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Instellingen, stichtingen, verenigingen 
en zelfstandigen in de culturele sector 
hebben massaal een beroep gedaan 
op de Subsidieregeling Herstelfonds 
Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021. 
Van de 39 ingediende subsidieverzoe-
ken heeft de gemeente Sittard-Geleen 
38 verzoeken gehonoreerd. In totaal is 
hiermee een subsidiebedrag gemoeid 
van 677.472 euro.

De Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en 
Cultuur Sittard-Geleen 2021 is bedoeld voor: 
Instellingen of verenigingen voor amateur-

Culturele en creatieve makers doen 
massaal beroep op Herstelfonds

Een kerkhof is vanuit een historisch perspectief 
de benaming voor de ruimte rondom een kerk. 
Het gebied was meer dan alleen een begraaf-
plaats, tegenwoordig een synoniem voor kerk-
hof. Vanuit deze defi nitie is de naam Urnenhof 
ontstaan: een plaats in een kerk voor het bewa-
ren van de asurn. Het voorvoegsel ‘R.K.’ geeft 
de denominatie aan van waaruit de Urnenhof 
is ontstaan, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
een algemene begraafplaats. De RK Urnenhof 
is dus als het ware een overdekt kerkhof van 
RK-signatuur. In deze krant een gesprek met 
deken Rob Merkx, diaken Roger Fleischeuer en 
kerkbestuurslid Huub Graat over de Urnenhof in 
de Baandert en nog meer zaken. Lees verder op 
pagina 13.
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‘Een mooie plek
om te herdenken’

Jubilarissenconcert 
Harmonie 
Lindenheuvel 
Vanwege de corona periode is het nu 
pas mogelijk weer een concert te geven. 
Uiteraard houdt de organiserende 
harmonie wel nog rekening met 
de geldende maatregelen. Zondag 
24 oktober 2021 geeft Harmonie 
Lindenheuvel een jubilarissenconcert. 
Tijdens dit muzikale gebeuren zullen 
de echtparen, wonend of afkomstig uit 
de wijk Lindenheuvel, die in 2020 of 
2021 hun gouden of diamanten huwelijk 
gevierd hebben of nog vieren, in het 
zonnetje worden gezet. Tevens wordt de 
eigen jubilaris gehuldigd. Het optreden 
vindt plaats in gemeenschapshuis 
’t Volkshoes aan de Past. 
Schoenmaeckersstraat van 10.30 tot 
12.30 uur. Het concert is voor iedereen 
gratis toegankelijk. Het bestuur van 
Harmonie Lindenheuvel vraagt aan 
echtparen, die op zondag 24 oktober a.s. 
willen komen genieten van dit speciaal 
voor hun geplande concert, zich uiterlijk 
8 oktober op te geven bij Marie-José 
Bouten, Lindenlaan 15. Opgeven kan via 
e-mail mariejosebouten@gmail.com of 
per telefoon/app 06-12662832. 
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kunst (spoor 1) die aantoonbaar in hun 
voortbestaan worden bedreigd als gevolg van 
de coronacrisis; Noodzakelijke fysieke en 
digitale aanpassingen ten gevolge van corona 
aan culturele accommodaties en werkruimtes 
(spoor 2); Projecten van individuele professi-
onele kunstenaars en zelfstandigen, dan wel 
groepen en organisaties binnen de professio-
nele kunst om zich na de coronacrisis weer te 
presenteren aan het publiek (spoor 3).
In het kader van spoor 1 ontvangen onder 
andere het Pitboel Theater in Sittard, Stich-
ting Gilde de Graven in Munstergeleen en 
Muziekvereniging Philharmonie in Sitttard 

een bijdrage uit het Herstelfonds. In het kader 
van spoor 2 kunnen onder andere Theater 
Karroessel in Geleen, Harmonie Concordia 
Obbicht en de Federatie Historie Sittard-Ge-
leen-Born een subsidie tegemoet zien. Ten-
slotte is ook aan een aantal zelfstandige ma-
kers en instellingen voor professionele kunst 
(spoor 3) een subsidiebedrag toegekend. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om Club Lam & De 
Domijnen en beeldend kunstenares Marij 
Heijligers voor een beeld van Entgen Luijten. 
Ook Heemkundevereniging De Lemborgh 
die samenwerkt met de Stichting Kasteel 
Limbricht om de archeologische collectie, op-
gegraven in de gracht van Kasteel Limbricht, 
te ontsluiten en voor het publiek toegankelijk 
te maken, ontvangt subsidie. Wethouder 
Andries Houtakkers (Cultuur) is verheugd 
dat culturele en creatieve makers binnen de 
gemeente Sittard-Geleen massaal gebruik 
maken van de steun die de Subsidieregeling 
Herstelfonds Kunst en Cultuur biedt. ‘Een 
krachtige en vitale kunst- en cultuursector is 
van groot belang voor een gezond leefklimaat 
in onze gemeente. Met deze regeling kunnen 
we de culturele sector ondersteunen, zodat 
we ook na de coronacrisis weer van kunst en 
cultuur kunnen genieten.’

in deze krant: 

Welzijn-& 
gezondheids

special
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Die pensioendatum komt uiteraard 
niet uit de lucht vallen, en om die reden 
hebben we al in de aanloop naar de 
verkiezingen van 2018 ingezet op een 
verbreding van de top van de partij. De 
afhankelijkheid van één persoon was 
niet langer opportuun, en past ook 
niet meer bij de gevarieerde mix van 
kwaliteiten die een partij tegenwoordig 
nodig heeft om zoveel mogelijk men-
sen aan te spreken. Samen met Leon 
Geilen en Yvonne Salvino vormde ik 
toen voor het eerst de driewieler, die als 
een geolied kopteam de gob-karavaan 
aanvoerde. Daarnaast verdeelden we de 
lijst in kleine groepen van kandidaten, 
waardoor iedere wijk en ieder dorp een 
herkenbaar aanspreekpunt op folders en 
posters aantrof. Al met al een zeer geva-
rieerd beeld. Onze boodschap was en is 
nog altijd duidelijk: gob, een partij die 
geworteld is in al onze steden, dorpen en 
wijken, met kandidaten die weten wat 
daar speelt en die luisteren naar wat er 
leeft. Samen werken we aan een leefbaar 
en economisch sterk Sittard-Geleen, in 
dorp én stad, mét en voor jong en oud.
Stuk voor stuk zetten gob mensen zich 
in voor de belangen van alle inwoners, 
verenigingen en bedrijven. Voortdurend 
hebben ze een luisterend oor en helpen 
of adviseren ze bij problemen. Dicht bij 
de inwoners is wat mij betreft het enige 
antwoord op het verlies van vertrouwen 
in de overheid. Onze sterke kracht is 
praten met de mensen, ze bezoeken of ze 
ontmoeten. Benaderbaar zijn dus!

Voor de verkiezingen van 2022 neem 
ik niet langer plaats op de driewieler, 
en zal de positie naast Leon en Yvonne 
worden ingenomen door Marcel Claes-
sens. Met hun 3-en zijn ze samen ervoor 
verantwoordelijk om het noodzakelijke 
gezag uit te stralen dat kiezers aan een 
partijtop toebedelen. Ieder vanuit hun 
eigen kracht. En die kwaliteiten hebben 
ze! Dat vindt gob belangrijk, en daarom 
hebben we unaniem voor hen gekozen. 
In de wederzijdse aanvulling schuilt de 
grootste kracht. 

Met Yvonne als lijstrekker bouwen 
we verder aan onze belangrijke pijler 
economie. Met  haar ervaring, met haar 
ondernemershart en haar vermogen om 
mensen, organisaties en initiatieven te 
verbinden. 

Leon is een sterke en ervaren bestuurder 
en goed ingevoerd in de inhoudelijke 
dossiers van onze gemeente. Leon staat 
erom bekend dat hij participatie hoog in 
het vaandel heeft staan in alles wat hij 
doet. Zijn kwaliteiten zijn zeer waardevol 
voor onze gemeente, het College en onze 
partij. Ik acht hem in staat om leiding te 
geven aan een nieuw college.

En tenslotte Marcel. Hij brengt zijn grote 
betrokkenheid bij inwoners en vereni-
gingen in. Wie kent Marcel niet, ben ik 
geneigd te zeggen. Marcel zit als een 
spin in het web van een sterk en wijd-
vertakt lokaal netwerk, waarbij hij de 
sociaal-maatschappelijke kant van onze 
partij laat zien. Iedere dag opnieuw.

gob is de lokale partij die zijn onder-
scheidend vermogen niet kan ontlenen 
aan een landelijk programma of een 
landelijk bekend politiek gezicht. Het is 
ons bezielend leiderschap dat door de 
hele partij wordt uitgedragen dat gob
zo uniek maakt. Al deze competenties 
samen zijn onderdeel van de kracht van 
gob. En door ze te bundelen wordt het 
geheel bovendien sterker dan de som 
der delen

Ik ben er uitermate trots op dat dankzij 
de inzet van velen, gob is gegroeid tot 
een sterke, betrouwbare lokale partij. 
Dankzij deze inzet is er een mooie basis 
gelegd voor de toekomst. Een toekomst 
die ik vol vertrouwen tegemoet zie. De 
toekomst van een leefbaar en econo-
misch sterk Sittard-Geleen, in dorp én 
stad, mét en voor jong en oud. Want dat 
is waar we het voor doen!

Yvonne, Leon, Marcel en alle 47 andere 
kandidaten: samen kom je verder, dus 
zet er de schouders onder en bouw voort, 
zoals gob dat altijd gedaan heeft. Ik 
heb er alle vertrouwen in.  Samen met 
onze kiezers bouwen wij verder aan de 
toekomst van Sittard-Geleen met al haar 
mooie kernen en dorpen!

Pieter,
september 2021

Onder het motto ‘verjonging en vernieuwing’, doe ik bewust een stap opzij en ga ik na een 44-jarige loopbaan in 
het openbaar bestuur op 16 april 2022 met pensioen. Dan is het moment aangebroken waarop ik vol trots terug-
kijk en tegelijkertijd vol vertrouwen de toekomst tegemoet zie. Onze partij is vanaf dag 1 in de afgelopen 21 jaar 
uitgegroeid tot een factor van betekenis voor alle mensen in Sittard-Geleen. En dat groeiproces gaat door want 
een nieuwe en ervaren ploeg, onder aanvoering van lijsttrekker Yvonne Salvino, samen met Leon Geilen en 
Marcel Claessens, neemt het stokje over. Samen met alle kandidaten op de lijst en alle gob leden zullen zij de 
stem van inwoners uit alle wijken en dorpen vertegenwoordigen. Samen met de huidige 10 raadsleden, 2 burger-
raadsleden, 2 wethouders, 7 bestuursleden en meer dan 100 leden. En hopelijk steunen in maart 2022 opnieuw 
veel kiezers gob door hun stem aan een van onze 50 kandidaten te verlenen. Een stem op een van hen is in het 
belang van onze gezamenlijke toekomst meer dan de moeite waard. En natuurlijk blijf ik ook mijn steentje 
bijdragen en zal ik hen allemaal steunen via mijn rol in het partijbestuur. 

‘Vol vertrouwen verder 
bouwen aan de toekomst 

van Sittard-Geleen’
P I E T E R  M E E K E L S T ROTS  O P  Z I J N  N I E U W E  E N  Z E E R  E RVA R E N  T E A M!
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maker. In het land van kruisboogschutter Wil-
helm Tell werd Pierre Kerkhoff s een grootheid 
als doelpuntschutter.

Dat de sportieve loopbaan van Pierre 
Kerkhoff s over rozen ging moge duidelijk 
zijn. Het neemt niet weg dat zijn interland-
carrière met slechts vijf caps en zonder enig 
doelpunt ietwat teleurstellend is verlopen. 
In een interview dat ik in juni 1979 met hem 
had na afl oop van een vriendenwedstrijd op 
het terrein van Sweikhuizer Boys zei hij het 
volgende. “Ik zat vaak op de reservebank en 
een echte doorbraak in Oranje is niet gelukt. 
Mijn mooiste ervaring was een tournee in 
1960. Wij verloren in Mexico-City met 3-1 van 
Mexico, speelden in Willemstad 0-0 gelijk 
tegen Nederlandse Antillen en wonnen ten-
slotte in Paramaribo met 4-3 van Suriname.” 
De andere interlands waren tegen Noorwe-

Sittard-Geleen heeft veel topsporters 
voortgebracht. Handballers, atleten, 
wielrenners, ijshockeyers, hockeyers. 
De Westelijke Mijnstreek die zich graag 
profi leert als een sterke sportregio 
heeft een reputatie hoog te houden. 
Hoe zit het met het aantal topvoetbal-
lers? Dat valt tegen. We hebben Jan 
Notermans, Gerard ‘Sjeer’ Gruisen, 
Willy Dullens en-wie-nog? Niemand 
dus. Voor de duidelijkheid: we hebben 
het nu over topvoetballers die hier zijn 
geboren en opgegroeid. Een speler die 
meestal in het rijtje van internationals 
wordt vergeten is Pierre Kerkhoff s. 
MijnGazet richt vandaag de schijnwer-
pers op zijn glansrijke carrière.

