld
gebruiken. Afpersing en chantage maakt dat
het slachtoffer onder druk seks moet hebben
en de uitbuiting een feit is.Het slachtoffer

wordt losgeweekt van haar familie en vrienden: “Je hebt mij nu toch”.
Slachtoffers verliezen hoe langer hoe meer
hun gevoel van eigenwaarde: hun grenzen
worden steeds verder opgerekt. Ontsnappen is
moeilijk en gevaarlijk: de mensenhandelaren
laten hun prooi niet zo maar gaan. Bovendien
hebben ze torenhoge schulden, doordat er
op hun naam van alles is gekocht, zijn ze hun
sociale contacten kwijt en zijn ze lichamelijk
en geestelijk beschadigd.
Wie helpt slachtoffers van loverboys?
Expertisebureau Helse Liefde, in Geleen, ondersteunt slachtoffers en hun familie en helpt
bij het opnieuw opbouwen van een nieuwe
sociale omgeving. Zij geven preventieve training aan jonge meiden om de werkwijze van
de sluwe loverboys te herkennen. Een van de
hulpverleners schetst een voorbeeld van een
slachtoffer: “Ik kwam in contact met een jongedame van 20 jaar die sinds haar 14e in de
prostitutie zit, verslaafd is en uit deze wereld
wil stappen. Door onze begeleiding helpen we
haar de komende tijd om haar leven enigszins
op de rails te krijgen. Daarnaast heeft een ervaringsdeskundige dagelijks contact met haar.
Wij hopen dat deze jonge vrouw niet meer
terugkeert in de prostitutie en afkickt.”
Levenskracht, een project van het Leger des
Heils in Zuid-Limburg. De begeleidsters van
Levenskracht helpen vrouwen in de prostitutie, om weer eigen regie over hun leven te
krijgen en om hun leefomstandigheden te verbeteren. Jaarlijks wordt op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd. Het thema dit jaar
is ‘Vrouwen met Impact’. Zonta Mergelland

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

In deze rubriek belichten we wekelijks
de nieuwe programma’s die worden
uitgezonden op Bie Os mijn streekomroep. Een greep uit onze programmering van 3 maart tot en met 10 maart.
Rondom Os
(wekelijks actualiteitenprogramma):
Sittard telt, als oude stad, veel monumentale
gebouwen. Die zijn af en toe aan renovatie
toe. Jean van Haen en Jean Geurts namen een
kijkje hoe dat eraan toe gaat bij het Philharmonielokaal in Sittard.
Hoera! De kappers en pedicures mogen weer
open. Tijd voor een menselijke renovatie aan
het begin van de lente. Zo denken daar velen
over.
Onze muziekclip van deze week leidt ons door
de natuur. We gaan ‘Wanjele’ met Willeke. Gé
Reinders schreef het lied.
Laatste mis in de Baenje, voordat de bewoners
gaan verhuizen naar het Hof van Serviam.
Open Podium ON TV
Rob Mennen presenteert de nieuwe muzikale
en andere culturele talenten van de regio in
Open Podium ON TV.

Wat doet Zonta Club Mergelland?
De vrouwen van Zonta Mergelland zetten zich
in om de positie van vrouwen te verbeteren.
Zonta doet dat door gelijke kansen, onderwijs
en het beëindigen van geweld tegen vrouwen
te bevorderen en blijvend onder de aandacht
te houden. “Wij willen graag zo concreet
mogelijk in onze omgeving iets doen”. Door
meerdere fundraisingsacties heeft Zonta Mergelland een cheque van 6.900 euro kunnen
overhandigen aan Helse Liefde, waardoor
scholing voor slachtoffers en noodhulp gefinancierd kan worden.
www.zontamergelland.nl			
www.facebook.com/zontamergelland/

Vanaf vrijdag om 21 uur.



Koken met Mischa op woensdag om 17 uur,
vrijdag om 17 uur en zaterdag om 14 uur.

Tekst Harriët Hage en Marlène Vliexs

Weekendmix
Onze weekeindfilm, op zaterdag om 17 uur en
zondag om 20 uur is een herhaling op veler
verzoek: Paul Heffels wandelt nogmaals met
bisschop Smeets door Born, beider geboorteplaats.
En vergeet ook niet onze nieuwe actieve weekprogramma’s:
‘Fit je fiets op’ is te zien op donderdag om 11
uur en 17 uur en zaterdag om 11 uur.

Bewegen in huis, inclusief de Ecsplore Beweegquiz, op maandag en dinsdag om 17 uur
en woensdag om 11 uur.
Kijk voor onze volledige programmering: kijk op www.bieos-omroep.nl

Rozen voor dappere vrouwen.

MEER
GROENLINKS
MEER
LIMBURG

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

NUMMER

15

GEERT
GABRIËLS

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
Oral-B

Tandpasta gevoeligheid & tandvlees
original 75ml
Per stuk € 0,59

Wij zoeken jou!
Ga jij geen uitdaging uit de weg?

Air Wick

Luchtverfrisser fresh water,
cotton of citrus 240ml

240ml

Wij zoeken:

-93%

- (assistent) Drogisten
Locatie: Geleen en Venlo

2 voor

€ 1,00

-54%

€ 1,00

Kijk voor meer informatie op:
www.diegrenze.nl/werkenbij

elders € 12,98

elders € 2,15

Gillette

Mr. Muscle

Prospan*

Scheerschuim series
conditioning 250ml

Toiletblok citrus 2-pack

Hoestsiroop hedera helix 100ml of 21 sticks

250ml

€ 1,00

Mexx

25ml

-75%

12 voor

€ 2,99
elders € 11,68

Perfect fit

Hond middel en groot 110gr
Per stuk € 0,39

-92%

3 voor

€ 1,00

€ 2,99

€ 30,00

elders € 17,49

elders € 11,88

After Eight

Coca Cola

400gr

Light 1,25L
Per stuk € 0,69

400gr

-43%

€ 1,99

elders € 3,49

1,25L

-65%

6 voor *

*Exclusief statiegeld

GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
@medikamentediegrenze

€ 3,99

*Dit is een geneesmiddel.
Lees voor het kopen de aanwijzigingen op de verpakking.

