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Op 5 februari 1910, precies 111 jaar 
geleden, was er naar alle waarschijn-
lijkheid de eerste revue of zoals het 
toen genoemd werd Revuuj. Deze revuu 
werd gespeeld in Ober Bayern en een 
entreekaartje kostte 2 gulden en vijftig 
cent.  De revuecommissie wilde dit 
heuglijke feit niet zomaar voorbij laten 
gaan en trakteert de Zittesje revuu 
daarom op een nieuw jasje en nieuwe 
website.

“De afgelopen periode is gebruikt om het gro-
te en rijk gevuld revue-archief zorgvuldig door 
te spitten”, aldus voorzitter van de Zittesje 
revuu Bert van Soest. Naast oude program-
maboekjes, memorabele foto’s en de tekst-

Zittesje revuu al 111 jaar cultureel erfgoed van Zitterd
boeken van bijna alle voorstellingen van na de 
Tweede Wereldoorlog werd ook dit bijzondere 
eerste entreekaartje gevonden van de vermoe-
delijk allereerste revue ‘Wie alle zoo laeve’. 
Op basis van deze entreekaart kent Sittard in 
ieder geval minimaal 111-jaar revuehistorie.
Omdat een revue recente gebeurtenissen uit 
het politieke en maatschappelijke leven met 
satirische liedjes en sketches opnieuw onder 
de aandacht brengt (het Franse woord revue 
betekent ‘opnieuw bekeken’), is de verzame-
ling van alle voorstellingen als het ware een 
weerspiegeling van de Sittardse samenleving 
door de jaren een. 
De revue vormt daarmee een wezenlijk on-
derdeel van het culturele erfgoed van Sittard.  
Dit culturele erfgoed is vanaf 17 december 

te bekijken op de vernieuwde website van 
de Zittesje revuu www.zittesjerevuu.nl.  Niet 
geheel toevallig op de verjaardag van een van 
de grondleggers van de Zittesje revuu, Toon 
Hermans  én op de dag dat het Toon Hermans 
Theater wordt gedoopt. Op de nieuwe site is 
informatie te vinden over de historie van de 
Zittesje revuu, achtergrondinformatie van 
oude voorstellingen en bijzondere foto’s.

Nieuw logo
Ter gelegenheid van het feestelijke jubileum 
is ook het algemene logo van de Zittesje revuu 
aangepast aan de huidige tijd. “Je oog ziet 
onherroepelijk het woord ‘revuu’ dat traditio-
neel in Sittard met twee u’s geschreven wordt. 
De beide u’s symboliseren de lach en de traan 
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tot € 3000,-

kijk op www.autokohlen.nl
ruil/inruil mogelijk

06-12053596 - 0475-485730
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JA, een 
compliment!

De toekomstvisie... 
een intensief 
samenwerkingsproces.
‘Zo doen wij dat in 
Sittard-Geleen’.

waar de ‘Zittesje revuu’ door de jaren heen be-
kend om staat”, aldus Marc Webers, al jaren 
trouwe vormgever van de Zittesje revuus. 

Hoog Bezuik 
Inmiddels is het alweer twee jaar geleden 
dat voor de laatste keer het doek viel van de 
succesvolle Zittesje revuu ‘Hoog bezuik’ in 
november 2019. Ruim zesduizend bezoekers 
genoten van heerlijke live-muziek, mooie de-
cors, bijzonder kleding en humoristische sket-
ches. De afgelopen tijd is er veel werk verricht 
om voor november volgend jaar weer een 
kwalitatief hoogstaande voorstellingenreeks 
op het podium van de Sittardse schouwburg te 
krijgen. De ‘Zittesje revuu’ staat in november 
2022 geprogrammeerd in het Toon Hermans 
theater. De kaartverloop start in het voorjaar 
van 2022. 
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Scan de QR-code 
voor alle info. 

Goed nieuws! De gemeente Sittard-Geleen - en dus ook Born - 
wordt aangesloten op het supersnelle E-Fiber glasvezelnetwerk. 
Daarmee opent zich een wereld aan ongekende mogelijkheden 
met supersnel internet, honderden TV kanalen en ongelimiteerd 
gamen. We slaan geen straat over en sluiten dus ook Born en jouw 
huis aan op het supersnelle glasvezel van E-Fiber.