Pierre Kerkhoff s (26 maart 1936) debuteerde 
als 15-jarige knul in de hoofdmacht van de 
Geleense voetbalvereniging Maurits. Met die 
club werd hij in 1957 landskampioen bij de 
amateurs. Na de landstitel met Maurits sloot 
Kerkhoff s niet zoals iedereen verwachtte zich 
aan bij Fortuna ’54, maar koos verrassend 
voor Enschedese Boys. In Geleen snapte nie-
mand dat manager Huub Adriaans van For-
tuna niet slagvaardiger was geweest, temeer 
Kerkhoff s’ elftalgenoot en vriend Ger Donners 
ook naar Enschedese Boys was getransfe-
reerd. “Onbegrijpelijk dat Fortuna deze twee 
talenten naar Enschede heeft laten vertrek-
ken”, reageerden veel supporters boos .
In 1959 verhuisde Pierre Kerkhoff s van 
Enschedese Boys dat slechts in de 2e divisie 
uitkwam naar de eredivisionist Sportclub 
Enschede. Bij deze machtige vereniging die 
op een haar na in 1958 landskampioen was 
geworden en in de eindstand alleen DOS 
Utrecht met keeper Frans de Munck voor zich 
had moeten dulden, golden Abe Lenstra en de 
Duitser Helmuth Rahn als absolute sterren. 
In het seizoen 1959/1960 eindigde de Gelener 
met 28 goals als vierde op de topscorerslijst. 
De thuiswedstrijd tegen het Amsterdamse 
Blauw Wit zou voor Kerkhoff s van historisch 
belang worden. Hij speelde het klaar om 
onder het toeziend oog van 12.000 juichende 
supporters alle zes Enschedese doelpunten 
te maken. Tot de dag van vandaag heeft bijna 
geen enkele profvoetballer deze prestatie 
kunnen evenaren. Slechts enkelen, waaronder 
Johan Cruijff  en Marco van Basten speelden 
dat ook klaar. Wanneer deze drie topschutters 
elkaar bij bijzondere gelegenheden ont-
moetten, was er als “club van zes” altijd even 
aandacht voor hun gezamenlijke mijlpaal. Het 
record hield stand tot 2007 toen Afonso Alves 
voor SC Heerenveen liefst zeven keer in een 
en dezelfde wedstrijd scoorde.

PSV lag op de loer en contracteerde de spits 
wiens kopballen voor keepers vaak onhoud-
baar waren in 1961. Na twee seizoenen met 
tweede plaatsen - eerst achter Feyenoord 
daarna achter DWS(A) - veroverde Pierre 
Kerkhoff s met PSV de landstitel en bekroonde 
hij met 22 goals zijn topseizoen als topsco-

rer van Nederland. Vriend Ger Donners was 
inmiddels ook PSV-er net als de overige 
Limburgers Gerard Hoenen, Piet Giesen, Fons 
van Wissen en Lambert Verdonk. Trainer van 
deze kampioensploeg was Bram Appel. 
Na Europa Cupwedstrijden tegen Esbjerg, 
Spartak Plovdiv en FC Zürich hield de goal-
tjesdief (55 goals in 83 wedstrijden) het bij 
PSV voor gezien. 

Pierre Kerkhoff s kocht zich vrij en kon zo op 
een aanbieding van Lausanne Sport ingaan. 
Bij deze club zette hij zijn handtekening onder 
een lucratief contract. Net als in Eindhoven 
eindigde zijn elftal eerst twee keer als tweede 
met het landskampioenschap in het derde 
seizoen. Na zeven jaar voetbal in Lausanne 
volgde een laatste seizoen als fullprof bij Xa-
max Neuchâtel. In Zwitserland was de speler 
uitgegroeid tot een gewaardeerde doelpunten-

Gelener Pierre Kerkhoff s: kopsterke spits
die schitterde in Eindhoven en Lausanne

Trainen in het bijzondere Mauritsstadion, dat al geruime tijd niet 
meer bestaat. De kopsterke spits heeft er menig uur doorgebracht. 
Als speler van Maurits, niet van Fortuna. (Foto: archief Fortuna 
Museum)

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

gen en Noord-Ierland. In Oranje speelde de 
halve Zwitser onder meer samen met Cor van 
der Hart, Jan Notermans, Sjaak Swart, Kees 
Rijvers en Jan Klaassens. 

Pierre Kerkhoff s en zijn echtgenote Marianne 
van Wylick zijn na de succesvolle voetbalpe-
riode nog lang in Zwitserland blijven wonen. 
Als populaire oud-voetballer werkte hij 
jarenlang voor Puma Sport en Le Coq Sportif 
in het Franstalig deel van La Suisse. Zijn 
belangstelling ging destijds vooral uit naar 
de tennissport en golf. Na gelukkige jaren in 
hun woonplaats Lausanne aan het Meer van 
Genève keerde het echtpaar Kerkhoff s een 
tiental jaren geleden terug naar Limburg, om 
precies te zijn naar Maastricht. Geleen, de 
stad waar hun wieg stond, werd de volgende 
halte en daar wonen ze nog steeds. De naam 
van de geliefde voetballer is gegraveerd in 
het Fortuna ’54 & Maurits Voetbalmonument 
nabij het vroegere stadion. In het monument 
staan de namen van de spelers en hun trainer 
Harry Verhardt, die in 1957 onder de naam SV 
Maurits kampioen van Nederland waren. Tot 
in lengte van dagen staat de naam van Pierre 
Kerkhoff s in het monument. Iets om trots op 
te zijn.

Door Koos Snijders

   
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen 

 
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  

 
 

   
Miele en AEG wasmachines 

 
AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,  

van € 629,00 voor €549,00 
 

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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Stichting Tiliade zoekt 
een grote kerstboom
Stichting Lindenheuvelse culturele feesten 
(Tiliade) zoekt een grote kerstboom. Al enkele 
jaren organiseert de stichting het project 
Wensboom van Lindenheuvel. Inwoners van 
de grootste wijk van de Gemeente Sittard-Ge-
leen kunnen een wens doen voor zichzelf 
of voor een ander. Voorwaarde is dat je wel 
in de wijk moet wonen. Dit jaar ( vrijdag 17 
december ) worden de wensen die gehono-
reerd worden, openbaar gemaakt onder de 
Wensboom op de Bloemenmarkt in Linden-
heuvel. De stichting is naarstig op zoek naar 
een kerstboom van 10 à 14 meter hoog die zij 
het liefst binnen de wijk kunnen verkrijgen. 
Heb je of weet je een kerstboom die beschik-
baar is, twijfel dan niet en neem contact op 
met de Tiliade.  Bel of mail met Peter Henssen 
0620229311. peterhenssen@online.nl  

Rommelmarkt bij ZMC
De Zaterdagmiddagclub aan de President 
Kennedysingel 20 is zaterdag 25 september 
tussen 11.00 en 16.00 uur niet alleen open als 
speelparadijs voor de kinderen, maar ook het 
toneel van een heuse rommelmarkt. Daar-
naast zijn er leuke activiteiten voor kinderen 
en is er gezorgd voor muziek en iets te eten en  
te drinken. De entree van de markt is gratis. 
Wil je ook binnenspelen dan kost dit, zoals 
elke zaterdag, een euro.
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cyrille niël 
De Toone van Zitterd!

1-2-3 okt

jandino asporaat 
Opgefokt 

wo 6 okt | 20.00 uur 

carel kraayenhof quartet 
100 jaar Piazolla 

do 14 okt | 20.00 uur 

frans pollux
Pollux duit Amerika

vr 15 okt | 20.00 uur 

VET kindercabaret 
Kapot Vet

zo 17 okt | 14.00 uur 

de diwali show 
De Diwalishow 

zo 24 okt | 15.00 uur 

johan derksen presenteert
The Sound of Blues & Americana 

wo 3 nov | 20.00 uur

dolfje weerwolfje 
The Musical 

zo 7 nov | 14.30 uur

Eindelijk weer
genieten!
Bekijk ons nieuwe theaterseizoen

Tickets & meer voorstellingen: dedomijnen.nl/theater
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Keukens-CV-Sanitair

Groothandel in: Sanitair - Verwarming - Ventilatie - Loodgietersmateriaal 
PVC - Vloerverwarming  Dakmateriaal - Elektra - Leidingsystemen

Warmtepompen - PV panelen 

Burgemeester Lemmensstraat 216 | 6163 JS Geleen
Tel. 046-4747575 | info@cema.nl | www.cema.nl

Wij staan graag voor u klaar!

NU € 229,-

incl. 21% BTW

Geberit
wandcloset

+
bedienings-

plaat
+

inbouw-
reservoir

Nergens 
goedkoper

(overige sanitair 
op aanvraag)

De goedkoopste van Nederland

Ook Taalhuis nodig voor 
ambtenaren en politici
Bijna 11 procent van de inwoners van deze 
gemeente staat buitenspel omdat ze niet goed 
kunnen lezen en schrijven. In harde cijfers gaat 
het om 10.000 van de 93.000 mensen met een 
taalachterstand. Indrukwekkende en angstwek-
kende cijfers. Die zullen nog wel verder oplopen, 
want wat er steeds aan informatie in je echte en 
digitale brievenbus wordt gedumpt wordt er niet 
eenvoudiger en leesbaarder op. En dan hebben 
we het er maar niet over dat het vaak ook nog 
zo in zulke duffe, nietszeggende woorden wordt 
verteld. Een papieren slaappil vol gaap verwek-
kende woorden. 

Koffie
Maar het Taalhuis gaat dit grote probleem aan-
pakken. In de Week van Lezen en Schrijven heeft 
wethouder Kim Schmitz het Taalhuis geopend. 
Het (Digi) taalhuis is  te vinden op de tweede 
verdieping van de bieb. ,,Wie vragen heeft over 
lezen, schrijven, rekenen of leren omgaan met 
de computer is er van harte welkom. Er worden 
activiteiten op het gebied van taal georganiseerd 
voor ouders en kinderen”, meldt  de recente 
gemeentelijke Stadskrant blij. Sinds 9 september 
is  elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur een spreekuur ‘Taal met Koffie’  Dan kun je 
vragen stellen over lezen, schrijven, rekenen en 
‘digitale vaardigheden’. ,,Iedereen is welkom, de 
koffie staat klaar, het enige, dat je moet  doen, 
is je schroom afleggen om te zeggen dat je niet 
of amper kunt lezen en schrijven”, aldus de 
wethouder. Simpel, nietwaar? Was het maar 
zo. Niemand stapt zo maar een gebouw binnen 
waar hij of zij niet of bijna nooit komt om daar 
te roepen: ,,Help, ik kan niet lezen en schrijven.” 
Wethouder Schmitz en haar bollebozen in het ge-
meentehuis moeten snel iets slimmers bedenken 
dan een gratis kop koffie met een hulppraatje 
om mensen, die al jaren kampen met schrijf-, 
lees- en rekenproblemen te bereiken. Niettemin 

is hulp aan het groeiend aantal mensen met een 
taalachterstand een prima gedachte. Maar zou 
het niet ook een goed, en wellicht beter,  idee zijn 
om ook een Taalhuis voor ambtenaren en politici 
te maken? Een huis, waar deze groepen leren om 
zich uit te drukken in voor iedereen begrijpelijke 
taal. Niet de bekende Jip en Janneke taal. Die 
is te kinderachtig en eigenlijk in al zijn eenvoud 
nogal hautain. Want iedereen wordt in de Jip en 
Janneketaal als een kleuter toegesproken door 
oom/ tante ‘Slimme ambtenaar’ en de als Joris 
Goedbloed verklede politicus. Maar wat wense-
lijk en noodzakelijk is dat ambtenaren en politici 
leren om zich in gewone mensentaal uit te druk-
ken. Zonder al die woorden, die moeten bewijzen 
dat ze doorgeleerd hebben en die hun voorname 
status nog eens onderstrepen. En graag in woor-
den, die aanspreken en die je meteen laten zien 
hoe de vork in de steel zit en waar het om draait. 

Jeukwoorden
Vakjargon en modieuze prietpraat?  Niet nodig, 
maar als het niet anders kan dan wel uitleggen 
wat er bedoeld wordt.  Op modieuze  prietpraat 
zit niemand te wachten. In de laatste Stadskrant 
staan een paar van die moderne jeukwoorden als 
‘ontwikkelpaden’, ‘matchmakers’, ‘participatief 
ontwerpen’, ‘zwemvoorziening’, ‘circulariteit’ 
en ‘klimaatadaptief’. Ook als je wel goed kunt 
lezen erger je aan die ambtelijke verslaving aan 
lettergegoochel. 

Totale afknapper is ook de besluitenlijst van 
burgemeester en wethouders, die zowat elke 
week wordt gepubliceerd. Even vlot bekijken 
wat de wijze heren en dames van b en w hebben 
besloten, goedgekeurd of afgekeurd? Vergeet het 
maar. Om dat te kunnen begrijpen, volstaat niet 
één Taalhuis maar moet je een hele straat met 
Taalhuizen bezocht hebben voordat je doorhebt 
wat er is besloten, goedgekeurd of afgekeurd. 
Die 10.000 mensen in de gemeente, die moeite 
met lezen, schrijven en rekenen hebben zijn niet 
alleen geholpen met een luisterend oor van een 
hulpverlener die koffie schenkt en tips geeft. 
Maar wat zij, en allen in deze gemeente nodig 
hebben, is klare taal van ambtenaren en politici, 
die zuivere koffie schenken en geen poetsen van 
gebakken lucht daarbij serveren.