-83%

2 voor

Sour cream & onion, original, paprika
of texas bbq 40gr
40gr
Per stuk € 0,49

100ml

elders € 9,95

Festival summer woman edt 25ml

Pringles

21 sticks

€ 1,00

elders € 3,05

CBD 20mg 30 capsules
Per stuk € 19,95

Te gebruiken bij:
Vastzittende hoest
en kriebelhoest

-90%

-68%

Lucovitaal

Werkzame stof:
Hedera helix (klimop)
droogextract, ethanol
30% g/g

€ 3,99
elders € 11,10

Druk- en zetfouten voorbehouden,
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
6 maart t/m 22 maart 2021.

MIJNGazet | pagina 5

‘Onderlinge verdraagzaamheid is
belangrijk voor een fijne samenleving’
muleerd worden zich in de regio’s te vestigen.
Om te kunnen innoveren moet er nog meer
worden ingezet op goede samenwerkingen
tussen overheid, onderwijs en ondernemers.
Veel jongeren vragen zich ongetwijfeld af of
ze straks nog wel een baan kunnen krijgen.
Zo is het belangrijk voor de regio dat VDL
blijft bestaan. Het is gewoon een heel goede
fabriek en er is daarnaast vraag naar het goed
opgeleide personeel dat er werkt. Daarom is
het misschien goed om voor de toekomst niet
te kijken naar één grote opdrachtgever, zoals
nu het geval is, maar te zoeken naar meerdere
partijen.”
Bouwen
“We moeten blijven investeren in goede
infrastructuur om in verbinding te blijven met
de rest van Nederland en Europa. Betaalbaar
bouwen voor jongeren en levensloopbestendig
bouwen voor ouderen en kwetsbaren heeft
dringend aandacht nodig. Daarbij moeten
we een duurzame economie en samenleving
niet uit het oog verliezen. Alleen dan kunnen
we bouwen aan een betere toekomst. De
gezinssamenstelling is immers anders dan
25-30 jaar geleden. We moeten er voor zorgen
dat niet allerlei maatregelen het bouwen voor
starters, jongeren die op zichzelf willen gaan
wonen, in de weg staan.”
Bewegen
“We moeten een beweging vooruit maken.
In een wereld waarin polarisatie steeds meer
een norm lijkt te worden, zijn Begrip hebben
voor elkaar en onderlinge verdraagzaamheid
belangrijke waarden voor een fijne samenleving. Daarnaast moet sporten en bewegen
gestimuleerd worden. Gezond leven en het
beheersbaar houden van de kosten gaan immers hand in hand. Denk aan het stimuleren
van gezonder eten. Onbewerkt en onverpakt
voedsel dat je bijvoorbeeld op de markt koopt.
Of voldoende beweging, dat is juist in deze
tijd dat we meer thuis moeten zijn, een thema.
Het doet veel met je fysieke en ook mentale
gezondheid. Net als voldoende nachtrust
overigens.”

Onbewerkt en onverpakt voedsel koop je bijvoorbeeld op de markt in Sittard-Geleen.
Foto Raoul LImpens Photography

Martijn van Helvert staat op nummer
25 van de kandidatenlijst van het CDA
bij de komende Tweede Kamerverkiezingen, die woensdag 21 maart plaatsvinden. Vier jaar geleden wist hij met
ruim 19.000 voorkeursstemmen een
plek zeker te stellen in Den Haag om
daar de Limburgse belangen te vertegenwoordigen. Ook deze verkiezingen
hoopt hij op eigen kracht een zetel te
bemachtigen om de belangen van Limburg, die hij al zes jaar vertegenwoordigd in de kamer, te blijven behartigen.
Martijn: “Plek 25: 25.000 stemmen in ons
doel. Campagnevoeren in deze tijd vergt nogal
wat creativiteit. Mijn kiezers persoonlijk

bereiken gaat een stuk lastiger. Veelal moeten
deze contacten gezocht worden via de telefoon
of online, maar waar het kan trek ik er zeker
op uit. Op de website www.martijnvanhelvert.
nl staat een soort van ‘poll’ daar kunnen we de
stand in de gaten houden.”
Het is belangrijk dat iemand uit de regio
het woord voert in Den Haag, maar makkelijk is dat niet altijd. “We moeten soms wat
harder lopen. Hoe verder je van het centrum
afwoont, hoe meer moeite het kost om te laten
horen wat we in de regio doen. De Limburgse
regio verdient die aandacht, zeker ook in Den
Haag en ik zet me hier graag voor in. Ik voel
dit ook als een plicht, zeker in deze corona-tijd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de prijs

die de horeca in Sittard-Geleen moet betalen.
Ondernemers met een goede zaak die nu al
tien maanden geen salaris krijgen. Zelfs als ze
aanspraak kunnen maken op regelingen is dat
heel erg zwaar.”
Martijn Manifest omvat de tien B’s van
Martijn. Dit omschrijft de focus van hem op
tien geBieden. Waaronder Banen, Bouwen
Bewegen en Buren.
Banen
“Misschien wel meer dan ooit is er de behoefte
aan het verstevigen van de economie, werkgelegenheid en baanzekerheid. Vooral de positie
van de ZZP’ers verdient hierbij aandacht. Om
groei te creëren moeten meer bedrijven gesti-

Buren
“We moeten beter samenwerken met onze
buurlanden in de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en we moeten onze buren
betrekken om onze kansen in de Euregio
nog beter te benutten. Maar kijk ook eens
wat vaker bij je buren naar binnen en zorg
wat meer voor elkaar. Zo kunnen we samen
voorkomen dat mensen vergeten worden of
vereenzamen. een goede buur is beter dan een
verre vriend. Juist in deze corona-tijd zie je
dat de Euregionale afspraken iets moeilijker
lopen. Het staat allemaal prachtig op papier,
maar grensondernemers en mensen die even
in België of Duitsland op bezoek willen bij
familie weten dat het allemaal niet vanzelf
gaat op het moment.”
Meer info: www.martijnvanhelvert.nl