Open
     voor
  Born

Ook bij jou thuis!

We zijn steeds meer online. Dagelijks jagen we 
miljarden bits en bytes door het internet, en dat 
worden er elk jaar 40 procent meer. De bestaande 
netwerken van koper en coax kunnen deze groei 
niet aan. Glasvezel wel. Makkelijk. Glasvezel geeft de 
gemeente Sittard-Geleen toegang tot het snelste 
en meest stabiele netwerk van Nederland. Zodat 
je niet alleen zonder haperingen thuis kunt blijven 

werken, gamen en shoppen, maar ook klaar bent 
voor wat de toekomst je nog meer gaat brengen. 

Kies het pakket dat bij je past
Blijf verbonden met de wereld. Maak gebruik van 
de voordelen van glasvezel en kies het pakket dat 
bij jouw wensen past. Sluit nu jouw abonnement 
af of kijk voor meer informatie op www.e-fiber.nl 
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Neem een foto
van uw zitmeubel

mee en wij maken

dan meteen
een passende
offerte.

MOL & GEURTS - Industriestraat 14  6135 KH Sittard
Tel.: +31 (0)46 451 99 22 - E-mail.: info@molgeurts.nl - Website: molgeurts.nl
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30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF
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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

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
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Nieuwjaarsboodschap 
Burgemeester Hans Verheijen

 Foto Gemeente Sittard-Geleen

Beste inwoners van Sittard-Geleen,

Wij hebben geen gemakkelijk jaar 
achter de rug. Corona drukt helaas 
nog steeds een zware stempel op ons 
leven. Zeker nu wij wederom met een 
lockdown te maken hebben. Dat raakt 
ons allemaal. Van zorgbehoevenden tot 
gezonde mensen. Van ondernemer tot 
mensen in de zorg en de handhaving. 
Van mensen met veel sociale contacten 
tot mensen die graag vaker iemand 
zouden zien.  

Corona stelt onze manier van leven zwaar 
op de proef. We kunnen niet de dingen doen 
die we graag zouden willen doen. Samen een 
wedstrijd van Fortuna Sittard bezoeken, even 
samen een vorkje prikken of  een terrasje pik-
ken, samen naar een evenement toe of naar de 
zwemles gaan kijken van een kleinkind en ga 
zo maar door. 

Deze tijd haalt het beste en (helaas) bij som-
migen ook het slechtste in ons boven. Geluk-
kig bevestigt het merendeel van de verhalen 

die ik hoor dat we  het doorgaans goed menen 
en het ook goed proberen te doen. Ik zie om 
mij heen veel voorbeelden van mensen die 
elkaar met respect en fatsoen aanspreken, die 
er zijn voor anderen, die behulpzaam zijn, die 
een luisterend oor bieden. Iedere dag weer. 
En dat maakt mij als burgemeester van Sit-
tard-Geleen enorm trots. 

Helaas gaat het niet altijd goed. Het geweld 
tegen de hulpverleners en de ongeregeld-
heden waar we ook in onze gemeente mee 
te maken hebben gehad, zijn daar een triest 
voorbeeld van. Het centrum veranderde in 
een slagveld, een oorlogsgebied. En dat is niet 
zonder consequenties gebleven. Ondernemers 
en inwoners werden keihard geconfronteerd 
met schade aan hun privébezit en jonge 
raddraaiers zullen de rest van hun leven de 
consequenties moeten dragen van hun (on-
bezonnen) gedrag, omdat ze nu een strafblad 
hebben. 

Ik wens ons allemaal toe dat we elkaar blijven 
vasthouden. Dat we elkaar met respect en 
fatsoen blijven bejegenen. Dat we een ge-

meenschap zijn van mensen die in vrede met 
elkaar samenleven, wonen, ondernemen en 
werken. We hoeven daarvoor niet steeds grote 
woorden of gebaren te gebruiken. Het gaat om 
de kleine dingen. “Ben er voor elkaar” is een 
motto dat ik ons toewens. Samen komen we 
makkelijker door deze moeilijke periode heen. 
Breng daarom, zeker in deze tijd, eens een be-
zoek aan iemand die eenzaam is. Of stuur een 
berichtje naar iemand die u dierbaar is, om 
hem te laten weten dat hij speciaal is. Maak 
een praatje met uw buurman of buurvrouw. 
En help elkaar als het nodig is. 