 Door Ray Simoen
 Reageren: redactie@mijngazet.nl

COLUMN
Hoewel Peter van Deursen, Wim Kallen en ik 
al langer vrienden van elkaar zijn, bleven onze 
jeugdjaren tot op heden onbesproken. Daar 
wilden we wat aan gaan doen. En wat is dan 
leuker om vroege herinneringen op te halen en 
te delen. In dit verslag vertel ik over Nijmegen, 
waar ik gewoond en gestudeerd heb.Het was 
vrijdag 20 augustus 2021, toen ik vroeg in de 
morgen opstond. De vogels waren al wakker. 
De huizen sliepen nog. Een uurtje later zaten 
we in de trein: Peter van Deursen, Wim Kallen, 
Emma en ik. (Emma is meegegaan omdat we 
elkaar in Nijmegen hebben leren kennen). 
Na iets meer dan anderhalf uur ‘treinen’ 
rolden we Centraal Station Nijmegen binnen. 
Nijmegen is de oudste stad van Nederland. 
Ik zeg het hardop, wetende dat ik er last mee 
kan krijgen, want Maastricht is een geduchte 
concurrent. Als je een studentenstad een tijdje 
uit het oog bent verloren, is het altijd weer 
even wennen aan die fietsers. Ze zijn onver-
brekelijk verbonden met het studentenleven. 
Kleinstedelingen, zoals wij uit Sittard, maakten 
dan ook herhaaldelijk sprongetjes naar links 
of naar rechts om die vermetelijke pedaalrid-
ders te ontwijken. Zo’n grote stad heeft ook 
iets anoniems en chaotisch, waar wìj niemand 
kennen en niemand ὸns kent. Tegelijkertijd 
lijkt de stad ook weer vertrouwd, omdat de 
herinneringen je langzaam maar zeker in de 
tijd terugplaatsen. Ik had het plan opgevat om 
een bezoek te brengen aan de Van Spaenstraat 
en de Burghardt van den Berghstraat, waar ik 
in de jaren zeventig op kamers heb gewoond. 
Vooruit, op naar de Van Spaenstraat. Dat was 
even zoeken. Waar lag die straat ook alweer? 
Nergens een aanduiding. Zelfs enkele buurt-
bewoners haalden hun schouders op. Ik moest 
denken aan de wijk waar ik zelf woon. Ook 
daar wonen mensen die voor de buurt niet 
bestaan. Hun huis bestaat alleen maar voor 
hen. Zoiets bestaat echt.Terug naar het verslag. 
Wim was de moedigste. ‘Gewoon aanbellen.’ 
Een vriendelijke dame maakte open en na en-

Kunststukjes
Even terug naar vroeger

kele inleidende woorden nodigde ze ons uit om 
een kijkje in haar huis te komen nemen. In de 
ruime woonkamer herkende ik de rozetten aan 
het hoge plafond. Hier had ik gewoond. Even 
voelde ik me weer die student uit 1971 die zijn 
eerste kamer betrok. De dame vertelde over de 
omvangrijke restauratie van de woning, maar 
ik luisterde slechts met een half oor. Wat had 
me ertoe gebracht om naar Nijmegen te gaan? 
Waarom wilde ik rechten gaan studeren? Dat 
was toen niet helemaal duidelijk en dat is het 
nog steeds niet. Kom we gaan verder. Naar de 
Burghardt van den Berghstraat. Het verwaar-
loosde studentenhuis van weleer was een 
stadsvilla geworden. Op de foto biedt Emma 
aan de huiseigenaareen bloem aan, die we 
onderweg hadden geplukt. De eigenaar was zo 
verbouwereerd, dat hij vergat om zijn schoenen 
aan te trekken. Al gauw ontstond een gesprek, 
en binnen de kortste keren stonden we in de 
woning. Eenmaal binnen, begon opnieuw een 
film af te draaien. In dit huis woonden in 1974 
negen studenten. Ik herinnerde me het stel dat 
op de benedenverdieping woonde. Het meisje 
studeerde geschiedenis en haar vriend, die in 
de steun liep, verzamelde conservenblikken. 
Hij toog elke dag naar een buurtsuper om zijn 
verzameling aan te vullen. Na verloop van tijd, 
toen de collectie uit zijn jasje was gegroeid, 
besloot hij het overschot van de hand te doen. 
Het hele huis smulde van bonensalade met to-
nijn, kip in kerriesaus, linzenstoofschotel en ga 
zo maar door.  Hier valt nog het een en ander 
over te zeggen. Misschien een volgende keer. 
Tenslotte zijn we moe van het wandelen op het 
terras voor De Waagh in Nijmegen neergestre-
ken, wachtend op een stadsgids. Ik liet mijn 
gedachten indalen. Naar datgene wat voorbij 
is, en waarvan ik weet dat het nooit meer terug 
zal komen, want het leven heeft me gemaakt 
wie ik ben. Wie ik nù ben.
 Tekst Niek Bremen
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ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

 @tummerselectro          @eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site

T. 085 – 105 4444  | www.eptummers.nl

JOUW LOKALE ELEKTRONICA- 
EN WITGOEDSPECIALIST!

Wij zijn jouw lokale elektronica- en witgoedspecialist, 7 dagen per week 

geopend en met 8 winkels in de regio is er altijd wel een winkel bij jou in de 

buurt. Onze deskundige medewerkers adviseren je graag bij jouw aankoop. 

Zowel in onze winkels, webshop en telefonisch staan we voor je klaar. 

Daar word ik vrolijk van!

Tummers

Frank

WIJ BLIJVEN GROEIEN EN ZOEKEN LEUKE
BEZORGERS & BIJRIJDERS!

• 4 Daagse werkweek met een fulltime salaris
• Veel doorgroei mogelijkheden
• Geen ervaring nodig, we leiden je zelf op tot monteur
• Bijrijders hebben geen rijbewijs nodig

WWW.WERKENBIJEPTUMMERS.NL Lunch in stijl!

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

Leuk extratje

Ook ideaal als 

bijbaantje!

• Geen ervaring nodig, we leiden je zelf op tot monteur
• Bijrijders hebben geen rijbewijs nodig Ook ideaal als 

bijbaantje!

VACATURE

Lol met je collega’s!

Wij zijn jouw lokale elektronica- en witgoedspecialist, 7 dagen per week 

geopend en met 8 winkels in de regio is er altijd wel een winkel bij jou in de 

buurt. Onze deskundige medewerkers adviseren je graag bij jouw aankoop. 

Zowel in onze winkels, webshop en telefonisch staan we voor je klaar. 

Frank

NIEUWEMEGASTORE
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Like ons opLike ons opGeopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur  Wolfeynde 10  |  Beek  |  046 - 437 50 40  |  www.gecolux.nl 

Raamdecoratie en vloeren, alles onder 1 dak!
• Gordijnen • Raamdecoraties • Insectenwering • PVC vloeren

Raamdecoratie en vloeren,
alles onder één dak.

Om de paar jaar hoor je op beide oevers 
van de Grensmaas een diep gesnik. Aan 
‘onze kant’ van de Maas zijn de zakdoe-
ken doorweekt van tranen omdat we in 
1839 zo wreed gescheiden werden van 
de Belgen, bij wie de Neder-Limburgers 
zich zo veel meer thuis zeggen te voelen 
dan bij de boven Moerdijkse ‘Ollenjers’. 

Aan de andere kant van het water tranen met 
tuiten omdat ze in 1839 zo graag de beide 
Limburgen bij elkaar hadden gehouden. De 
ervaring van negen jaar ‘ongerein’, van 1830-
1839, was  zo goed bevallen dat het naar meer 
en langer smaakte.  Maar de ‘Grote Mogend-
heden van Europa” vonden het Belgenland 
groot genoeg en stuurden de Neder-Limbur-
gers  in 1839 voorgoed naar het land van de 
Oranjes. Die  hechte band tussen de twee 
Limburgen wordt nog altijd gekoesterd vooral 
in gloedvolle herdenkingsredes en bij feesten 
met veel bier. Maar toen corona zich van 
grenzen niks aan trok,  was van die hechte 
band weinig te bespeuren: roadblocks en 
agenten hielden de Limburgers aan weerszij-
den van de Maas uiteen.

Schuiftrompet
 Carnaval, schutterijen, tradities en  nog veel 
meer hebben we gemeen met de ‘overkant’ 
maar ,, ,,ongelooflijk hoe twee volken die 
dezelfde taal spreken toch zo verschillend 
kunnen zijn”, zei de Belgische komiek Philip 
Geubels: ,,Wat bij Belgen uitgaan is, noemen 
Nederlanders stappen. En wat bij Belgen 
stappen is, is bij Nederlanders lopen terwijl 
Belgen rennen zeggen, wanneer Nederlanders 
beginnen te lopen.”

Euleteul betere dorstlesser dan Toetëlèr

Dat geldt voor meer dan voor woordspelingen. 
Planten hebben een officiële Latijnse naam. 
Dat is makkelijker want velen komen overal 

voor zodat je niet tientallen namen voor 
dezelfde plant hoef te onthouden. Sambucus 
is Latijn voor schuiftrompet. Daarmee wordt 
de vlierstruik bedoeld, die je in heel Euro-
pa tegenkomt. En overal zijn ze blij met de 
vlierstruik en zijn bloesems. Je kon ze overal 
voor gebruiken. De vlier was het symbool 
voor vruchtbaarheid en liefde. In Zweden 
kusten vrouwen, die zwanger wilden worden. 
Maar de plant beschermde ook tegen bliksem 
terwijl de nuchtere Friezen een vlier plantten 
op een graf. Van de bessen werd een drankje 
gemaakt tegen verkoudheid en nu nog worden 
vlierbessen in de voedingsindustrie gebruikt 
als natuurlijke grondstof een vlier.

Vrolijk
In Belgisch Limburg gebruikten ze net als bij 
ons het hout van de sambucus-( schuiftrom-
pet)- vlier voor het maken van fluitjes. Toetël-
èr zeggen ze in het andere Limburg tegen 
de vlierstruik. Euleteul, zeggen ze in Stein. 
Dezelfde plant maar een andere naam. 
Nu hebben de Belgisch-Limurgse brouwers 
van Den Toetëlèr in Hoeselt en de  Ne-
der-Limburgse brouwers van de Fontein in 
Stein elk een bier met vlierbloesem gemaakt. 
Welk vlierbier smaakt het lekkerst? De 
Toetëlèr oogt stoerder en robuuster terwijl de 
Euleteul er uitziet als een vrolijke spring in 
het veld. Beiden hebben ze een heldere witte 
schuimkraag. ,,De alcohol in de Toetëlèr kan 
niet de wat bedaagde geur maskeren”, vindt 
bierexpert Guillaume Vroemen. De Euleteul 
kan hem en zijn vrouw Myriam eerst niet zo 
bekoren door ,,het Fanta-achtige geurtje” 
dat ze gewaar worden. ,,Maar als je het bier 
even laat staan dan kun je de lichte vlierbloe-

semgeur goed ruiken, mooi,” zegt Myriam 
opgelucht. 

En hoe smaken de beide ‘vlierbieren’? Helaas 
laat de Toetëlèr hier ook punten liggen. ,,Niet 
de tintelende frisheid  van de Euleteul. De 
Toetëlèr is aan een opfrisbeurt toe, het bier 
smaakt tamelijk belegen, geen echte dorst-
lesser. Nee, lekker teut word je niet met  de 
Toetëlèr”, menen beide bierkenners. ,,De 
Euleteul heeft een mooie frisse smaak,  is 
licht fruitig en plakkerig. Aan het eind valt hij 
ietwat droog weg. Maar het is onbetwist een 
lekkere zomerse dorstlesser. Prima bier om te 
schenken bij een van die gemeenschappelijk 
Neder-Belgisch-Limburgs feestjes. Samen 
lekker ‘euleteulen’,”

 Door Ray Simoen

Naam: Toetëlèr, blond
Brouwerij:Den Toetëlèr, Hoeselt
Alcohol:7,3 %
Ingrediënten: water, gerstemout,hop,-
gist en vlierbloesem
Informatie:Brouwerij Den Toetëlèr, 
Kleistraat 54, Hoeselt (B), www.toete-
ler.be
Naam:Euleteul, zomer
Brouwerij: De Fontein, Stein
Alcohol: 5,1 %
Ingrediënten: water, gerstemout,tar-
wemout,vlierblosem, hop en gist
Informatie:Brouwerij De Fontein, On-
dergenhousweg 15, Stein, 
www.brouwerijdefontein.nl

Schouwburg De Domijnen zal de naam Toon 
Hermans Theater krijgen. Het eerbetoon aan 
de legende is een lang gekoesterde wens van 
Stichting Toon Hermans en de gemeente 
Sittard-Geleen. Het markeert ook de start van 
een nieuwe koers voor het theater.

Toon Hermans: een van de Grote Drie van 
het naoorlogse Nederlandse cabaret. Zijn zeer 
succesvolle carrière begon in Sittard-Geleen, 
waar hij gedurende zijn jeugd woonde aan 
de Parklaan. Met zijn humoristische teksten 
verwierf hij grote bekendheid in carnavals-
kringen en zijn allereerste revue schreef hij in 
Sittards dialect. Wethouder Andries Hou-
takkers (Cultuur) spreekt zijn dank uit aan 
de stichting Toon Hermans voor het mogen 
gebruiken van de naam. “We zijn erg blij dat 
we dit mooie eerbetoon kunnen geven aan een 
van de belangrijkste cabaretiers van Neder-
land in ons eigen Sittard-Geleen.” Al eerder 
kondigde de gemeente aan dat een deel van 
de expositie Toon Thuis een plek gaat krijgen 
in de schouwburg. Houtakkers: “De komende 
maanden zal het theater stap voor stap meer 
Toon Hermans ademen. Nieuwe energie in de 
schouwburg is een lang gekoesterde wens van 
velen, mijzelf incluis.” 