Wilt u een afspraak inplannen?
Bel naar 046 - 437 50 40 of stuur een mailtje naar info@gecolux.nl

Raamdecoratie en vloeren, alles onder 1 dak!
• Gordijnen • Raamdecoraties • Insectenwering • PVC vloeren
Wolfeynde 10 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl

Like ons op
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GRINDVLOEREN - SCHILDER- EN SPUITWERK

06-52008002

F O RT U N A S I T TA R D 2 0 2 0 / 2 0 2 1
SCHOENMODE
Maasbracht

schoenenleverancier Fortuna Sittard

www.scholsschoenmode.nl

YA N I C K
VA N O S C H

ALEXEI
KO S E L E V

J O S H UA
WEHKING

TO M
HENDRIKS

M A RT I N
ANGHA

LAZAROS
R OTA

CLINT
ESSERS

MIKE
VA N B E Ĳ N E N

GREGOIRE
A M I OT

BEN
R I E N ST R A

ZIAN
FLEMMING

S E B A ST I A N
P O LT E R

LISANDRO
SEMEDO

EMIL
HANSSON

T H I B AU D
VERLINDEN

OPENING MAART ‘21
OFFICÏELE KLEDINGSPONSOR
SPELERS & TRAINERSSTRAF
FORTUNA SITTARD

DAMES & HEREN MODE

WWW.BERNARDFASHION.NL
046-4512300
INFO@BERNARDFASHION.NL

# S AM ENN
Advies, bezorging en
reparatie aan huis.

WIJ GAAN
DOOR!
Paardestraat 57 | 6131 HB Sittard
Tel. 046-4513301
E: info@baltersittard.nl
www.baltersittard.nl

Occasion
scoren?
Proefrit? We komen naar u toe!
Inruiler? We doen een goed bod!

zuidlease.nl/occasions

N
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6
MAAR SLECHTS %

BetaAL GEEN 21% BTW
www.sanidump.nl

BTW

SANI-DUMP SITTARD - NUSTERWEG 88 D

ABLOC is trotse supporter van de
smaakmakers van de competitie

ROEL
JA N S S E N

GEORGE
COX

M I C KA E L
T I R PA N

DA R I O
VA N D E N B U Ĳ S

0% witbier dat smaakt!

T E S FA L D E T
TEKIE

SAMUEL
M O U TO U S S A M Y

NASSIM
EL ABLAK

M AT S
S E U N TJ E N S

MOONEN
NOTARISSEN
SITTARD
NOTARIS MR. A.G.M. MOONEN

Agricolastraat 75
6131 JW Sittard
046-2030600
sittard@moonen-notarissen.nl
L E R OY
GEORGE

NAOVEU R E

ARIAN
KA ST R AT I

DIMITRIOS
EMMANOUILIDIS

S J O R S U LT E E
H O O F DT R A I N E R
Advies, bezorging en
reparatie aan huis.

Een frisse wind door de
lokale politiek @ maart 2022
Marcellienstraat 14
6166 CR Geleen
046 475 72 86

www.politiekmetpit.nl

www.rademakersparket.nl

WIJ GAAN
DOOR!
Paardestraat 57 | 6131 HB Sittard
Tel. 046-4513301
E: info@baltersittard.nl
www.baltersittard.nl
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Kunststukjes

Heb je dit ook gemist?

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.

gehouden, landelijk en ook in onze de stad.
Je denkt, daar ligt niemand wakker van. Toch
schrijven veel meer mensen dan je denkt.
Van rappers tot singer-songwriters, van
Whatsapp-berichtschrijvers tot mensen die
een kaartje sturen naar een bekende of geliefde, ja ze zijn er nog!
In de Poëzieweek werd een mooi initiatief
door De Domijnen opgepakt. Een 8-tal dichters uit Sittard-Geleen werd uitgenodigd om
een gedicht te schrijven over een kunstwerk
dat hen aansprak. Dat gedicht werd op plakkaten afgedrukt met een afbeelding van het
kunstwerk. Deze plakkaten hangen sindsdien
achter de ramen van de Bibliotheek en de Hogeschool op het plein van de Ligne. Iedereen
die op het plein komt kan de gedichten lezen.
Er zijn makkelijke en moeilijker gedichten
naast elkaar maar ook een in het Sittards
dialect.

Wanneer de wind de goeie kant opblaast kan
ik soms het gejuich van het Fortunastadion
horen. Ik woon er tenminste tweeëneenhalve
kilometer vandaan. Ik mis dat gejuich niet
en toch is het als de drukte van carnaval,
net zoals het volk dat naar de Markt gaat op
donderdag, het geloop in de winkelstraten, de
volle ﬁetsenstalling op het Tempelplein. Het is
bijna te rustig.
Zonder drukte kan je ook leven maar het is
een teruggetrokken bestaan soms als een
kluizenaar in de stad. Als je de tv uitzet, bijvoorbeeld een week zoals ik nu doe, valt er al
een hoop reuring weg. Alle praatprogramma’s
‘zagen’ door met beschouwingen die je niet
scherp houden maar verwarren en minimaal
entertainen. Velen vluchten weg naar Netﬂix
of ander vervangend vertier voor de bioscoop.
Het uitje zit thuís in het mobieltje, de pc of de
tv. De muren weerkaatsen ook al alles dat ze
al eerder hebben gehoord. Er is geen nieuws
onder de zon want we mogen ons maar sporadisch verplaatsen. We missen de warmte van
het samenzijn met anderen en het spontane
ontmoeten.
Alle ‘ge-Zoom’ is geregeld en geordend. Het
leven is digitaal geworden en kunstmatig.
Wat blijft er over van het echte leven? Door de
cocon waarin we nu zitten zijn we op onszelf
teruggeworpen. Toch is er een lichtpuntje.