Zo kunnen we samen zorgen dat we - ondanks 
alle moeilijke maatregelen - er het beste van 
maken. Een tijd waarop we later kunnen 
terugkijken en kunnen zeggen: het was niet 
gemakkelijk, maar we hebben laten zien dat 
we er sámen doorheen zijn gekomen.

Ik wens u alle goeds toe voor het nieu-
we jaar!
 Uw burgemeester 

Kleurwedstrijd 
SNS Sittard-Geleen
Rondom de sinterklaastijd plaatste SNS 
Sittard-Geleen een kleurplaat in MIJNGazet. 
Deze werd door flink wat kinderen fraai inge-
kleurd en ingeleverd bij de bank. De prijzen 
zijn inmiddels verdeeld en onder andere 
de kinderen op de foto’s kregen een leuke 
attentie.

Twee van de prijswinnaars.

Op stap met Gilde 
de Graven in 2022
Corona heeft heel wat onbehagen in de wereld 
gebracht, maar dat heeft Gilde de Graven er 
niet van weerhouden om samen met Emerald 
Incentives het jaarprogramma Reizen en 
Dagexcursies voor 2022, op te stellen. Het 
is een veelzijdig programma geworden met 
dagexcursies en 4 of 5-daagse stedenreizen 
binnen Europa. Wat is nu bijzonder aan 
deze reizen en excursies, zult u denken. Alles 
wordt voor u geregeld, de plaats van vertrek 
en aankomst is de thuisbasis van Gilde De 
Graven in Munstergeleen. U verblijft in 4* 
hotels in de steden. Een grote meerwaarde 
is de reisleider die ook uw privé reisgids is. 
U zult op plekjes komen die u waarschijnlijk 
zelf, als u er geweest bent, nog niet heeft 
ontdekt. Daarnaast bestaan de groepen uit 
maximaal 22 deelnemers. Last but not least 
het zijn betaalbare reizen en iedereen is 
welkom om zich in te schrijven voor deelname 
aan de stedenreizen of dagexcursies. Het 
jaarprogramma is te vinden op de website van 
Gilde de Graven onder Reizen en Excursies. 
Mail voor meer informatie naar: info@
emeraldincentives.nl.
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info@sijben.nl
www.sijben.nl

ROERMOND
Sijben Wooncenter BV
Wonen, Slapen, Keukens
Woonboulevard Roermond
Maasnielderweg 33
6042 CX Roermond (NL)
Tel.: +31 (0)475 - 39 28 28

ELEN/DILSEN
Sijben Keukens 
Rijksweg 951 
3650 ELEN (B)
Tel: +32 (0)89 35 91 20

Volg ons: EINDHOVEN
Wonen, Slapen, Keukens
Ekkersrijt 4119, Son
Meubelplein Ekkersrijt
Tel.: +31 (0)499 - 47 74 12

HEERLEN
Wonen, Slapen
In de Cramer 188
Woonboulevard Heerlen
Tel.: +31 (0)45 - 575 42 00

DE SIJBEN-SERVICE! WIJ STAAN VOOR U KLAAR!
Vooral nu willen wij er voor u zijn! We brengen tenslotte 
heel veel tijd thuis door en het interieur wordt daarmee 
belangrijker dan ooit tevoren. Onze service in een oogopslag:

Meer weten over onze collectie of wil je prijzen 
van producten opvragen? Vul dan het formulier 
op onze website in en ontvang zo snel als 
mogelijk een passende o� erte:
www.sijben.nl/contact/o	 erteaanvraag

Plan een adviesgesprek via onze 
online-planner:
www.sijben.nl/contact/adviesgesprek

Thuisadvies Wonen, Slapen, Keukens

Zoek je in deze periode nieuwe keukeninspiratie? Dan kun je bij ons 
keuken� liaal in Elen terecht, vlakbij Maaseik, aan de Belgisch/
Nederlandse grens. De showroom is bovendien compleet vernieuwd. 
Een bezoek is dus extra de moeite waard!