Schouwburg verder als Toon Hermans Theater

Mikos Pieters, verantwoordelijk voor het Toon 
Hermans Theater bij De Domijnen, benadrukt 
dat de naam onderstreept waar het theater 

Wethouder Andries Houtakkers van Gemeente Sittard-Geleen, Githa Hermans van Stichting 
Toon Hermans, Gijsje van Honk en Mikos Pieters van De Domijnen kondigden de naamswijzi-
ging aan. 

voor wil staan. “Het illustreert hoe verbonden 
we ons willen voelen met de stad en hoe toe-
gankelijk we theater willen aanbieden.” 

Hoe het zijn weerslag zal krijgen in de 
programmering zal komende tijd duidelijker 
worden. Op Toons geboortedag 17 december 
zal het toekomstige Toon Hermans Theater 
officieel worden gedoopt tijdens een feestelij-
ke avond, waarin de nieuwe signatuur duide-
lijk voelbaar zal zijn. Wat onveranderd blijft, 
is de sterke verbinding met het vermaarde 
huisgezelschap Het Laagland. Pieters: “Ster-
ker nog, we gaan de kleine zaal omdopen tot 
Laaglandzaal.” Barok ensemble Ad Mosam en 
het jonge toneelgezelschap Club Lam zullen 
als vaste bespelers ook aan het nieuwe theater 
verbonden blijven.

Nieuwe start voor De Domijnen
De naamsverandering markeert de nieuwe 
start die De Domijnen heeft gemaakt sinds het 
aantreden van de nieuwe directeur-bestuur-
ders Gijsje van Honk en Joery Wilbers. Het 
duo legt uit: “We zien enorm veel potentieel 
in de organisatie en in het culturele veld. De 
kunst is om dat potentieel de ruimte te geven 
en de samenwerking op te zoeken met andere 
cultuur- en maatschappelijke partners, zodat 
we gezamenlijk de stad kunnen versterken. 
Dit is nog maar het begin.” 



MIJNGazet | pagina 8



MIJNGazet | pagina 9

NA 70 JAAR IS HET DOEK GEVALLEN

TOTALE EXECUTIE 
LEEGVERKOOP

ALLES 
MOET 
WEG!!!

KORTINGEN TOT 70%
Joop Roukens meubelen Geleen - Salmstraat 15 Geleen

BOXSPRINGS, STOELEN, TAFELS, BANKEN, MATRASSEN, RELAXFAUTEUILS, MEUBELSETS, LAMPEN, DECORATIE.

Tegen absolute bodemprijzen!!!

 Executie verkoop start:
  

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

21 T/M 25 SEPTEMBER 10.00 TOT 17.00 UUR

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 10.00 TOT 17.00 UUR
ZONDAG 19 SEPTEMBER EXTRA VERKOOPDAG 

10.00 TOT 17.00 UUR

Dat is de vraag die vele fans bezig 
houdt. Gelukkig is er voor het antwoord 
op die vraag het praatprogramma van 
Fortuna-SC: De Voetbaltafel. 

Op 27 september is de volgende uitzending 
met dit keer oud Fortuna speler Bart Meu-
lenberg als gast aan de tafel. Samen met de 
presentatoren Maurice en Lars worden de ac-
tualiteiten, prestaties en gebeurtenissen op en 

‘Hoe gaat het met ons Fortuna Sittard’ 

rondom het veld in een amicale, maar profes-
sionele sfeer besproken. Voor de jongere fans, 

Bart Meulenberg oud speler van Fortuna is 
de gast bij de volgende voetbaltafel.

Bart Meulenberg speelde tussen 1991 en 1998 
en van 2002 tot 2004  zeer verdienstelijk voor 
de Geel-Groenen en is dit  jaar al voor het 
zesde seizoen (!) trainer van de Genhoutse 2e 
klasse GSV’28 waarmee hij de afgelopen pe-
riode mooie resultaten wist te bereiken. Een 
echte sportman met kennis van voetbal. Met 
hem zullen we terugblikken op de resultaten 
van Fortuna Sittard tegen Heerenveen, Ajax 
en Vitesse en daarnaast ook een blik op de 
stand en de toekomst richten. Uiteraard laten 
we ook andere sportieve onderwerpen de re-
vue passeren, zoals de status van het elftal en 
de mogelijke speelstijlen.  Het belooft zeker 
informatief en erg leuk te worden. 

Naast het gesprek aan de ronde tafel presente-
ren we unieke sfeer,- en wedstrijd beelden van 
de recente afgelopen wedstrijden, inclusief 
uitvak-emoties en reacties van spelers na de 
wedstrijd. Dus leg de datum maar alvast vast,  
maandag 27 september: 19.30 uur.  De uit-
zending is daarna (net als alle vorige edities) 
gewoon weer terug te zien via het Youtube 
kanaal van Fortuna sc tv.

  Door Maurice Nohlmans

Fortuna Academy
1. Stel jezelf voor 
Naam: Daniël van der Coelen. Leeftijd: 12 
jaar (31-10-2008) Bij Fortuna sinds: Seizoen 
2017/2018. Elftal: U14. Positie: Momenteel 
Linksbuiten (maar ook al middenveld en 
rechtsback gespeeld)

2. Hoe ziet jouw (trainings)week eruit 
en hoe combineer je sport en studie?
Ik zit op DaCapo College in de brugklas dit 
jaar. Hoeveel is de verhouding school/voet-
bal: Wij trainen 4x per week in de ochtend 
waardoor ik de eerste twee lesuren mis op 
school. Deze worden via LOOT uren inge-
haald. Belang van studie: Mijn studie vind ik 
heel belangrijk omdat de kans op slagen als 
profvoetballer procentueel gezien zeer laag.

3. Hoe ziet jouw wedstrijdvoorberei-
ding eruit?
Avond van te voren de tas klaar maken en 
op tijd gaan slapen. In de ochtend een goed 
ontbijt. Zodat je uitgeslapen met voldoende 
energie start.

4. Wat is jouw mooiste moment in het 
shirt van Fortuna Sittard?
Het internationale toernooi in Dusseldorf 
(25ste plaats van de 255 teams) waar we on-
der andere tegen Juventus hebben gespeeld. 
We verloren met 1-0 maar waren echt veel 
beter. En het winnen van een U10 toernooi 
bij MVV door in de Finale met penalty’s van 
Roda JC te winnen.

5. Welke tips heb je voor jongeren met 
de droom op prof te worden? 
Plezier hebben, luisteren na de trainers, en 
elke dag oefenen.

Politiek groepering gob acht het 
WAS-palen systeem -dat voor de inwo-
ners de eerste maandag van de maand 
om 12.00 uur duidelijk hoorbaar wordt 
getest-  een absoluut noodzakelijk on-
derdeel en niet te missen alarmerings-
systeem naast het smartphone NL-alert 
systeem.

In standhouden van het WAS-palen systeem 
is volgens gob cruciaal voor de snelle commu-
nicatie naar inwoners toe, ingeval van rampen 
op en rondom het Chemelot terrein. gob vroeg 
om een reactie van  B&W Sittard-Geleen en 

De sirenes moeten blijven loeien
B&W liet weten het hier volledig mee eens te 
zijn!

Daarom zal de gob-fractie Sittard-Geleen 
tijdens de behandeling van de gemeentelijke 
begroting aan B&W verzoeken om een voor-
trekkersrol bij de Veiligheidsregio te nemen 
inzake het in standhouden of vernieuwen van 
de WAS-palen rondom het Chemelot terrein. 

Ook zal de gob-fractie bij de behandeling 
van de meerjaren begroting vragen daarin 
voldoende middelen op te nemen voor het 
WAS-vernieuwingsproject.

‘Keizer Snee’
Stichting Vluchtelingenwerk Sittard-Geleen, 
De Domijnen, Zalencentrum Hanenhof, Stad 
Hasselt, Stad Genk en theatermaker Ruud 
Horrichs presenteren gezamenlijk een unieke 
productie onder de noemer Keizer Snee. 

Met spel en muziek verbeelden mensen met 
een verschillende culturele achtergrond wat 
een plek voor hen betekent. Op zaterdag 18 
en zondag 19 september, beide dagen vanaf 
20.00 uur zal de voorstelling in de Hanenhof 
in Geleen plaatsvinden. 

Info en Tickets: https://www.dedomijnen.nl/
podium/programma/de-eenzamen/
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Woning leegmaken?

BOKSLOOTWEG 1  |  6142 AB  EINIGHAUSEN
TELEFOON 06 - 5754 7749  |  E-MAIL INFO@ALLBO.NL  |  WWW.ALLBO.NL

Het leegmaken van een woning is een zware klus. Vooral als het gaat om de woning van een dierbare, 
dan is het niet alleen lichamelijk zwaar, maar ook een emotionele opgave.

Allbo is een betrouwbaar en professioneel bedrijf dat u heel wat zorgen uit de handen neemt.  
U geeft aan welke spullen uw familie en u zelf wilt behouden, u haalt ze uit de woning of laat ze door Allbo  
op locatie bezorgen. De rest doet Allbo, wij halen alles uit de woning zoals u dat aangeeft.  
Meubels, vloerbedekking, gordijnen, huisraad enz. Wij maken alle ruimtes volledig leeg; schuren, garages,  
zolders, kelders en tuinen. Precies volgens uw wensen of die van de woningvereniging.  
Wij dichten de spijkergaten in de muren en verrichten kleine herstelwerkzaamheden.

Staan er nog waardevolle spullen in de woning? Daar geven wij uiteraard een vergoeding voor.
Allbo heeft alles in eigen hand, vader en zoon doen alles zelf. Zo gebeurt alles discreet.  
Wij hebben eigen containers en verhuiswagens, geen wachttijden en wij zijn kostenbesparend.  
Afval wordt eigenhandig gesorteerd en milieubewust afgevoerd. Tijdelijke opslag van uw spullen is mogelijk.

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer info of een intake.
06-57547749 of via info@allbo.nl. U kunt ook een bezoek aan onze website brengen: www.allbo.nl

WONINGONTRUIMING  |  VERHUIZINGEN  |  OPSLAG  |  ALLE SOORTEN AFVAL   |  DEMONTAGE  

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar 

oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden 

zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel 

vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of 

uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook 

nog eens een reële prijs.

DAT IS
  GOUD
WAARD.

GOUD VERKOPEN IN

I N KO O P  •  V E R KO O P  •  TA X AT I E  •  V E R PA N D E N  •  B E L EG G E N 

K L U I S V E R H U U R  •  G E L D  W I S S E L E Nwww.goudwisselkantoor.nl    •    sittard@goudwisselkantoor.nl      •    046 - 30 20 000

SITTARD

Sittard

ENGELENKAMPSTRAAT 

45

WIJ ZIJN OPEN OP: 
Maandag t/m vrijdag: 
9.30 - 17.30 uur
Zaterdag: 9.30 - 17.00 uur
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Slaap je slecht?Slaap je slecht?
Heb je (hoofd) pijn?Heb je (hoofd) pijn?
Heb je last van allergieën?Heb je last van allergieën?
Ben je altijd moe?Ben je altijd moe?
Wil je afvallen maar lukt het niet?Wil je afvallen maar lukt het niet?
Ben je zwanger of wil je zwanger worden?Ben je zwanger of wil je zwanger worden?

Dan kan acupunctuur 
iets voor jou zijn!
Acupunctuur is voor veel klachten een geschikte therapie, zowel voor 
lichamelijke en geestelijke klachten. Kijk op de website voor meer 
informatie en voor een lijst van indicaties waarvoor acupunctuur geschikt 
kan zijn.

Het grote voordeel van acupunctuur is dat het bijna geen 
bijwerkingen heeft. En omdat een acupunctuurbehandeling  je gehele 
energiehuishouding verbetert, zul je je snel fitter en gezonder voelen.

Acupunctuur heeft ook een preventieve werking. Het vergroot de 
natuurlijke weerstand, het verminderd pijn en zorgt voor een verbetering 
van het algemeen welbevinden.

Kortom, wil je meer weten of een afspraak maken neem dan contact met 
me op.

Roxanne Gulikers, 
acupuncturist en fysiotherapeut

Acupunctuur Sittard, gevestigd in Ophoven 
Gezondheidscentrum
Kromstraat 23
6133AA Sittard
046-4528028
www.acupunctuur-sittard.nl
info@acupunctuur-sittard.nl

Weer blij met jouw gladde, slanke benen

Voordelen van de Ladyline

Benen behandelingen:

Heerlijk ontspannen én

je benen worden mooier!

Ontspannende behandeling

Snel zichtbaar resultaat

Gladdere huid

Vermoeide benen weer fit

Effectief tegen cellulite

Individueel behandelplan

Maak nu een afspraak voor

jouw gratis adviesgesprek!

LADYLINE SITTARD

Brugstraat 15

T: 046 - 737 0107

www.Ladyline.nl

Fietsroute - 71.9 KM (580 meter)
Start vanaf Brouwerij Ambrass, 
Gats te Sittard

Bier, pils of beer. In ‘t Zittesj beier. De goud-
gele rakker is onlosmakelijk verbonden met 
de Limburger, een bourgondiër. In het zuiden 
van onze provincie vind je aantal gerenom-
meerde brouwerijen met elk hun uitspanning. 

Deze fi etstocht, die start bij Brouwerij Am-
brass in de Gats te Sittard, brengt je naar de 
grote brouwerijen in Zuid-Limburg en is ge-
schikt voor eenieder die graag fi etst. Hoewel 
de hoogtemeters niet ontbreken vermijden we 
in deze de echte kuitenbijters.

Via de Markt, het stadspark van Sittard en 
onder door de Middenweg richting Munster-
geleen, wordt de gemeente Sittard-Geleen 
in buurtschap Abshoven verlaten. Aan de 
bosrand van de Danikerberg gaat het over de 
Duistergatsken naar Sweikhuizen, het heuse 
bergdorpje gelegen tegen de gelijknamige 
Sweikhuizerberg.