De Flinx.

De bezinning op wat je zelf echt kan zou wel
eens het positieve resultaat kunnen zijn. De
blijvende ontspanning vind je in elk geval
buiten in de natuur en voor de liefhebbers in
sport en in cultuur. Ik ben niet uitzonderlijk
sportief maar wil de sportfanaten niet in de
weg zitten. Hun uitroepen die ik behalve van
het stadion ook tegenkom in de natuur wanneer ze puﬀend en steunend voorbij hollen of
op hun mountainbikes omhoogklimmen op

de Kollenberg vind ik een aanmoediging om
vol te houden. Alles wat met passie gebeurt en
met een vleugje humor is veel waard. Als deze
sportactiviteiten zouden stoppen, zou ik ze
gaan missen.

Gelukkig heeft het verder lege plein met
de eeuwig leeg lijkende etalages nu zelfs in
de Lock down-periode aantrekkingskracht
gekregen. Dat is aan het geschreven woord te
danken.

Iets wat velen over het hoofd hebben gezien omdat je er niet vaak mee in aanraking
komt, is de week van de poëzie. Het is al een
maand geleden. Eind januari werd die week

Het plein van de Ligne zou een verrassingsplein moet zijn en blijven.
Tekst Peter van Deursen

We adviseren
niet alleen hypotheken
van onszelf
Maak nu een afspraak op
snsbank.nl/afspraak
of bel 030 - 633 30 00.
We helpen je graag!

Voor al uw
schoonmaakwerkzaamheden

gratis
oriëntatiegesprek

Zakelijk & Particulier

Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100

Europastraat 10,
6151 EG Munstergeleen
06-39320400
goedgepoetst@gmail.com

selectie-2020 Adv A5 210x148mm_V04.indd 2

aat 30

ndd 2

Als je je wilt laten verrassen ga er beslist eens
kijken. Mijn gedicht gaat over het grote roze
beeld ‘De Flinx’ van de beeldhouwer Gonzales
dat lang geleden is aangekocht.
Dit is een soort buitenkunst èn een buitenkans om je aan het denken te zetten. Woordkunst die zoals kunst behoort te zijn, onvoorspelbaar en verrassend.

21-09-2020 17:41

Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100
200380 SNS Hypotheekselectie-2020 Adv A5 210x148mm_V04.indd 2
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Onvergetelijk mooi seizoen 1981-1982 met
promotie voor sterk elftal van Frans Körver

De ontlading op de Markt in Sittard. “Nao veure Fortuna. Veer zeen kampioen.” Foto archief Fortuna Museum / Fortuna Sittard

Met de komst van Frans Körver naar
Fortuna SC in de zomer van 1980 ging
voor zowel de trainer als de eerstedivisionist een vurige wens in vervulling.
Fortuna was op zoek gegaan naar een
coach die ervoor kon zorgen dat de
vlam in de pan sloeg. Körver was blij
dat het oog van Fortuna SC uitgerekend
op hem viel, ook al was hij zojuist met
Wageningen naar de eredivisie gepromoveerd. Zo keerde de trainer terug
naar Sittard, de stad waar zijn keeperscarrière ooit was begonnen
Na elf seizoenen op het tweede plan met
weinig vooruitzichten op promotie te hebben
gevoetbald, vond het bestuur onder leiding
van voorzitter Paul Boels het welletjes.
Manager Barry Hulshoff mocht zijn biezen
pakken, trainer Joop Castenmiller hoefde ook
geen bal meer aan te raken en moest zich gaan
storten op het management van de club. Tot
zover de ingrijpende wisselingen van de wacht
in de top. Kijken we naar de spelersselectie,
dan valt direct op dat het rustig bleef aan het
front. Met alleen de jeugdige René Maessen als nieuweling en een tweede kans voor
de verloren zoon Hans Engbersen rekende
Körver toch op een voor het publiek aantrekkelijker voetbal dan voorheen. Dat gebeurde
inderdaad. De vierde plaats in de eindstand
van het seizoen 1980-1981 achter Haarlem,
Heerenveen en Volendam gaf de supporters
hoop voor het nieuwe seizoen. Jammer dat
de nacompetitie niet werd bereikt, al scheelde
het niet veel. Penningmeester Pierre Schmeitz
rammelde in de zomer van 1981 flink met de

geldbuidel. Manager Castenmiller contracteerde acht nieuwelingen waaronder goalgetter Huub Smeets, routinier Krsto Mitrovic, de
talenten Wilbert Suvrijn en Mario Eleveld. De
op de grasmat gepokt en gemazelde trainer
Körver begreep als geen ander hoe je een
voetbalelftal en het supporterslegioen moest
oppeppen. Met de komst van deze coach
was het in een recordtempo omhoog gegaan.
Zijn stijl van dingen naar zijn hand zetten
en enthousiasmeren van het publiek hakten
er compleet in. Aan de vooravond van de
seizoenstart waren de verwachtingen hooggespannen. Te hoog?
Het zou een spannende en succesvolle competitie 1981-1982 worden. Het begin verliep
allerminst vlekkeloos, de 2-0 nederlaag in het
verre Veendam kwam aan als een doffe dreun.
Een week later in De Baandert scoorden
Smeets, Koevermans, Zuidersma, Eleveld en
Van Well er royaal op los tegen VVV Venlo:
5-3. Dat was het startsein voor een sterke serie: de zes volgende thuiswedstrijden werden
gewonnen. In de loop van de competitie draaide de ploeg alsmaar beter. Na veel magere
voetbaljaren sloeg het publiek nu massaal de
weg weer in naar het stadion. Penningmeester
Schmeitz glunderde, het rammelen met de
geldbuidel wierp zijn vruchten af.
Tegen de koploper en uiteindelijke kampioen
Helmond passeerden in februari mooi 12.000
belangstellenden de kassa, in de laatste thuiswedstrijd tegen Heracles op 16 mei waren
het er zelfs 14.000. De 3-1 zege op de club uit
Almelo hield in dat het elftal en trainer Frans
Körver de grote stap hadden gezet. Promotie
naar de eredivisie! Met nog één wedstrijd te

gaan stond al vast dat Helmond Sport kampioen was geworden en Fortuna SC vice-kampioen. Wie had dit gedacht na de teleurstelling
in Veendam?
De reacties na het duel met Heracles waren
even emotioneel als bij de recentere promotie van Fortuna Sittard in april 2018, nadat
de jongelingen van PSV in het uitverkocht
stadion waren verslagen en de club de weg
omhoog naar de eredivisie mocht inslaan.