Vanzelfsprekend komen we ook graag thuis.

Videochat / Whatsapp:
Stuur ons een e-mail of bel ons en we 
plannen een online meeting in.

Keukenfiliaal Belgie geopend!

Showroombezoek?

Eigen ondernemer? Wanneer je een project 
plant voor kantoor of praktijk, of een nieuw 
interieur wil, adviseren wij - ook nu - 
graag in één van onze showrooms.
Onze jarenlange ervaring maakt van ons 
een ideale partner. Op aanvraag kunnen
we onze referenties laten zien. 

Showroombezoek?

Heeft u een medische indicatie en dringend een 
stoel met sta-op-functie of een matras met zorg-
opties nodig? Dan is een bezoek in onze showroom 
toch mogelijk. Vraag in dat geval om een privé-
afspraak om vervolgens onze winkel te kunnen 
bezoeken.

Onze afdelingsleider buitendienst 
Brain Jansen coördineert alle 
adviesgesprekken en o	 erteaanvragen.
• Telefoon: +31 475 783779 
(bereikbaar ma/vr: 10-18 uur)
• E-mail: o� erte@sijben.nl

New!
COMPLEET 

NIEUWE
SHOWROOM

Altijd
de beste 
prijs!

OfferteaanvraagBusiness-to-Business

Keukenfiliaal Belgie geopend!
WINKELBEZOEK MOGELIJK!

WINKELBEZOEK MOGELIJK!

Persoonlijk contact ?

Ook voor thuisadvies komen we graag langs. Materiaal- en 
kleurstalen, maar ook meubels nemen we gewoon mee. Dat be-
tekent heerlijk proefzitten direct thuis. Onze showroommodellen 
kunnen zelfs meteen eigendom worden. Hoe gemakkelijk is dat?

Maak eenvoudig een afspraak via onze online planner!

WINKELBEZOEK MOGELIJK!

2e Kerstdagopen
12-17 uur
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Zit je in groep 8 of groep 7?

Wil jij met ons op zoek gaan

naar het goud van 

Graaf Huyn?

Meld je dan nu aan!

 

 

 

 

Zie www.ghc.nl voor 

meer informatie en lees ook

hoe je je kunt aanmelden voor

de goudjacht!

ZOEK HET
GOUD VAN

 GRAAF
HUYN

 
Zaterdag 29 januari 2022*

*mits de dan geldende regels 
betreffende corona het toelaten

Leer ons kennen!
Graaf Huyn College
Jos Klijnenlaan 683

Geleen

Vrouwen aan de 
macht in ‘Mechelkes’

Door Ray Simoen
Sinds de samenvoeging van Sittard, Geleen en Born 
tot één gemeente, is het al zeker tien jaar kwakkelen 
met het vinden van een passende naam voor wat 
nu nog zo provisorisch en nietszeggend fusiestad 
Sittard-Geleen wordt genoemd. Ook het zoeken van 
een geschikt smoelwerk wil het nog niet echt luk-
ken. Lastig karwei is dat wanneer aan weerskanten 
van de Middenweg nog vaak de neiging overheerst 
om met de ruggen naar elkaar te gaan staan. Tja 
dan wordt het er niet eenvoudiger op om mekaar 
recht in de ogen te kijken en te gaan praten over 
een ‘gezamenlijke identiteit’ oftewel een smoel-
werk, waar iedereen mee kan leven.  ‘Swentibold’, 
‘Borneo’, ‘Toon-town’, ‘Fortuna stad’ en ‘Chemelot 
zicht’ passeerden al de revue als kandidaat namen 
maar werden allemaal weer snel door de shredder 
verpulverd tot confetti voor als er ooit nog een leuk 
naamfeestje komt. Dat zou best wel eens sneller 
nabij kunnen zijn dan velen denken. Straks komt er 
een nieuwe gemeenteraad en die gaat werk maken 
van een naam en smoel voor het met dwarsstreep-
jes aan elkaar geplakt geheel van wanne be grote 
steden en naar adem happende kerkdörper. Hoezo? 
Omdat vrouwen het gaan doen. Al vaker waren het 
vrouwen die de rotzooi van de menkes boven en 
onder de Middenweg kwamen opknappen. Geen 
‘optoch’ kon door de straten en stegen van het 
‘Marotte riek’ trekken als niet eerst de Dörpelmaeg 
de zaak grondig opgeschoond hadden. Al sinds 
1995 brengen De Flanèlle Lèpkes met hun originele 
vrouluuj zittingen een humoristisch contrapunt aan 
in de carnavalsgala’s die stijf staan van voornaam 
wuivende mannenpluimen en deftige, dikke buiken 
gillets. En het is aan Bertha Paulissen te danken 
dat sinds 1976 heel Limburg, van Eijsden tot de 
Mookerhei, massaal mee blèrt en sjunkelt met het 
carnavalsliedje dat tijdens altijd tumultueuze en 
chaotische fi nales de naar deze Geleense wethouder 
genoemde prijs mee naar huis mag nemen. Meteen 
na het eerste LVK verstomden de jammerklachten 
dat het Limburgs een dode taal dreigde te worden. 