Brand en Gulpener
Waar normaliter de klim doorheen het dorp 
wordt verkozen, dalen we in deze af naar 
Spaubeek om daar middels Hobbelrade, 
Genhout, Oensel en de reusachtige watertoren 
in Schimmert uiteindelijk af te dalen naar 
Valkenburg. Van échte klimmen zijn lange 
tijd geen sprake en vrijwel pijnloos bereik 
je in Wijlre de brouwerij van Brand, in 1340 
de eerste Neerlandsche bierbrouwerij en daar-
mee al bijna 800 jaar gevestigd in, naar eigen 
zeggen, hét bierdorp. Een vloek en een zucht 
later, letterlijk ditmaal (een venijnig knikje 
brengt je naar Gulpen), is daar al de brouwerij 
van Gulpener en fi ets je op de Rijksweg onder 
de leidingbrug door, waarmee het smakelijke 
vocht wordt verplaatst van de brouwerij naar 
het brouwhuis aan de andere zijde van de 
weg.

Fietsen naar het bier van Limburg

Koning van Spanje
Omdat het centrum van Gulpen gelegen is 
in een dal waar de Geul en de Gulp bijeen 
komen, zal er immer geklommen moet wor-
den om het dorp te verlaten. In deze wordt er 
gekozen voor de relatief gemakkelijke Koning 
van Spanje, een heuvel met een pracht van 
een naam. De beroemde Limburgse schrijver, 
Felix Rutten ontleedde ruim, een eeuw gele-
den de herkomst hiervan;

Elders over de Geul, midden in de ryth-
menvaart van het deinende veld, rijst een 
pavillioenvormige boomengroep, die aan de 
episoden van den tachtigjarigen oorlog haar 
naam ‘de Koning van Spanje’ dankt. De vorst 
heeft er gerust, zegt de sage, en liet er zich in 
zijn helm, of in zijn zwaardschede, een dronk 
uit de Gulp brengen.

- Felix Rutten (Ons Mooie Nederland. Lim-
burg) 1918 -

De eerste opgave is tevens het meest lastige 
deel van de dag, hoewel het tweeluik Plet-

tenberg en Eyserweg (Côte de Trintelen), dat 
hierna volgt, zeker niet onderschat mag wor-
den. Dat gezegd hebbende volgen na ronding 
van de laatstgenoemde top enkele glooiende 
kilometers rond Ubachsberg en later Klim-
men. Middels Hulsberg en Nuth wordt er 
weldra koers gezet naar Thull, waar de geuren 
van gerst en hop al snel de zintuigen doen 
prikkelen.

Alfa
De combinatie van deze twee ingrediënten 
wordt gecompleteerd met natuurzuiver 
bronwater en zo verworven tot Alfa bier, waar 
onderaan de Krekelberg de familiebrouwerij 
van gesitueerd ligt. Hier proefde Tante Wies, 
als vrouwelijke pater familias, iedere och-
tend het vers gebrouwen bier om vervolgens 
haar zegen te geven over het bottelen van de 
fl essen. 

Schinnen, Wolfhagen en Oirsbeek, waar 
met de Beukenberg het laatste klimwerk 
wacht, vormen de opmaat naar het slot van 
deze rit. Een slot dat voert over de golvende 

landwegen tussen Doen- en Bingelrade. De 
lange Lahrstraat vanaf het Duitse Hillensberg 
brengt je uiteindelijk terug naar het stadshart 
van Sittard. Dorstige mensen hoeven hier niet 
lang te zoeken naar een versnapering!

 Tekst Niels Smits

 Foto Stijn Smits

Welzijn   gezondheid&Welzijn   gezondheid&Welzijn   gezondheid
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LET'S GET FIT!

P R O B E E R  O N Z E  E X C L U S I E V E
Y O G A  L E S S E N  

ONZE YOGA GEEFT JE WEER
ENERGIE EN MAAKT JE GEZOND

EN FIT!

YOGA SESSIE 

MELD JE NU NOG AAN OP 

LOCATIE: GELDERSESTRAAT 41

6136AS, SITTARD - OOS KAAR 

www.yogatrikuna.nl

G R A T I S

Beperkte Plekken Beschikbaar

VOOR EEN  

GROEP MAX 10 PERSONEN - BEL: 06-24167906 VOOR VRAGEN

Corona, Covid-19, geef het maar een naam. 
Iedereen weet wat het is en allemaal weten 
we wat het ons gebracht heeft, maar meer nog 
wat het ons gekost heeft. Gelukkig zijn we 
weer op de goede weg en één ding is in ieder 
geval duidelijk geworden. Bewegen is goed en 
zelfs noodzakelijk voor zowel onze fysieke als 
geestelijke gezondheid, al was het maar om de 
vakantie- en Coronakilootjes er weer vanaf te 
krijgen en te houden. 

En gelukkig mag dat inmiddels ook weer in 
groepsverband; sporten en bewegen. “Want 
het samen bewegen in een groep van gelijk-
gestemde mensen werkt erg motiverend”, zo 
merkt Erwin Spijkers van JustGoo, aanbie-
der van hardloop- en wandeltrainingen. “In 
beweging komen, dat lukt veel mensen wel 
alleen, maar in beweging blijven blijkt soms 
wat uitdagender.” Echtgenote Danielle vult 
hem aan: “In de filosofie van JustGoo staat 
plezier in het sporten hoog in het vaandel. 
Veel sporters blijven na afloop van de training 
dan ook nog graag even napraten onder het 
genot van een drankje. En juist het sociale as-
pect van lopen in groepsverband zorgt ervoor 
dat mensen langer blijven bewegen.” Naast de 
van nature sportieve hardlopers en wande-
laars is er bij JustGoo ook aandacht voor de 
minder actieve medemens en herintreders die 
(opnieuw) willen beginnen met bewegen. Zo 
werken ervaren en deskundige trainers tijdens 
de halfjaarlijkse starterscursus StartRunning 
gedurende 8 weken met deelnemers aan de 
opbouw van conditie met veel aandacht voor 
techniek en houding. 

Op deze wijze leren deelnemers op een veilige 
en verantwoorde manier de kneepjes van het 
blessurevrij hardlopen. En juist dat is het 
belangrijkste: in beweging komen en blijven. 
Niet voor niets luidt de lijfspreuk: You don’t 
have to go fast…. you JUST have to GOO.

StartRunning 
naar een 
vitaler leven 

Vivantes is er voor kwetsbare ouderen 
in de Westelijke Mijnstreek. De voor-
zieningen en faciliteiten bieden een vei-
lige en prettige omgeving die geschikt is 
om zoveel mogelijk onder eigen regie te 
kunnen leven. 

Ook indien u geconfronteerd wordt met 
geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. 
Daarbij woont u ofwel in één van onze negen 
kleinschalige verpleeghuislocaties in Geleen, 
Stein, Beek, Urmond of Elsloo. Ofwel in een 
zorgwoning naast één van deze verpleeghuis-
locaties. “Onze zorg is altijd persoonsgericht. 
Dit betekent dat onze aandacht gericht is op 

Ouder worden doe je samen!

zorg en ondersteuning, aanvullend op wat u 
zelf nog kunt; alleen of samen met uw naas-
ten. Wanneer u iets niet meer kunt, nemen wij 
dat over. Wij zijn er altijd op gericht uw leven 
daarbij zo aangenaam mogelijk te maken of 
te houden. Daarbij hoort in het verpleeghuis 
ook dat wij mensen op een waardige en res-
pectvolle manier afscheid laten nemen van 
het leven.”

Het eigen dag- en leefritme zijn leidend
“We geven bewoners en cliënten de ruimte om 
zichzelf te zijn; om hun eigen dag- en leefrit-
me te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons 
nodig hebben. We hebben aandacht voor de 

mens en handelen vanuit respect voor hun 
leven(sverhaal).”

Hebt u zorg nodig of wilt u meer weten 
over het aanbod van Vivantes? 
Bel dan geheel vrijblijvend tijdens kantoor-
uren naar 046 411 3500. 
U krijgt dan één van onze zorgtrajectbegelei-
ders te spreken of een collega van de Zorgser-
vice. 

Heb jij een zorgdiploma en wil jij wer-
ken vanuit deze visie op zorg? 
Kijk dan op www.vivantes.nl/werken-en-le-
ren.  

 Foto Vivantes

Welzijn   gezondheid&Welzijn   gezondheid&Welzijn   gezondheid
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Ouder worden doe je samen!
Durf jij te kiezen voor persoonsgerichte ouderenzorg?
Of jij nu Verzorgende (IG), Verpleegkundige, Verpleegkundig Specialist, 
Physician Assistant, GZ-psycholoog of Specialist Ouderengenees-
kunde bent…
Jij wil jouw deskundigheid en ervaring toch ook inzetten voor goede 
zorg met oog voor kwaliteit van leven?

Vivantes heeft negen kleinschalige verpleeghuislocaties in Geleen, 
Beek, Stein, Elsloo en Urmond.
We geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn; om hun eigen dag- 
en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als zij ons nodig hebben. 
We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor 
hun leven(sverhaal).

Kom jij ons team versterken? Ga naar: vivantes.nl/werken-en-leren/vacatures

De Bernadettekerk in de Baandert werd in 
2010 onttrokken aan de eredienst en later 
omgebouwd tot Urnenhof. Huub Graat: “Het 
is mede te danken aan de visie van deken Van 
Rens dat de Urnenhof er is gekomen. Hij zei: 
“Als de Baandertkerk dicht moet, hebben wij 
primair de taak er een nieuwe functie voor 
te vinden’. Het was natuurlijk een prachtige 
locatie voor bouwondernemingen. Van Rens 
noemde dit het slechtste idee dat hij ooit 
gehoord had en vond dat de kerk behouden 
moest blijven voor de gemeenschap en zo 
ontstond het idee voor de Urnenhof.” Deken 
Rob Merkx: “In een tijd dat er steeds meer 
gecremeerd wordt, ontbreekt het de mensen 
aan een plek waar ze nog echt mooi kunnen 
herdenken. Dat hebben jullie met de Urnen-
hof weten te creëren.”

Op 15 augustus 2013 waren de werkzaamhe-
den klaar en zegende bisschop Wiertz, onder 
grote belangstelling de Urnenhof in. Diaken 
Roger Fleischeuer, de vaste bedienaar van de 
Urnenhof: “Ik kan me nog herinneren hoeveel 
emoties de sluiting van de Bernadettekerk 
opriep binnen de gemeenschap. Ik heb direct 
gezegd dat als ik iets voor deze parochianen 
kan betekenen ik het graag zou willen doen. 
Als ik de mensen ontmoet in de Urnenhof 
vertel ik er van alles bij over de omgeving. 
Zoals bijvoorbeeld de kunstwand, ontworpen 
door Libert Ramaekers, de levensbron van 
beeldhouwer Jo Peters en het wegkruis van 
eikenhout uit het Limbrichterbos. Dit maakt 
het persoonlijker. Mensen die een plek krijgen 
in de Urnenhof zijn veelal oudere mensen die 
ik ken vanuit mijn beroep en zo is het voor 
mij ook een beetje een afronding. Doordat 
de mensen mij kennen werkt dit naar twee 
kanten.” Hub: “Roger komt heel prettig op de 
mensen over. Dat geeft ze, ondanks moeilijke 
momenten, een troostend gevoel.” Deken Rob 
Merkx: “Je bent pastoor van driekwart van de 
mensen van Sittard. Roger geeft de Urnenhof 

Vervolg van de voorpagina

Deken Rob Merkx kwam ruim een jaar 
geleden naar Sittard en moest in moeilijke 
corona-tijden een nieuwe parochie leren ken-
nen: “Het afgelopen jaar was een zoekproces. 
De makkelijkste manier om als deken kennis 
te maken met de mensen is het bezoeken 
van bijeenkomsten. Daar kom je de mensen 
tegen die ook parochiaan zijn. Je ziet welke 
mensen met welke anderen omgaan en zo kun 
je verbindingen leggen. In de corona-tijd heb 
ik veel individuen ontmoet, maar de grote 
samenhang ontbreekt. Neem bijvoorbeeld de 
leden van het Petruskoor. Ik ken inmiddels 
een aantal ‘losse poppetjes’, maar het is nog 
niet mogelijk geweest om de hele groep te 
leren kennen. Simpelweg doordat je elkaar 
niet ziet. Dat is nu aan het veranderen. Zo 
ben ik bijvoorbeeld bij het eeuwfeest van Club 
Wo-Van geweest, dat was één van de eerste 
bijeenkomsten die weer plaats kon vinden. 

Ik heb hier intens genoten en zie direct een 
stukje parochie voor me. Door informeel te 
praten met mensen in hun natuurlijk habitat 
weet ik ook steeds beter wie ik eens voor 
iets kan vragen. Ik heb veel hoop dat onder 
‘normalere’ omstandigheden dit gevoel gaat 
groeien. Wat betreft de inzet van vrijwilligers 
heeft Sittard veel potentie. Mij is opgevallen 
dat ik vanaf de start mijnheer de Deken was. 
Dat was anders als in Roermond, daar moest 
je deze status eerst verdienen. Hier krijg je 
hem en kun je hem dus alleen verliezen,” Lid 
van het kerkbestuur Huub Graat: “Deze deken 
zit niet achter de deur, maar zet de poorten 
open. Hij haalt ze het liefst uit de scharnieren 
om mensen te verwelkomen.” Deken Rob 
Merkx: “Ik laat iedereen binnen en elk mens 
heeft mijn vertrouwen, totdat ze het bescha-
men. Gelukkig ben ik zelden personen met 
deze bedoeling tegengekomen. Iedereen heeft 
een plaatsje in de kerk, voor mij de taak dit te 
zoeken.”