Vreugdetranen in alle hoeken van het stadion.
Onder luid gejuich maakte trainer Körver
een dansje rond de middenstip. Een kleine
twee uur na het laatste fluitsignaal volgde
een triomftocht van de Fortuna-familie door
de binnenstad van Sittard richting de Markt.
Duizenden mensen zongen op het marktplein
het door Hans Wijnands geschreven clublied
“Nao veure Fortuna”.
De aanmoedigende stadionkraker klonk door
tot diep in de nacht. Een week later zette
Fortuna SC in het laatste competitieduel
tegenstander Cambuur eenvoudig opzij. De
feeststemming op de drukbezochte kampioensreceptie in juni was het beste bewijs dat
tal van voetbalsupporters uit de Westelijke
Mijnstreek blij waren dat Fortuna SC de eredivisie had bereikt.
De twintig goals van clubtopscorer Smeets
in het promotieseizoen zijn van grote waarde
geweest. Fortuna SC had met het contracteren
van zowel Krsto Mitrovic als Huub Smeets
voortreffelijk zakengedaan. Beiden schitterden een seizoen lang en speelden als enigen
alle 34 wedstrijden. Tot slot: de club nam niet
alleen afscheid van de eerste divisie, de naam
Fortuna SC moest er ook aan geloven. Met ingang van het eerstvolgende seizoen 1982-1983
werd de naam van de nieuwe eredivisionist
“Fortuna Sittard”.
De kampioenselectie bestond uit: Nico
Hanssen, Mario Eleveld, Wim Koevermans,
Sanny Quaden, Huub Smeets, Jo Bux, Jaap
van de Berg, Theo van Well, Tiny Ruys, Chris
Dekker, Krsto Mitrovic, René Maessen, Gerrie
Schrijnemakers, Hans Zuidersma, Wilbert
Suvrijn, Huub Pfennings, Mattie Moonen,
Rob Philippen en Fedde Oostwoud.


Tekst Koos Snijders

Frans Körver en assistent Dick Voorn in spanning tijdens een wedstrijd in de herfst van 1981.
Foto archief Fortuna Museum / Fortuna Sittard
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Ivo Geurts, tien jaar voorzitter van
Jong Nederland Lindenheuvel
inwoners van de wijk. Zo hebben we elk jaar
rond Sint-Maarten een lampionnentocht met
vreugdevuur en vieren we jaarlijks de zondag
voor de vastelaovend kindercarnaval.
In 2019 hebben jullie het 75-jarig
bestaansfeest gevierd. Hoe was dat?
Mooie herinneringen?
Dat was een geweldige ervaring. Een heel
weekend lang in het teken van ons 75-jarig
jubileum. We begonnen de vrijdagavond met
een receptie en aansluitend een feestavond.
De volgende ochtend, op zaterdag, weer fris
en fruitig een spellen dag aangeboden voor
alle kinderen van de wijk, waarin we onze
drie spelpijlers hadden verwerkt. In de avond
hadden we een feestavond met muziek van de
Millenniumband en een special act van Big
Benny. Om vervolgens de zondagochtend met
onze leden gezamenlijk te ontbijten. Vervolgens gingen de kinderen aan de slag met
circus TaDa om een echte goochelshow voor
te bereiden die later aan de ouders gepresenteerd werd. Kortom: zeer geslaagd!
Krijgen jullie gemakkelijk nieuwe vrijwilligers? Hoe pakken jullie dat aan?
Veel van onze eigen jeugdleden vervullen later
een rol van kaderlid. Dit kan zijn als (hulp)
leider voor een groep, maar ook voor andere
taken binnen de vereniging. Bijvoorbeeld
allerlei hand en span diensten: klussenploeg,
keukenstaf, hulp bij activiteiten, e.d.
‘Samen met mijn huidige bestuur proberen we een koers te varen om voor al onze leden een
onvergetelijke tijd te creëren bij Jong Nederland Lindenheuvel’.

Ivo Geurts woont op Lindenheuvel en
is al bijna 10 jaar voorzitter van Jong
Nederland Lindenheuvel. Deze grote
jeugdclub voor jongens vanaf het vierde
tot het zeventiende levensjaar bestaat
al sinds 1944 en is niet meer weg te
denken uit deze wijk in Geleen.
Je loopt al een behoorlijke tijd mee bij
deze vereniging. Wat heb je allemaal
gedaan en waarom is dat zo leuk?
Als kleine jongen van bijna 4 jaar startte ik bij
de minioren. Ik doorliep alle leeftijdscategorieën en werd tijdens mijn seniorjaren, tevens
hulpleider bij de minioren. Ik leerde voor een
groep staan en begeleidde onze jongste kids
bij spelletjes als jagerbal, overlopertje en nog
veel meer. Ook was ik betrokken bij het organiseren van activiteiten op lokaal, regionaal
en provinciaal niveau. Met de tijd groeide ik
van een enthousiaste hulpleider naar groepsleider en werd ik gekozen als bestuurslid. Ik
zette mij naast mijn rol als groepsleider van
de inmiddels maxioren, ook in voor de district
Glana, waar Lindenheuvel deel van uitmaakt.
Het toveren van een lach op het gezicht
van een kind is goud waard. Het wekelijks
groepsgebeuren met de kids zorgt bij mij voor
ontzettend veel energie. Ik groeide uiteindelijk ook met mijn jongens mee van junior naar
senior. Hier zag ik pubers zich ontwikkelen
tot jonge volwassenen. En inmiddels zijn sommige jongens ook weer toegetreden tot ons
leiderskorps. Daar ben ik ontzettend trots op!
Op bestuurlijk vlak werd ik gekozen tot
voorzitter. Een (jongens)droom die uitkwam.
Samen met mijn huidige bestuur proberen we
een koers te varen om voor al onze leden een
onvergetelijke tijd te creëren bij Jong Nederland Lindenheuvel.
Deze club biedt een zeer gevarieerd
aanbod sport en spel, creativiteit en
buitenleven aan. Kun je uitleggen
waarom dit zo belangrijk is?
In de activiteiten staan drie spelpijlers centraal. In de eerste plaats Sport en Spel: leren
winnen en verliezen, samenwerken, samenspelen, anderen een kans geven, beweging
etc. Er hoeft niet kost wat kost een kampioen
uitgeroepen te worden. ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ is het motto. Creativiteit is
knutselen, schilderen, kleien, dansen, toneelspelen en fantaseren. Op deze manier kun je
een heleboel leuke dingen doen, zonder dat je
een kunstenaar hoeft te zijn. Bij buitenleven
is het buiten bezig zijn en de wereld om ons