Bertha gaf met haar leedjes konkoers het plat een 
booster, die nog lang niet is uitgewerkt. Zware klus 
wacht de ‘mechelkes’, die straks de gemeenteraad 
van het fusiegeval gaan leiden en de door mannen 
besmeurde ‘dörpel’ moet schoonmaken. Nu eens 
met een ‘fl anelle lèpke’ vol charme, dan weer met 
een Scotch Brite, dat venijnig de hardnekkigste 
vlekken uit het verleden weet weg te schuren. 
Uit de schaduw treden van Bertha Paulissen, de 
Dörpelmaeg en Flanélle Lèpkes is dus  beslist geen 
sinecure voor Yvonne Salvino, die over het GOB 
glaswerk zal gaan, Judith Bühler, die de CDA-kar 
gaat trekken, Kim Schmitz, die eerst de tranen om 
de ontrouw van CDA en GOB moet weg slikken om 
Groen Links blijmoedig aan meer zetels te helpen, 
en tot slot de kittige Maud Schenk-Hermans van 
nieuwkomer PIT. Alle vier dames, die stuk voor stuk 
niet op hun mondje zijn gevallen en van hun hart 
geen moordkuil willen maken. Geen gebrek aan 
elan en lef  hebben ze. Inspiratie kunnen ze vinden 
bij de ‘Meiden van Sittard’, de club van vrouwelijke 
ondernemers, die de in de versukkeling geraakte 
lokale middenstand al een tijdlang verast en oppept 
met  succesvolle, creatieve ideeën en initiatieven. 
Maar wordt de politieke leidsters ook de vrijheid 
gegund om de borstel eens fl ink door het gemeen-
tehuis te laten gaan? Wie de stoelen wil  verzetten 
of de meubels een andere plek wil geven loopt het 
risico dat een stoelpoot of een kast op een of andere 
lange teen terecht komt. En lange tenen zijn er 
zeker veel in de gemeenteraad en daarbuiten. Ook al 
doen ze een stapje terug, ze blijven toch scherp in de 
gaten houden of al die ‘nuuj mechelkes’ niet te zeer 
de zaak op zijn kop gaan zetten. Vertederd worden 
ze raadgever, klankbord of adviseur genoemd 
maar oudgedienden als Pieter Meekels, Andries 
Houtakkers en de verstokte politieke kameleon 
Berry van Rijswijk zullen erop toezien dat het 
door hen gecreëerde bestel niet van de hand wordt 
gedaan of bij het oud vuil wordt gezet, waar ook het 
bord ‘fusiestad Geleen-Sittard’ thuis hoort. Als de 
vrouwen straks toch de lakens gaan uitdelen in de 
gemeenteraad, waarom pakken ze dan niet meteen 
goed door? Niet eerst als mannen pispaaltjes gaan 
slaan, een reukspoor uitzetten en dan oeverloos 
om de hete brij blijven draaien, maar direct de koe 
bij de hoorns vatten en girlpower tonen. Bijvoor-
beeld door de naam ‘fusiestad Sittard-Geleen’ in de 
gft-bak te gooien en als teken van de nieuwe wind 
de gemeente voortaan ‘Mechelkes’  te noemen. 
Klinkt traditierijk, opgewekt, roldoorbrekend en 
innovatief.