‘Iedereen heeft een plaatsje in de 
kerk, voor mij de taak dit te zoeken’

Blik op de Urnenhof in de Baandert.
 Foto www.urnenhof.nl

een eigen gezicht en ik vind dat heel prettig.”

Roger: “Diaken ben je vanuit je hart. Het is 
prettig dat je kunt samenwerken met een de-
ken die je de ruimte geeft en die je waardeert. 
Dat stimuleert me om creatief te zijn. Je pro-
beert de mensen troost te bieden in een mooie 
omgeving. Het gaat er uiteindelijk om dat ze 
na afl oop tevreden zijn, ze hebben immers 
iemand verloren. Het is belangrijk dat je als 
diaken meebeweegt met de mensen. Afscheid 
nemen is emotioneel en ik vind dat het hier 
thuishoort. Het is een passende afsluiting en 
een mooie plek om te bezoeken en te herden-
ken na de afscheidsviering in de kerk of het 
crematorium.”

Uiteindelijk is het een goede beslissing 
geweest om de kerk te behouden en om te 
vormen tot een Urnenhof. Huub: “Het is goed 
dat de kerk behouden is gebleven. Als je din-
gen gaat veranderen, moet je proberen om het 
samen te doen, met verstand als het kan. We 
zijn nu met twaalf vrijwilligers die een paar 
keer per dag de Urnenhof bezetten, openen en 
sluiten. Je merkt dat er bezoekers komen die 
behoefte hebben aan een praatje, maar dat er 
ook mensen komen voor de rust. De Urnenhof 
is een plek die past bij het geloof van deze tijd. 
Een plek waar dierbaren een laatste rustplaats 
kunnen krijgen.”

Deken: “We hebben als kerk een geweldige 
boodschap. Je leeft verder in de hemel. God 
die ons vergeeft en de hemel voor ons open-
zet. Groter dan de aardse kerk, we hebben de 
hemelse kerk. Het geloof over een leven na 
de dood is bij veel mensen, ook jongeren, nog 
altijd sterk aanwezig. Wij hebben de taak iets 
toe te voegen aan het geestelijke welzijn van 
de mensen. Er wordt soms wat denigrerend 
gedaan over de kerk, maar in de praktijk heb 
ik een heel andere ervaring. Het doet de men-
sen goed, ze hebben het nodig.”

Welzijn   gezondheid&Welzijn   gezondheid&Welzijn   gezondheid
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GELEEN - GRAVENSTRAAT 1GELEEN - GRAVENSTRAAT 1
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
18 september t/m 4 oktober 2021. 

@medikamentediegrenze

Happy shopper 
Chunks in jelly met lam 400gr
Per stuk € 0,39

Handzeep refill care & protect 250ml
Per stuk € 0,59

Tandpasta fresh whitener 75ml

3-packEspresso intenso, ristretto, 
gran gusto, gran creme 
10 caps

Espresso milk tripple shot 250ml 
Per stuk € 0,49

Adidas

Dove

ServeroJil Sander

Dr. Original* Medixan*Axe

Lipton Nutella

Deospray grapefruit & lemongrass 200ml

Kinder buenoDolce Vita

Rode kool met appel 720gr
Per stuk € 0,29 

Geschenkverpakking
Ice dive men edt/sg 50/250ml

Sun woman edt 30ml

Neusspray calendula of menthol 15ml

Hondenvoer

Dove

Melissa & honing pyramide thee
20 zakjes
Per stuk € 0,59

Deospray apollo 150ml Citroen/ honing smaak
24 zuigtabletten

Prodent

Monster

15gr
Per stuk € 0,15

-61%-63%

-59% -40%

elders   € 25,70elders   € 13,51

elders   € 2,46 elders   € 2,50

€ 9,99€ 4,99

€ 1,00 € 1,50

150ml 15ml 24 tab

20 zakjes

250ml

720gr

-74%

-40%

-50%

elders   € 2,69

elders   € 2,49

elders   € 2,98
€ 0,69

€ 1,00€ 1,50

€ 1,50

75ml

50/250ml 30ml

10 caps 250ml3-pack

Werkzame stof:
Op basis van o.a. chloorhexine 
digluconaat

Werkzame stof:
Zoutoplossing neusspray 
met menthol of calendula 

Om vrijer te kunnen ademen door de neus.

Medixan is verzachtend 
voor de keel, houdt de 
keel schoon en brengt 
de keel tot rust.

-71%

-88%

-91%

-88%-78%

-76%

elders   € 3,48

elders   € 24,99

elders   € 11,70

elders   € 8,55elders   € 4,49

elders   € 4,18

2 voor
€ 1,00

12 voor
€ 2,99

6 voor
€ 1,00 

3 voor
€ 1,00

15 voor
€ 1,00

2 voor
€ 1,00

€ 1,00
* Dit is een geneesmiddel. 
Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

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

15gr 400gr

200ml

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  
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Whitening alleen op afspraak

Boek uw afspraak online 24/7 op:
www.two2020.nl

BARBER & WHITENING

Bornermarkt 2D - Born
Tel. 046 785 1773 of 06 4565 5051

Barber & Whitening

TWO
OPENINGSTIJDEN 

Alleen na telefonische afspraak:
Maandag: 12.00 - 18.00 uur

Met en zonder afspraak:
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00 - 18.00 uur
Donderdag: 09.00 - 19.00 uur
Zaterdag: 08.30 - 15.30 uur

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.

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 zelf-
vertrouwen, zit het weer lekker in zijn vel en 
leert het zelfstandig leren.

Anouk Tummers             Charles Beltjenslaan 14
www.focuskinderenleercoachpraktijk.nl

6132 AG Sittard          Tel. 06-52696229
info@focuskinderenleercoachpraktijk.nl

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

Jacky Geurts van Hartpatiënten Sport Sittard

Jacky Geurts: ‘We hebben een zeer sociale 

Mijn naam is Jacky Geurts, ik ben 
56 jaar en woon sinds 2004 weer in 
Geleen. Vanaf februari 2020 ben ik 
voorzitter van Hartpatiënten Sport Sit-
tard. Dit is een vereniging die sporten 
en zwemmen aanbiedt voor mensen die 
niet meer voluit kunnen sporten.

Kun je iets vertellen over de ontstaans-
geschiedenis van de vereniging? 
Op initiatief van de Nederlandse Hartpati-
entenvereniging werd in 1976 een luchtbrug 
naar Houston opgericht waar hartpatiënten 
o.a. uit Nederland geopereerd werden. In 
1982 zijn er ook enkele hartpatiënten uit de 
regio Sittard in Houston (USA) geopereerd en 
het is deze groep hartpatiënten die de basis 
gelegd hebben voor de huidige vereniging. 
In datzelfde jaar is Recreatiesport Hartpa-
tiëntensport Munstergeleen opgericht, met 
als doel aan hun leden sport/beweegpro-
gramma’s aan te bieden als voorloper van de 
huidige vereniging. De locatie voor dit be-
weegprogramma was sportschool Reuvers in 
Munstergeleen en later Zwembad de Hateboer 
in Sittard, waar onder leiding van een deskun-
dige instructeur een beweegprogramma werd 
aangeboden waarbij de focus lag op recreatief 
sporten: deelnemers bewegen omdat zij het 
leuk vinden en/of voor hun gezondheid.

Je hebt zelf de ‘stoute schoenen’ aan-
getrokken en gevraagd of je voor een 
interview in aanmerking kon komen. 
Kun je uitleggen waarom?
Als nieuwe “jonge” voorzitter wil ik graag dat 
de vereniging meer bekendheid krijgt om zo 
de aanwas van de leden te stimuleren. Vooral 
een krant als MIJNGazet wordt veel gelezen 
door onze doelgroep. Veel leden zijn niet zo 
handig met social media of de computer.

Hoeveel leden zijn momenteel actief 
bij de jullie vereniging? Lukt het om 
voldoende leden te werven en hoe doen 
jullie dat?
We hebben op dit moment 50 leden zwem-
mers en sporters, maar er zijn ook leden 
die aan beide activiteiten deelnemen. 
Tot nu toe ging de ledenwerving vaak via 
mond-tot-mondreclame en dat bleek goed 
te werken, vooral bij de zwemmers. Maar 
nu loopt het wat minder. Vandaar een actie 
om de naambekendheid wat te vergroten en 
beginnen met ledenwerving. Met name voor 
het sporten hebben we heel wat aanwas nodig. 
We zoeken dus vooral mensen die graag wil-
len sporten onder begeleiding. 

Kun je het jaarprogramma van de 
vereniging een beetje uitleggen voor 
leken? Ik had eerlijk gezegd nog nooit 
van jullie bestaan gehoord.
Jammer dat je nog nooit van ons gehoord 
had: daar wil ik dus verandering in brengen!
We hebben een vast tijdstip op dinsdag 
waarop we sporten van 18.15 tot 19.15 uur in 
de Gymzaal Leijenbroek te Sittard en een vast 

tijdstip op donderdag waarop we zwemmen 
van 183.0 tot 19.00 uur in de Nieuwe Hate-
boer. Dat zijn onze hoofdactiviteiten. Maar we 
hebben daarnaast ook nog gezellige activitei-
ten. We proberen 1 of 2 keer per jaar een uitje 
te regelen: een bustocht met museumbezoek 
of een rondvaart of een etentje met partners.
We vinden het sociale aspect eveneens erg 
belangrijk. Verder hebben we 2 leden die ge-
regeld fi etstochten en wandeltochten organi-
seren voor degenen die dat kunnen (dit is niet 
direct een activiteit van de vereniging, maar 
wordt wel door het bestuur ondersteund).

Voor wie is jullie aanbod geschikt? 
Komen jullie leden vooral uit Sittard? 
Moet je inderdaad lid zijn om deel te 
kunnen nemen?
Ons aanbod is er voor mensen met een 
beperkende ziekte, niet alleen hartpatiënten 
maar ook bijvoorbeeld voor mensen met 
reuma of die herstellende zijn van kanker en 
ook voor mensen op leeftijd die gewoon nog 
fi t willen blijven.  We hebben een paar leden 
die net van over de grens komen, maar de 
meeste leden komen uit Sittard/Geleen. De 
leeftijd begint zo rond de 50. Maar dit is geen 
maatstaf. Je ben lid van de vereniging voor 
het kleine bedrag van 1,50 euro en dan betaal 
je nog 6,50 voor het zwemmen en 8,50 voor 
het sporten per maand. Je moet natuurlijk wel 
lid zijn om mee te kunnen doen. 

Het afgelopen seizoen viel bijna geheel 
in het water door corona. Of hebben 
jullie er niet zoveel last van gehad?
Ja, het was een moeilijke tijd voor de ver-
eniging, zoals voor zovelen. We hebben in 
2020 maar 4 maanden kunnen sporten en 

zwemmen. Maar wat erger is dat onze leden 
het sociale contact erg zijn gaan missen. We 
hebben geregeld gemaild en met diverse leden 
geregeld telefonisch contact gehad en een 
kaartje gestuurd om een hart onder de riem 
te steken. Maar het waren stille tijden, vooral 
voor de leden die alleenstaand zijn.

Waar zijn jullie als bestuur vooral 
trots op?
We hebben een fi nancieel gezonde en zeer 
sociale vereniging.  Belangrijk is dat de leden 

tevreden zijn over het kunnen gaan zwemmen 
en sporten. Na de lange sluiting door corona 
hebben we gelukkig voor de leden kunnen re-
gelen dat de hele zomervakantie (die normaal 
dicht is) gewoon gezwommen en gesport kan 
worden. Het sociale aspect van de vereniging 
heeft hier duidelijk voorrang op andere zaken. 
En we zorgen uiteraard voor een gezellige 
sfeer tijdens het sporten en bij de uitjes. 

Maken jullie gebruik van social-me-
dia? Is dit geschikt voor jullie leden?
We maken geen structureel gebruik van 
bijvoorbeeld Facebook of Instagram omdat 
veel leden nog niet op deze platforms zitten, 
maar dat wil ik als voorzitter wel graag gaan 
veranderen. We hebben we een website (die 
op dit moment geoptimaliseerd wordt) en we 
gebruiken mailverkeer, maar ook dat is niet 
voor alle leden even gemakkelijk.

Hoe heeft de vereniging zich de afgelo-
pen jaren ontwikkeld, wat is er veran-
derd het laatste decennium?
De vereniging is mooi gegroeid en steeds 
beter in zijn vel gaan zitten. Er zijn enkele 
ereleden benoemd en onder het genot van een 
drankje en een hapje leren we elkaar steeds 
beter kennen en genieten we samen van meer 
bewegen en gezelligheid.

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat 
niet gevraagd is?
Ja ik wil graag nog kwijt dat we hard op zoek 
zijn naar een penningmeester en een webbe-
heerder voor onze website. En tenslotte wil ik 
MIJNGazet bedanken dat ze ook de “kleine” 
vereniging een kans geven om zich te presen-
teren. Het is fi jn dat ik hier het verhaal van 
Hartpatiëntensport Sittard mag vertellen, we 
willen nog zoveel meer mensen bereiken en 
dit is de 1e stap. 