heen ontdekken en verkennen het belangrijkste. Met die wereld bedoelen we dan wat erbuiten is: de straat, bomen, struiken, huizen,
dieren, bos, wegen enzovoorts. Bij ons doen
we dat door speurtochten te lopen, te sjorren,
het bos ingaan, knoeien met water, kamperen
en nog veel meer. Spelen is voor de jeugd van
het grootste belang. Zeker in een tijd dat de
onveilige omgeving, maar ook de digitale media, de kinderen steeds meer tijd binnenshuis
laat doorbrengen. Al spelend in een veilige
omgeving heeft een kind bij ons de mogelijkheid zich fysiek en mentaal te ontwikkelen tot
een evenwichtig mens. Want kinderen houden
van spelen, van spanning en van opdrachten
uitvoeren, bij voorkeur buiten.
Hoeveel leden hebben jullie in de verschillende leeftijdscategorieën? Hoe
vaak komen de groepen bij elkaar?
Wordt er toegewerkt naar een jaarlijks
doel of een hoogtepunt?
De kinderen zijn ingedeeld in leeftijdscategorieën, te weten: Minioren(groep 1 en 2 van
het basisonderwijs), Maxioren (groep 3, 4 en
5 van het basisonderwijs), Junioren (groep
6, 7 en 8 van het basisonderwijs), Senioren
(klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs)
en 16-plussers (16 jaar en ouder). We hebben
momenteel in totaal ruim 60 jeugdleden en 35
kaderleden. Ons jaarlijkse hoogtepunt is ons
zomerkamp in Zutendaal, België.
Jullie hebben een eigen Facebook-pagina met bijna 700 volgers. Is dit een
belangrijk medium voor jullie? Doen
jullie nog meer op digitaal gebied?
Via onze Facebook-pagina houden we onder
andere contact met al onze volgers. Hierop
plaatsen we bijvoorbeeld informatie over
activiteiten, actuele foto’s of gewoon een leuk
berichtje. De afgelopen periode heeft ons genoodzaakt om in te spelen op digitaal gebied.
Zo heeft een groep (18+ leden) wekelijks videocontact en spelen samen online spelletjes.
Denk ook aan een online pub quiz, knutselopdrachten delen via een padlet (digitaal
platform) en voor de kaderleden een online
escaperoom.
Lindenheuvel is bekend als een multiculti-wijk. Zie je dat ook terug in jullie
vereniging?
Bij Jong Nederland Lindenheuvel zijn alle
jongens van vier tot zeventien jaar welkom
voor de groepsavonden. Naast groepsavonden organiseren we ook activiteiten voor alle

Het hele land staat in het teken van
corona? Hoe gaan jullie hiermee om?
Allereerst staat de gezondheid van alle leden
voorop! We krijgen van JongNL Limburg
adviezen. Deze vormen we met het dagelijks
bestuur, naar richtlijnen vanuit de gemeente,
in een plan en communiceren we naar onze
leden.
Jullie hebben volgens mij een heel
mooi verenigingsgebouw nabij het
Sportpark Lindenheuvel. Is dat exclusief voor jullie? Zijn er nog wensen op
accommodatiegebied?
We delen ons Jeugdcentrum Rozenbos met
twee scouting verenigingen: scouting Don
Bosco en scouting Christiaan de Wet. De
accommodatie wordt beheerd door de Beheerstichting, bestaande uit afgevaardigden
van de drie verenigingen. Je kunt de accommodatie huren en gebruik maken van al haar
faciliteiten met onder andere een uitgebreide
keuken, ruime (speel)zaal, diverse vergader/
creatieve ruimten, een buitenterrein met watervoorzieningen en een robuuste vuurkuil.