COLUMN
Door Peter van Deursen

De radio is mijn beste vriend. Zijn aanwezigheid 
verdraag ik dagelijks. Het is nog net geen huwelijk 
maar een eeuwigdurende verloving mag je het 
gerust noemen. Ik sta ermee op en ga ermee naar 
bed. Op het nachtkastje staat een oud beestje, een 
krijgertje met een uítstekende antenne. Vóór het 
slapengaan leg ik me eraan vast met oortjes. Mijn 
bedpartner wil ik niet storen. Ik stem af op het late 
avondprogramma van Radio 4 of de Belg Klara. 
Onze regionale zender BieOs heb ik eerlijk gezegd 
nog niet uitgeprobeerd. Op beide favoriete klassie-
ke zenders hoor je rond 11 uur een rustig program-
ma. Soms moet ik me, al onder het warme dek, met 
tegenzin deels ontbloten omdat de zender stoort. 
De zenderknop is overgevoelig zodat fi netuning 
een vereiste is. Is de zender enigszins de draad 
kwijt of lijdt mijn toestel aan ouderdomsverschijn-
selen? Ik weet het niet. Mijn inspanning wordt be-
loond met fi jne rustige muziek of kalme duidelijk 
uitgesproken teksten. Het lijkt of op dit tijdstip de 
hectiek van de dag is gedaald, tenminste op deze 
radiozenders. Je wordt niet meer overladen met 
informatie en toonsoorten uit alle hoeken en gaten. 
Ik kan met smaak het voorgeschotelde met eerbied 
en zonder schrokken verorberen. De zachte tonen 
van Fauré of Poulenc of een mooi luisterlied van 
Jules de Corte klinken als krenten uit de pap. De 
gasten in het programma lijken gehypnotiseerd. 
Ze gaan mee in het avondtempo van de uitzending. 
Soms leidt mij dat naar een slaperige roes. Nu 
ik dit schrijf moet ik zelf uitkijken de pen er niet 
bij neer te leggen. Gelukkig kan de volumeknop 
harder, maar de tuner geeft eerst ruis en dan volgt 
luid een mededeling over het weer. Er is een win-
terstorm op komst en code oranje komt in beeld. Ik 
schrik zoals bij de lichtsignalen van een tegenligger 
in de late nacht. Mijn rustige vriend de radio wil ik 
terug. Met een kleine draai aan de tunerknop vind 
ik weer de juiste toon. Al is er storm op komst, ik 
lig veilig in mijn eigen bed. Onder de dekens geniet 

Kunststukjes
De dag loopt 
ten einde

ik van het herhalend thema van Arvo Pärt gevolgd 
door een mooi afsluitend gedicht. Ja, beide zen-
ders kunnen me zomaar beroeren, gelukkig zijn ze 
nog net niet zò ontroerend dat ik er huilend bij in 
slaap val. Eén gedicht kan ik wel met je delen, de 
muziek moet je zelf er maar bij zoeken. Voor je in 
slaap mocht vallen, alvast welterusten. Luister en 
lees mee tot het afgelopen is.

Het Wilhelmus
Toen de radio begon, eindigde elke dag met het 
Wilhelmus
Of ook wel met een stichtelijk gebed
Tot twaalf uur luisteren was voor de witte boor-
den
Arbeiders lagen allang voor de ochtendklus in bed
Voor dag en dauw uit de veren
Aan het werk voor de hoge heren
Geen radio’s, geen gettoblazers, hoogstens een zelf 
gezongen lied
Een luid gefl uit als in de verte toevallig een mooie 
meid langs liep
Nu bonken de bassen uit dikke auto’s langs de 
straat
En rappers scanderen hun teksten vol liefde en 
haat
Ik kan niet alles volgen, mijn oren verdragen ’t 
niet meer
Vermoeid leg ik tegen twaalven met een klassieke 
zender mijn hoofd te rusten neer.
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Gilde De Graven
Pancratiusstraat 24, 6151CD Munstergeleen

Tel.046-458 50 32
info@gildedegraven.nl

GILDE DE GRAVEN
Een spiksplinternieuw jaar ligt voor ons, en wat hopen we op een beter jaar. 
Zodat we elkaar snel weer als vanouds kunnen zien, bĳ  al onze leerzame, 
gezellige en betaalbare cursussen en activiteiten.