 Tekst Bert Wassenberg

Welzijn   gezondheid&Welzijn   gezondheid&Welzijn   gezondheid
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Natuurgeneeskundige praktijk 
Touch of Harmony 

voor een gezond en vitaal leven
Heb je bijvoorbeeld last van artrose 
of reumatische klachten? Vastzittende 
schouders en nekwervels? Ben je 
chronisch moe, heb je voortdurend 
spierpijn of is je werkdruk te 
hoog? Vanuit haar praktijk in 
Sittard biedt Gisela Stellmacher je 
natuurgeneeskundige pijnbestrijding- 
en ontspanningstherapie.

De praktijk van Gisela Stellmacher was, 
voordat ze onlangs naar Sittard verhuisde, 
gevestigd in Nieuwstadt. De ervaren therapeute 
heeft diverse HBO-opleidingen gevolgd 
en ‘onderhoudt’ haar kennis met jaarlijkse 
trainingen. Daarnaast beschikt ze over een 
‘extra tool’. Gisela: “Klopt. Naast de scholingen 
signaleer ik als ‘heldervoelende’ pijn, blokkades 
en de oorzaken daarvan. Ook maak ik soms 
gebruik van informatie die ik doorkrijg uit 
energetische bronnen. Ik ervaar dit als heel 
waardevol, met deze aanvullende informatie 
kan ik mijn cliënten nog beter helpen.”

De natuurgeneeskundige therapeute werkt met 
energetische behandelingen en therapeutische 
massages. “Energetische therapie is gericht 
op bewustwording, acceptatie en loslaten. 
Dit uitgangspunt maakt het mogelijk om 
herstel van de balans in het leven te vinden 
of te behouden. Klachten als pijn in spieren 
of gewrichten, angsten, stress, somberheid, 
moeheid, niet lekker in je vel zitten en 

onrustig zijn, behandel ik met magnetiseren, 
Reiki, serica kleurentherapie en Kinesiologie. 
Daarnaast geef ik therapeutische massages als 
je op zoek bent naar een stukje rust, gestresst 
bent of pijnklachten hebt. Massages helpen bij 
belasting van de spieren, als verlichting, maar 
ze werken ook preventief ”, vertelt Gisela.

Elke behandeling bij Touch of Harmony begint 
met een intakegesprek. Tijdens deze eerste 
kennismaking worden de klachten besproken 
en wat nodig is om ze te verhelpen. Daaruit 
volgt een behandelplan, zodat je weet waar 
je aan toe bent. “Dan gaan we samen aan de 
slag om te werken aan je gezondheid. Ik reik 
je de hand naar een gezond en vitaal leven, nu 
en in de toekomst.” De therapie van Touch 
of Harmony is overigens niet bedoeld om 
medische behandelingen te vervangen. “Mijn 
perspectief is een andere dan de reguliere 
behandeling en een optimale aanvulling hierop. 
Meestal zijn vijf behandelingen voldoende voor 
het herstellen van het optimaal functionerings- 
en bewegingsvermogen. En ook als ik merk 
dat behandeling van de klachten buiten mijn 
expertise ligt, dan verwijs ik door naar een 
andere specialist”, aldus Gisela.

Praktijk Touch of Harmony
Louis Delruellestraat 24 in Sittard
T. 06-40605558
E. gisela@touchofharmony.nl
I. www.touchofharmony.nl

Beginnen met 
hardlopen! 

StartRunning  
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in Sittard vanaf
25 september 2021

Het centrum van Born biedt een uniek 
concept. Bij ‘TWO Barber & White-
ning’ wordt het beste van twee werel-
den gecombineerd: het barbiersvak 
en whitening. Mannen kunnen er bij 
eigenaar Remco Duyx terecht voor elk 
soort kapsel, van klassiek met schaar 
tot opgeschoren met tondeuse. Een 
barberafspraak maken kan telefonisch, 
maar ook via de website. Ook zonder 
afspraak bent u welkom.

Whitening
Bij ‘TWO’ ben je ook aan het juiste adres voor 
whitening, het witter maken van je tanden 
op een veilige, verantwoorde en pijnloze ma-
nier. Ook de dames zijn uiteraard van harte 
welkom voor een whiteningbehandeling. 
Voor whitening zal een telefonische afspraak 

TWO for barber and whitening

gemaakt moeten worden. Boekt u voor de 
maandagmiddag, dan krijgt u 10% korting op 
de gekozen behandeling. Ook biedt TWO de 
klant voordelige duobehandelingen.  Meer 
informatie vindt u op www.two2020.nl

Hoe werkt whitening?
Een mooie, witte lach straalt jeugdigheid en 
gezondheid uit. Vandaar dat het witter maken 
van verkleurde tanden erg populair is. Whi-
tening vindt plaats in een apart gedeelte van 
de zaak, gescheiden van de barberafdeling. 
Tijdens de behandeling zit u in een heerlijke 
relaxstoel en kunt u kijken naar uw favoriete 
serie of film.

Bij binnenkomst wordt u verteld wat u kunt 
verwachten van de behandeling en wordt ge-
vraagd naar uw wensen en wordt de tint 

van de tanden opgemeten.  Aan de hand daar-
van kan in overleg de juiste behandeling be-
paald worden. Gebruikt wordt een 100% vei-
lige gel waar geen schadelijke stoffen aan zijn 
toegevoegd. Uitgangspunt is een behandeling 
van 3 keer 20 twintig minuten. Eventueel kan 
de behandeling uitgebreid en aangepast wor-
den. Na de behandeling wordt de tint van de 
tanden opgemeten en wordt bepaald hoeveel 
tinten de tanden lichter zijn geworden.
Direct resultaat is zichtbaar! U krijgt ook nog 
tips en advies hoe u het beste met uw stralen-
de lach moet omgaan om zo lang mogelijk het 
resultaat te behouden. 

 Borner Markt 2D in Born
 Tel. 046-7851773 of 
 06 4565 5051
 www.two2020.nl

 Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Reis samen met Gilde De Graven naar de 
‘Moeder der Steden’, zoals de stad Praag vaak 
genoemd wordt.  En terecht want de stad 
behoort tot een van de mooiste steden ter 
wereld. Een historisch centrum dat trots kan 
zijn op de diverse bouwstijlen variërend van 
gotiek tot art nouveau en moderne architec-
tuur. Dit deel van de stad staat ingeschreven 
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

Wist je ook dat de Praagse Burcht het grootste 
burchtcomplex ter wereld is en dat het vanuit 
de stad te belopen is? Boven aangekomen 
word je voor de geleverde inspanning beloond 
met een magistraal panorama dat voor altijd 
in je geheugen gegrift blijft. Zo sprookjes-
achtig mooi. Maar Praag is ook de stad van 
Franz Kafka, de beroemde Praagse auteur en 
de Tsjechische componist Bedřich Smetana, 
die bekend werd door onder andere de cyclus 
van zes symfonische gedichten: Má Vlast 
(Mijn Land) en die nog ieder jaar tijdens het 
muziekfestival De Praagse Lente herdacht 
wordt. In de herfst als de tuinen aan de voet 
van de Praagse Burcht en de beboste oevers 
van de Vltava een prachtige roodbruine gloed 
krijgen proef je een magische sfeer die je 
nergens anders zult vinden. Jij bepaalt zelf of 
je het hele of maar een gedeelte van het pro-
gramma meedoet. Het is wel belangrijk dat je 
zelfstandig aan deze reis kunt deelnemen en 
graag wandelt. Want om de bijzondere plek-
ken in de stad te ontdekken moet je vaak de 
gebaande paden links laten liggen.  Voor meer 
informatie over reizen en excursies www.
gildedegraven.nl 

Deze 5-daagse reis kost € 589,00 p.p. inclu-
sief busvervoer naar de luchthaven, vliegreis 
naar Praag, verblijf (logies + ontbijt) in een 
4* hotel in het stadscentrum, entree Praagse 
Burcht en reisbegeleiding.

Gilde De Grave
Welzijn   gezondheid&Welzijn   gezondheid&Welzijn   gezondheid
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HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

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

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

ZELISSEN
autodemontage v.o.f.

Milieuparkweg 14
Sittard

In- en verkoop gebruikte 
top-occasions

AutoMeis Vestiging Heerlen

Ganzeweide 181 | 6413 GE Heerlen
T +31 46 44 28 203

info@automeis.nl | www.automeis.nl

Wij van autobedrijf Meis-Jacqx vof vragen per direct 
jonge auto’s, lichte schade geen probleem.

Direct contant geld of per bank en rdw vrijwaring

 Tevens vragen wij ook bestel en vrachtauto’s.  
Bel met 0654796923. U wordt teruggebeld.

Wij zijn Auto Meis  

www.automeis.nl

Met handen en voeten perst hij lucht 
door honderden buizen en pijpen tot 
muziek, die nu eens lichtvoetig danst 
en dan weer dondert en bliksemt. Tjeu 
Zeijen (70) is de ‘tovenaar met tonen en 
klanken’, die al ruim 40 jaar de orga-
nist van de Augustinuskerk in Geleen 
is. Samen met zijn leerling Luciano Me-
loni gaf hij onlangs een orgelconcert, 
waarbij zelfs  ‘Kortjakje’ vrolijk door de 
kerk huppelde.

Hans Klok, en voor hem Fred Kaps en het 
Duitse duo Siegfried en Roy zetten je altijd 
op het verkeerde been met hun magische 
gegoochel met mooie dames, speelkaarten en 
wilde dieren. Die verdwenen ineens, wer-
den doorboord met  messen en zwaarden of 
werden in brand gestoken om als bij toverslag 
weer levend en ongeschonden tevoorschijn te 
komen uit een getraliede kooi, mouw van een 
hemd of een levensgroot aquarium aan touw 
boven de bühne.  Illusionisten van wereldfor-
maat. Mindf*ckers, zoals ze tegenwoordig ook 
wel worden genoemd. Hoe krijgen ze het voor 
elkaar om ineens een olifant in twee witte 
tijgers te veranderen? En waar komt toch al 
dat zout vandaan dat maar blijft stromen uit 
een vaatje in de handen van een mouwloze 
Fred Kaps?

Persen
Hoe fabelachtig en raadselachtig goed die 
goochelaars ook zijn, het blijven trucjes, foef-
jes, kunstgrepen. Zonder een stel kaarten, een 
blondine in een badpak en tijgers in een kooi 
lukt de truc niet. Maar uit niks iets nieuws 

Organist Tjeu Zeijen: ik schilder 
met klankkleuren

toveren?  Bijvoorbeeld, uit lucht mooie 
muziek toveren? Dat zul je zelfs de beauty 
prince onder de illusionisten Hans Klok niet 
zien doen. Tjeu Zeijen doet al meer dan vijftig 
jaar niks anders. Uit lucht maakt de 70 jarige 
organist muziek. Met handen en voeten perst 
hij lucht door honderden buizen, die samen 
het imposante Loret orgel van de Augusti-
nuskerk in Geleen vormen. Nu eens komt de 
geperste lucht eruit als trompetmuziek, dan 
weer als een reeks fluiten en een andere keer 
als violen, een stel saxofoons of klarinetten. 
Iedereen kan zien en horen hoe Tjeu zijn 
‘trukendoos’ bespeelt via de drie manualen, 
register en pedalen, die hij bedient om de 
lucht de gewenste toon, kleur en diepgang te 
geven. 

Voorbestemd
Als je de tengere Zeijen bezig ziet met het 
dikke boekwerk vol druk bezette notenbalken 
vrees je dat hij handen en voeten tekort komt 
om de lucht zo door de buizen te leiden dat de 
noten op tijd en met de vereiste hoogte, lengte 
en gevoeligheid de oren van de luisteraars 
bereiken. Maar Zeijen is een ervaren organist, 
die elke buis, register, pedaal en manuaal per-
fect weet te bedienen. ,,Onze familie is er een 
van orgels. Mijn overgrootvader  was naast 
boer ook koster/organist van de kerk van 
Schinnen. Rond 1900 werd mijn opa organist 
van Rolduc, en na de tweede wereldoorlog 
volgde mijn vader hem op. Ik ging vaak met 
mijn vader mee als hij op Rolduc speelde. Ik 
wist al meteen dat orgel mijn instrument zou 
worden, ik was  door mijn familiegeschiedenis 
als het ware gepredestineerd, voorbestemd, 

Samen met zijn leerling Luciano Meloni gaf Tjeu Zeijen onlangs een orgelconcert, waarbij zelfs  ‘Kortjakje’ vrolijk door de kerk huppelde.
 Foto Double Eye | Ivo Goessens

om organist te worden”, zegt hij glimlachend. 
De kerk vult zich ineens met zonnige klanken, 
die mooi kleuren bij het zachtgele licht, dat 
door de glas in lood ramen naar binnen valt. 
,,Ik schilder met klankkleuren”, zegt de aima-
bele organist zacht.

Zijn opleiding aan het conservatorium sluit 
hij met een Prix d’Excellence af. Dat bete-
kent niet dat erna de zilvervloot binnenvaart 
voor hem. Hij wordt wel vrij snel organist 
van de Augustinuskerk in Geleen, waarvan 
hij ook koordirigent wordt. Daarnaast gaat 
hij orgel- en pianolessen geven. Op een van 
zijn buitenlandse reizen doet hij een erva-
ring op, die hem zou blijven inspireren. ,, 
Zo’n 25 jaar geleden was ik te gast op een 
orgelfestival in de Tallinn, de hoofdstad van 
Estland. Alle organisten van Estland werden 
vanuit de hoofdstad het land ingestuurd om 
op  vaak krakkemikkige orgels van het land 
concerten te geven voor de mensen in de 
dorpen. Ik dacht meteen: ‘dat moeten we in 
Limburg ook gaan doen’.” Terug in Kerkrade 
krijgt hij burgemeester Jo Smeets meteen 
enthousiast voor het organiseren van een 
orgelfestival. ,,Daaruit is in 1991 de Stichting 
Samenwerkende Orgelvrienden Limburg- de 
SOL- voortgekomen. Dat organiseert het jaar-
lijkse orgelfestival Limburg, waarbij ruim 60 
concerten worden gegeven op zo’n tientallen 
locaties in Limburg.”