Zittesj Huikske (3):
Doe batteraaf, sjinaos
Batteraaf, batraaf, badderaaf, batjakker, in
al dees weurd zit ‘t Franse woord bâtir, waat
weier kump van bastir en famieje is van ‘t
Letiense battuere . En al die weurd beteikene
sjlaon. Waat woort dan gesjlage? Beveurbeeld
päöl in de gróndj óm get te versjterke. Dènk
mer aan de kenj van ein baek of revier. Vruiger ein aanlèkplaatsj, ein mit hout versjterkde
kantj..In Luuk, in Mesjtreich, in Eijsde kènt
me allenej ‘t Bat. En in Valkeberg dao heisj ‘t
gebied bie de sjloes achter hotel Walram ouch
‘t Bat. Bie ‘t boewe van van vlechwerk van
wietse (wilge) veur hoezer, hèkke en sjöttinge
woort sjtevig gesjlage, gebatterd. Dat woord
battere beteikent hie hel wirke en sjlaon en
väöl laweit make. Eine batteraaf, deugeneit,
vlaegel, kaojóng, koetjóng, koetnaas of ‘n
batje waar ‘ne sjnaak dae van alles oetsjpookde. Hae deig gaer sjtoer. Hae sjloug op dènger
veur ‘t laweit (lawaai) en maakde ze ouch dèks
kepot. Eine batjakker kump oet ‘t Maleis mer
daomit meint me eine gemeine kael, eine nötterik. Dus zeker geine batteraaf, verrekeling,
prengel, sjanseraekel, sjinaos of gloeieling.
Dit gezègkde pas goud bie gloejeling: De zón
batterde ós oppe prie! Ech väöl kaods zout
neit in ‘ne batteraaf. Hae waar neit braaf mer
sjtout! De sjoolmeisters van vruiger hawwe
leiver te make mit ‘ne batteraaf es mit ‘ne
sjtikkemerd of ‘ne gemeinerik. Vraemp is waal
dat ‘t meistes allein mer sjnake ware. Es ‘t óm
ein mechelke gong haw me ‘t dèkser euver
‘n duvelskèndj! Maar dat waar dan ouch ein
gräödje erger! ‘t Taegegesjtèlde waar: gouw
blötsj. Sjinaos woort vruiger väöl gebroek veur
ein kao vrouw of maedje. Op vandaag haet ’t
gelökkig ein vruntjelikker beteikenis gekrege:
óndeug. Of dat in Sjènne ouch zo is?
Pès ‘t volgende Zittesj Huikske.
Reacties: veldekezitterd@gmail.com
Taekening: Jan Ruigt

Scoutingclubs lijken op jullie vereniging; zijn er grote verschillen? Waar
kunnen de meisjes terecht als ze een
vergelijkbaar aanbod op prijs stellen?
In het aanbod kunnen verenigingen op elkaar
lijken, maar dat is plaatsgebonden. Ik ken
scoutingverenigingen die erg op ons lijken,
maar er zijn er ook die erg verschillen. Met
Jong Nederland verenigingen is dat idem dito.
Meisjes kunnen terecht bij een van onze
accommodatiegenoten: scouting Don Bosco
of scouting Christiaan de Wet. Een groter
verschil zit ‘m volgens mij in de organisatiestructuur. Waar scouting aangestuurd wordt
door een landelijk orgaan, opereren Jong
Nederland verenigingen zelfstandig op lokaal
niveau met ondersteuning van een provinciaal
bureau. Dit zorgt voor een eigentijdse jeugdbeweging passend bij de omgeving.
Wil je nog gebruik maken van een
slotwoord?
Jong Nederland Lindenheuvel is een trotste
vereniging oppe Lèntjheuvel. Trots op haar
jeugdleden, kaderleden, vrijwilligers, steunende sponsoren en bevriende verenigingen.
Ben jij een energieke, creatieve, gezellige
jongen tussen de 4 – 17 jaar. Kom dan gerust
eens kijken bij een van onze groepsavonden.
We zijn te vinden in ons Jeugdcentrum Rozenbos, Rozenlaan 75, Lindenheuvel-Geleen.
Tekst Bert Wassenberg

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
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Afslanken op een easy en slimme
manier bij Easyslim in Sittard
Na een lange lockdown mag Easyslim.
nu Sittard weer open.Voor veel mensen
het moment om de knop om te zetten
en aan de slag te gaan met een gezonde
levensstijl. Maar wat als je wel graag kilo’s kwijt wilt, maar niet wekelijks wilt
sporten? Dan biedt Easyslim.nu Sittard
je de oplossing. Hier kun je afvallen
zonder je in het zweet te werken in de
sportschool.
Miranda Seelen, eigenaresse van Easyslim.
nu Sittard helpt je graag naar een gezonder
gewicht: ”Wij willen er voor iedereen zijn. Het
doel kan per klant verschillen. Terwijl de een
flink wat kilo’s kwijt wil, wil de ander meer
energie krijgen of spieren opbouwen. Wat
het doel ook is, we gaan er samen mee aan de
slag. Ook plaatselijk afvallen behoort tot de
mogelijkheden. Bij ons kun je afvallen op een
ontspannen manier.” Tegenwoordig kiezen
mensen die kilo’s kwijt willen raken voor
een gastric bypass operatie, in de volksmond
ook wel maagverkleining. Miranda: ”Mensen

weten niet dat deze operatie niet zonder risico
is. En dat je altijd moet oppassen wat je eet.
Na deze operatie kun je nooit meer zo eten
als vroeger. De meeste mensen kampen na
deze operatie bovendien met veel loshangend
vel. Om dit te verwijderen is vervolgens een
operatie nodig die je vaak zelf moet betalen,
en die littekens achterlaat. Ons apparaat zorgt
ervoor dat je snel in omvang kunt verminderen en dat je huid niet slap wordt. Sterker
nog, zelfs een slap geworden huid, wordt weer
strakker.”
Bij interesse in de methode van Easyslim.nu
volgt een intake. Daarbij wordt besproken
wat het gewenste doel is, wat de mogelijkheden zijn en uiteraard worden alle mogelijke
vragen beantwoord. Als er wordt besloten
om behandelingen te volgen, dan volgt de
proefbehandeling. ”Tijdens de behandelingen
krijgt de klant banden om de buik, heupen en
benen waaronder pads worden geplaatst. Het
apparaat wordt op de specifieke situatie van
de klant afgesteld en haalt vet uit de vetcel,
door middel van ultrasound. Via lymfedrai-

nage worden afvalstoffen afgevoerd, terwijl
gelijktijdig door elektrostimulatie de spieren
worden getraind. Cellulitis wordt minder en
een slappe huid wordt mooi strak.”
  Na de proefbehandeling volgt opnieuw een
meting en daarbij zal er een aantoonbaar resultaat zijn. ”Omdat wij zo overtuigd zijn van
onze methode geven wij garantie. Als er niet
minimaal vier centimeter af is na de proef,
dan hoeft de klant niet te betalen. Een proefbehandeling kost tijdelijk 49 euro (in plaats
van 89 euro). De ‘Easyslim.nu methode’ is er
voor iedereen, zowel mannen als vrouwen.
Wij zorgen ervoor dat iedereen de juiste begeleiding krijgt. Ook als mensen slecht ter been
zijn of niet kunnen sporten door bepaalde
klachten kunnen ze bij ons terecht”, aldus
Miranda.
Benieuwd geworden naar Easyslim.nu Sittard? Maak een afspraak voor een intake en
proefbehandeling via de website of bel met
06-39131142.