EEN HEEL FĲ N EN GEZOND 2022 
VOOR AL ONZE VRĲ WILLIGERS EN DEELNEMERS!

Kijk bijvoorbeeld op onze website voor het reisaanbod voor het 1e kwartaal van 2022.
We hopen in februari a.s. weer te starten met ons volledige aanbod!!

Wij wensen iedereen 
een gelukkig en gezond 

2022
U kunt ons altijd bellen voor 

bezorging/advies en reparatie

Paardestraat 57 | 6131 HB Sittard 
Tel. 046-4513301

E: info@baltersittard.nl
www.baltersittard.nl

Wij bedanken onze klanten 
voor al het genoten vertrouwen 

in 2021.

Een heel gelukkig nieuwjaar 
en alle goeds voor 2022.

Lisztstraat 20  •  Sittard
06-49328222  •  info@glezer.nl

www.glezer.nl

Snel effect bij 
pijnklachten

Paardestraat 32a Sittard
Tel: 06 428 423 79

www.praktijkcheng.nl

Wij wensen u een gelukkig en 
gezond 2022 en 

alle goeds voor 2022.

NBC Lemaire & Partners 
wenst u fijne feestdagen 

en een ondernemend, maar vooral 
gelukkig en gezond 2022

Engelenkampstraat 69      |      6131 JE Sittard 
(046) 452 46 44

WWW.NBCLEMAIRE.NL

EEN GELUKKIG 
EN GEZOND

AAFSJIED NUMME IS NEET LOSLAOTE

MER ‘T IS EEN ANGERE

MANEER VAN VASHAUWE.

Uitvaartcentrum Ubachs
www.ubachs.nl

Vouershof 1  
6161 DB Geleen

046 - 4743293
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Door Ray Simoen

Vuurwerk is taboe verklaard om het 
oudejaar uit te knallen. Slecht voor 
ogen, oren, handen en de hond van de 
buren. Maar zonder wat pof en knal-
werk wil het nieuwjaar niet beginnen. 
Jaap van Dissel bellen, of Hugo met de 
schoenen met de knallende motieven 
erop? Wordt er niet lolliger op.

Er is een betere en stijlvoller manier om te 
beginnen een nieuwjaar zonder hopelijk nare 
codes, knellende mondkapjes en dichte cafés 
en restaurants. Een flesje bubbels kopen 
en die opentrekken. Die trend is al een tijd 
geleden ingezet, maar dan op zijn Nederlands. 
Met zuunige flesjes suikerbommetjes: harde 
knallen, veel bubbels en niet te duur. Voor 
nog geen tientje heb je een fles met een dikke 
buik, waar na extra hard schudden de bubbels 
de fles uit schieten en zo’n nep sjieke flûte 
meteen vullen met brut of demi-sec, dat  in de 
verte lijkt op echt Champagne. Maar ach, wat 
zou het ook? Op Instagram lijken alle bubbels 
op elkaar. En bovendien je ziet toch niet of het 
echte Dom Perignon belletjes zijn, want het 
gezicht van de selfie maker staat altijd vol in 
het beeld, de bubbels zijn maar bijzaak. 
Velen drinken toch niet van hun Insta-cham-
py. Na een avondje met ‘biertjes’, ‘wijntjes’ 
en wat ‘cocktailtjes’ zijn de smaakpapillen al 