Toekomst 
Die SOL concerten worden vooral door oudere 
liefhebbers van orgelmuziek bezocht hoewel 
het grote doel van de SOL is om ook jongeren 

te interesseren voor orgel en orgelmuziek. 
,,Orgelbouwer Verschueren uit Ittervoort 
heeft nog wel een klein soort orgel met een 
motor gemaakt om jeugd op een leuke manier 
kennis te laten maken met het instrument 
zodat ze sneller de stap naar een groot orgel 
zou kunnen maken. Maar het loopt nog niet 
echt storm.”  Hoewel hij erg ingenomen is 
met zijn talentvolle leerling Luciano Meloni is 
hij bezorgd over de toekomst van het orgel in 
Limburg. ,,Ik vrees wel eens dat ik de laatste 
organist van deze mooie kerk ben.” Orgel 
heeft bij velen een bedaagd en kerks imago, 
geeft hij aan. ,,Het instrument wordt nog al-
tijd veel met de negatieve kanten van de kerk 
geassocieerd. Ook vergt het nogal wat tijd en 
inspanning voordat je het instrument goed 
kunt bespelen. Met die moderne computerge-
stuurde instrumenten kun je sneller muziek 
maken. Je hoeft daarvoor vaak niet eens les 
te nemen, de computer doet als het ware het 
werk voor je.”

 Niettemin ziet hij toch een kentering in de 
waardering voor het orgel. ,,Nu de kerk niet 
meer zo dominant aanwezig is in het leven 
van mensen, ontstaat er meer ruimte om 
orgelmuziek opnieuw en anders te waarderen. 
Verder is de nieuwe manier om het orgels te 
bespelen, aantrekkelijker om naar het instru-
ment te luisteren.” Minder zwaar en druk-
kend, maar lichter en helderder. ,,Vroeger was 
het mode om alles erg ‘gebonden’ te spelen, 
waardoor de muziek als een groot gesloten 
blok geluid blok op je overkwam. Maar nu 
speelt men meer gearticuleerd, waardoor je de 
afzonderlijke noten beter hoort en de muziek 
opener, attractiever en speelser wordt.”  Hij 
laat dat meteen horen door ineens het kinder-
liedje ‘Altijd is Kortjakje ziek’ te spelen. Dartel 
en lichtvoetig huppelt dit oude kinderliedje 
door de kerk. Elke noot hoor je, niks geen 
zwaar somber gebrom, maar een ondeugend 
melodietje, dat meteen een glimlach oproept.

Topsport
Ook hebben orgels nu ook ‘handgrepen’, 
waarmee je bepaalde stukken of fragmenten 
van muziek kunt ‘voorspelen’ en ‘erna opslaan 
zodat je ze kunt ‘afspelen’ als je ze nodig 
hebt. ” Dat scheelt tijd en ook kracht. Want 
een orgel bespelen is ‘topsport’. Je moet met 
handen de drie manualen en de vele registers 
bespelen, en met je voeten de pedalen bedie-
nen. Dat is heel wat anders dan een keyboard 
of een elektronisch huiskamer orgel.” En als 
je een werk van een van de twee grootste or-
gelgenieën. Bach en Franck wilt spelen moet 
je stevig in de schoenen staan om die mooie, 
maar complexe muziek ‘uit de buizen’ te krij-
gen. Tjeu Zeijen heeft heel wat geleden achter 
zijn orgels, waarvan sommigen je alleen al 
door hun imposante uitstraling bang maken. 
,,Ik kreeg veel last van verkrampte spieren. 
Op den duur dreigde het orgel een kwelgeest 
voor me te worden, ook omdat ik last had van 
faalangst. Yoga en de lessen van Gerrit Onne 
van de Klashorst hebben me geleerd me men-
taal en fysiek beter voor te bereiden op een 
concert en me daardoor ook beter te kunnen 
ontspannen. Ik doe al veertig jaar de oefenin-
gen van Van de Klashorst, en heb er veel baat 
bij.” Hij trekt aan een paar registers, begint 
met zijn voeten over de pedalen te dansen en 
tovert uit het niets een wolk van zwevende, 
dromerige klanken uit de honderden buizen 
van het orgel, dat lijkt op te stijgen. 

 Door Ray Simoen
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Al je verzekeringen
onder één dak

Email info@lacroixenpartners.nl | Tel. 046 - 850 74 91

Al je verzekeringen

www.lacroixenpartners.nl
Koning Albertlaan 6  
3680 MAASEIK
Tel +32 (0)89 56 57 06

www.nicolejanssen.be

MAASEIK 
Woonproject De Groene Wal
•  5 Nieuwbouwstadswoningen met zicht op de

historische wal
•  Volledig afgewerkt
•  Mooie binnentuin
•  Ondergrondse parking en berging
•  Bew. Opp: van 135m² tot 152m²
•  Prijs vanaf 296.000 Euro excl. kosten
•  Infoplicht: Vg-Gmo-GVKr-GVv-Wg
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Maurice de Wit
06 - 3971 7715
maurice@mijngazet.nl

Redactie
redactie@mijngazet.nl
Bas van Heel
06 - 2786 0582
bas@mijngazet.nl

Opmaak
Bee in Media

Website
BasSta-Web

Druk
Janssenpers Gennep

Bezorging
Spotta

Bezorgklachten
weekbladen@spotta.nl

Colofon

Meer mensen komen in 
aanmerking voor voedselpakket

Wethouder Kim Schmitz.  Foto Gemeente Sittard-Geleen

Als het even kan, gaat wethouder Kim 
Schmitz graag langs bij organisaties of 
vrijwilligers die te maken hebben met 
haar portefeuille (armoedebestrijding, 
integratie, jongeren, duurzaamheid). 
Zoals bij de Voedselbank in Landgraaf. 

In Landgraaf ligt het Regionaal Distributie 
Centrum van de Voedselbank, waar weke-
lijks  pakketten worden klaarmaakt voor 
zo’n 600 huishoudens in heel Limburg. Ook 
voor de uitdeelpunten aan de Odasingel 86 
in Sittard en de Rijksweg Zuid 84 in Ge-
leen. Het gesprek ging over het gebrek aan 
vrijwilligers, maar nog meer over intensievere 
samenwerking. “Vooral om alle mensen die 
niet genoeg geld overhouden om dagelijks van 
te eten”, zegt Schmitz na het bezoek. “Ook in 
Sittard-Geleen komen veel meer mensen in 
aanmerking voor een pakket dan aan wie nu 
pakketten worden uitgedeeld. Dat komt ook 

doordat de ‘toelatingsnorm’ is versoepeld: 
je mag tijdelijk meer geld overhouden per 
maand om in aanmerking te komen voor een 
voedselpakket.” 

Want zo werkt het. De Voedselbank telt alle 
inkomsten bij elkaar op. Daarvan worden 
alle vaste lasten afgetrokken. Als niet genoeg 
overblijft voor eten en drinken, kun je bij de 
Voedselbank terecht. Door de tijdelijk hogere 
grens komt een gezin met twee kinderen dat 
515 euro per maand overhoudt in aanmer-
king voor de Voedselbank. “Dat is echt niet 
altijd een gezin met een laag inkomen. Als je 
inkomen fors is gedaald, bijvoorbeeld door 
corona, en de kosten blijven hoog, blijft er al 
snel weinig over. Misschien wel te weinig om 
van te eten.” 

Ondanks de verhoging van die toelatingsnorm 
en een geheel vernieuwde en makkelijkere 

website, groeit het aantal aanvragen niet. “Het 
blijkt lastig om iedereen te bereiken. Mensen 
vinden het moeilijk, schamen zich voor hun 
situatie. In Geleen bekijken we daarom of het 
uitdeelpunt op een toegankelijkere locatie 
kan worden gevestigd. Alles om ervoor te 
zorgen dat zoveel mogelijk hun voedselpakket 
kunnen afhalen.”

www.voedselbanklimburg-zuid.nl

De Voedselbank Zuid-Limburg zoekt vrij-
willigers. Voor het bestuur, maar ook voor 
het uitdeelpunt in Geleen Interesse? Kijk 
op voedselbanklimburg-zuid.nl/bestuur 
voor contactinformatie of bel met voor-
zitter Jan Bos (06-53242166) of Peter Eck 
(06-50091207). 

Jack Renet herkozen 
als lijsttrekker van SPA 
SPA heeft maandag 6 september tijdens 
haar algemene ledenvergadering Jack Renet 
herkozen tot de lijsttrekker voor de komen-
de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Phil 
Winteraeken, huidig burgerraadslid van 
SPA, werd aangewezen als nummer twee op 
de kandidatenlijst. Tijdens deze vergadering 
werd de 34 jarige Roel Nijsten uit Born als 
voorzitter gekozen. Het welzijn van onze 
inwoners staat voor SPA voorop waarbij 
duurzaamheid en leefomgeving essentieel 
voor de toekomst zijn. Een financieel gezonde 
gemeente zonder verdere lastenverhoging 
ziet SPA als noodzaak waarbij het MKB veel 
belangrijker is voor de werkgelegenheid dan 
het grootbedrijf. SPA ziet de verkiezingen met 
vertrouwen tegenmoet en hanteert daarbij 
niet voor niets als slogan ‘ mensen, milieu, 
middelen.’ 

GarageSale 
in Buchten
Na drie eerdere edities wordt ook dit jaar een 
Garagesale in Buchten gehouden. Deze vindt 
plaats op zondag 26 september van 10.00 
tot 15.00 uur. Inschrijven kan nog steeds en 
de kosten per adres bedragen slechts €3,50 
waarvoor men o.a. een raamposter en enkele 
plattegronden ontvangt. Bezoekers kunnen 
van te voren al de plattegrond op de website 
bekijken maar deze is ook te vinden bij alle 
deelnemende adressen. De entree en het 
parkeren (bij voorkeur op het marktplein) is 
gratis. Meer informatie, inschrijven en het 
bekijken van de plattegrond kan via: 
www.onsbuchten.nl/garagesale

‘Tables de 
conversation’
Gilde De Graven biedt een mogelijkheid voor 
liefhebbers van de Franse taal om weke-
lijks samen twee uurtjes heerlijk te kletsen, 
nieuwtjes uit te wisselen, tips te geven enz. 
Deze ‘Tables de conversation’ vinden iedere 
donderdagmiddag plaats in Munstergeleen 
van eind september 2021 tot april 2022. De 
organisatie is in handen van Jacqueline Hou-
ben-Peeters. Meer informatie en aanmelden 
via de website van Gilde De Graven.
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Ook vestigingen in:

Cuijk | Baarle - Nassau | Eindhoven
Hoensbroek | Maastricht | Panningen
Roermond | Valkenswaard | Venlo | Weert

Shop online www.deverfzaak.nl

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

Openingstijden:

Ma - Vr
Za
Zo

08.00 - 18.00
09.00 - 17.00
Gesloten

10 jaar

A
anbiedingen geldig van 16-9 t/m

 29-9-2021.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

10%
Op al het laminaat

EXTRA KORTING!

Amsterdam Hobbyverf & Laminaat

Prijsvoorbeeld:
Acrylverf Primair 

Magenta

500 ml | €16,90

1195

Prijsvoorbeeld:
Acrylverf Groengeel

120 ml | €6,20

558

Amsterdam Hobbyverf & Laminaat

Muurverf

Amsterdam Hobbyverf & LaminaatAmsterdam Hobbyverf & Laminaat

10L | €159,00

12995

Drost
Alaska Premium

Binnen • Mat 
Reinigbaar • Topkwaliteit

10L | €191,21

10995

Sigmatex
Superlatex
Binnen • Mat 

Reinigbaar • Topkwaliteit

10L | €198,95

11995

Einza
Karat Plus

Binnen • Krijtmat
Schrobvast • Dekkend

10L | €108,90

7495

Wijzonol
Superdek Muurverf

Binnen • Mat 
Sneldrogend • Dekkend

Muurverf
Einza

Superior Clean
Binnen • Mat 

Reinigbaar • Dekkend

Sigma Nova Satin & Primer   Sigma Allure Gloss & Satin

Lakverf voor buitenLakverf voor buiten

HoogglansHoogglans

Extreem duurzaamExtreem duurzaam

Te verwerken in Te verwerken in 
ieder seizoenieder seizoen

Lakverf voor binnenLakverf voor binnen

Uitstekende hechtingUitstekende hechting

Zeer goede dekkingZeer goede dekking

ZijdeglansZijdeglans
1L | €76,50

4795
1L | €93,95

5495
1L | €59,95

3795

10L | €100,55

4995

2,5L | €40,99

1495

10L | €69,95

2995

Latexverf voor binnenLatexverf voor binnen

Uitstekende hechtingUitstekende hechting

Op waterbasisOp waterbasis

Shop online www.deverfzaak.nl

Ook vestigingen in:

Baarle - Nassau | Cuijk | Eindhoven
Hoensbroek | Maastricht | Panningen
Roermond | Sittard | Valkenswaard | Venlo

Poell De Verfzaak Weert
Roermondseweg 100
(tussen Gamma en Praxis)
6004 AV Weert 
0495 - 74 59 16

Openingstijden

Ma - Vr
Za
Zo

08.00 - 18.00
09.00 - 17.00
11.00 - 16.00

A
anbiedingen geldig van 16-9 t/m

 29-9-
2021.