Kan terrein Don Bosco ingezet
worden als waterberging?
Raadslid Marcel Claessens van de GOB fractie
heeft vragen gesteld aan het college van B&W
over de plannen van het terrein Don Bosco
aan de Oudeweg 71 te Sittard naar aanleiding
van een ingekomen brief van een inwoner uit
Sittard-Geleen gericht aan de gemeenteraad.
Wateroverlast is op bepaalde plekken in de
gemeente Sittard-Geleen een groot probleem,

zo ook in de buurt van de Oudeweg in Sittard.
De briefschrijver heeft het idee geopperd om
op het Don Bosco terrein te Sittard een waterberging te realiseren.
Enerzijds goed om het gebied bij zware
regenval te ontlasten, anderzijds een mooie
upgrade van het gebied en de locatie. Vandaar

dat Marcel Claessens vragen heeft gesteld om
de te achterhalen welke plannen er voor de
betreffende locatie zijn, hoe het college aankijkt tegen de plannen van de inwoner en of ze
iets met de plannen willen gaan doen.
GOB is van mening dat de omwonenden hier
ook bij betrokken dienen te worden.

Bloemenlint van Maastricht tot Mook
Het gaat slecht met de bijen en insecten in
Nederland. Dat is zorgelijk, insecten zijn immers ontzettend belangrijk voor onze natuur
en voedselvoorziening. Ze zorgen niet alleen
voor de bestuiving van planten en bloemen,
maar dienen ook als voedsel voor vogels en
andere dieren. Om de achteruitgang van het
aantal bijen en insecten tegen te gaan, slaan
de provincie Limburg en landschapsorgani-

satie IKL de handen ineen. Samen maken zij
zich sterk voor het realiseren van een provinciaal bloemenlint, als leefplek voor insecten
en andere dieren. Grondeigenaren worden
opgeroepen én gestimuleerd om terreinen
en beeldbepalende locaties bloemrijk in te
richten. IKL stelt hiervoor (tegen een geringe
eigen bijdrage) een speciaal samengesteld
bloemenzaadmengsel beschikbaar, dat met

name bijen, hommels en vlinders aantrekt.
Tot en met 19 maart kan iedereen in Limburg
die over een eigen stuk grond of tuin beschikt
- van particulieren tot agrariërs en (groot)
grondeigenaren - via de website www.bloemenlintlimburg.nl (opent externe website) het
bloemenzaadmengsel bestellen. De mengsels
worden per post toegestuurd en kunnen eind
april, begin mei worden ingezaaid.

De groene waarden in de
regio Westelijke Mijnstreek
GroenLinks komt overal in Nederland
op voor groene waarden, duurzaamheid en behoud van biodiversiteit.
GroenLinkse raadsleden en wethouders en hebben lokaal al veel bereikt.
We missen nog een in Limburg gewortelde vertegenwoordiger in de Tweede
Kamer. Voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart staat kandidaat
Geert Gabriels, nu nog wethouder in de
gemeente Weert, geboren en getogen
in Limburg, op plaats 15 van de GroenLinks lijst.
De Westelijke Mijnstreek heeft een hoge
bebouwingsdichtheid. Naast wonen, slokken
de grote industrieën van Chemelot en NedCar,
bedrijventerreinen met grote logistieke blokkendozen langs de A2 en de infrastructuur
steeds meer ruimte op. Het is dan ook logisch
dat de strijd om behoud van groene gebieden
hier stevig gevoerd wordt.
Een goed voorbeeld is de jarenlange strijd om
het Graetheidegebied. Grondeigenaar DSM
heeft al vaak geprobeerd om in dit groene
gebied economische activiteiten mogelijk te
maken. De oudste milieuorganisatie in deze
regio, het Graetheidecomité, voert al ruim
40 jaar strijd om het groene karakter van dit
gebied te behouden. Al vele jaren is beloofd
dat er een ecologische verbindingszone zou
komen vanuit het Grensmaasgebied over de
Graetheide naar de omgeving van het Limbrichterbos.
In het landelijk programma van GroenLinks
wordt fors geld vrij gemaakt voor versterking
van groen en landschap. “Regionaal moet dat
vertaald worden en Graetheide kan daarin een
rol spelen” zegt Limburgse Kamerkandidaat
Geert Gabriels.
Als je kijkt naar de Westelijke Mijnstreek zie
je dat er aan de oostzijde langs de Geleenbeek
de afgelopen 10 jaar flink geïnvesteerd is in
de ontwikkeling van nieuwe bosgebiedjes,
versterking van de natuur en het herstel van
een meanderende Geleenbeek. Geert Gabriels: “Bewoners vinden dat echt geweldig en
maken op loopafstand van het stedelijk gebied
druk gebruik van het aantrekkelijk gemaakte
buitengebied. Juist in deze Coronatijden blijkt
hoe belangrijk een groengebied kort bij huis
is. Dit soort ontwikkelingen missen we in
de omgeving van Graetheide, en daar moet
ook zo’n slag naar versterking van groen en
landschap gemaakt worden.”
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Maak thuis je
eigen dosis
cultuur!
Laat je inspireren op:
www.dedomijnendichtbij.nl
Geef kleur aan
onze ramen

Escape from
the Studio

Creëer
jouw stilleven
van jouw stille
leven

Maak een
Recycle
gedicht