Goddelijke bubbels van de Belgische buren
zo ver heen dat ze zeepsop bellen voor dure 
bubbels aanzien, of andersom. Trouwens, in 
dit land zijn ze toch niet zulke lifhebbers van 
de verfijnde mousses die champagne tot zo’n 
delicatesse maken. Een  mollig ‘sjardonneet-
je’ of, als de remmen wat losser gaan, een 
feestbloemige Puligny- Montrachet vinden 
we al top en wellicht wat over de top, maar 
omdat er een jubileum valt te vieren, ‘moet 
het kunnen, voor één keer’.  Over bier moet 
je al helemaal niet beginnen. Dat vinden we 
hier te lande, weer net te gewoon of ‘ordi’, 
als het om een ‘heugelijke gebeurtenis’ gaat. 
Bier is niet sjiek, bier is om je in te drinken, 
verder moet bier geen spatjes hebben. Dat is 
verrekte jammer. Want er zijn bieren, die de 
vergelijking met ‘gerenommeerde’ feestwijnen 
glansrijk doorstaan, en zelfs winnen. Nee, 
het zijn niet die bonkige flessen, waarvan de 
buiken bijna uit elkaar knallen van de hoppen, 
gisten alcohol en oer-kruiden.  Evenmin die 
over de top IPA’s, waarvan de bitters je als 
versufte olifant over straat doen waggelen. Of 
zo’n moderne gast, die maanden heeft kunnen 
rijpen in een vat van Amerikaans eikenhout, 
dat met whisky is geïnjecteerd. 

Van de Belgische buren komt een klasbak, die 
je net als een Roger Pol of een  Veuve Vlicquot 
de hele pretparty kunt drinken. DeuS heet het 
spul. Beetje ‘astrant’ of ‘ambetant’ zoals de 
Belgen zelf zouden zeggen.om je bier meteen 

“God” te noemen.  Maar wie een paar slokjes 
van dit Belgische champagne bier heeft ge-
dronken zal toegeven dat die naam niet over-
dreven of  ‘ambetant’ is. Nu moet er snel aan 
toegevoegd worden dat je het geen champag-
nebier mag noemen, anders krijg je gedonder 

Sinds enige tijd wonen Lambert en Lilian 
Moonen in Munstergeleen. U zult ze mis-
schien wel eens gezien hebben met hun twee 
honden. “We hebben het hier enorm naar 
ons zin en willen in deze gemeenschap oud 
worden. Maar het noodlot heeft toegeslagen. 
In juni heeft Lambert vanuit het niets een 
ernstig herseninfarct gekregen”, vertelt Lilian. 
Hij revalideert nu bij Adelante in Hoensbroek 
en gaat met hele kleine stapjes vooruit, is 

Lambert en Lilian Moonen zoeken een nieuwe woning
alert, geïnteresseerd en krijgt alles mee. “We 
wachten op een elektrische rolstoel die hij 
met zijn hoofd kan besturen en een eigen 
spraakcomputer, die hij met zijn pupillen kan 
bedienen. Langzaam beginnen we weer aan 
een toekomst te denken.” Maar daar is binnen 
een paar maanden (zicht op) een aangepaste 
woning voor nodig, anders moet Lambert 
tijdelijk naar een verpleeginrichting. Iets wat 
Lilian, Lambert en dochter Lynn met partner 

Kevin, ten alle tijden willen voorkomen. “We 
zoeken een koopwoning van maximaal € 
500.000, die rolstoelgeschikt is of geschikt is 
om aan te passen. Liefst een huis met tuin en 
geen appartement vanwege de twee honden. 
Het liefst in Munstergeleen, maar in de om-
geving is ook voor ons een optie. Het zoeken 
naar een dergelijke woning is bijna onmoge-
lijk in deze huidige markt. Daarom dat ik via 
deze ongebruikelijk weg dringend vraag om 

hulp om de speld in de hooiberg te vinden. 
Kent u een woning die in aanmerking komt en 
de binnenkort leeg komt? Overweegt u soms 
zelf om te verhuizen en misschien kleiner 
te gaan wonen. Staan uw ouders ingeschre-
ven voor een verpleegtehuis? Alle tips zijn 
welkom! ons emailadres is: lilianmoonen@
kpnmail.nl Hartelijk dank voor uw genomen 
moeite”, besluit Lilian.

* gehele collectie

Mode voor alle mannen
Premium dealer van Geleen 

en omstreken
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Mannenmode

Mode voor alle mannen
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Tel. 046-4759883
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––––––
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korte mouw –
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HELE COLLECTIE

25% KORTING!*
*NIET OP BESTELLINGEN!!!

Bel voor informatie: 06-53896732

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

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

Wij zoeken met spoed:

lilianmoonen@kpnmail.nl

Huis met tuin ivm Lambert
& onze honden

Liefst rolstoelbestendig of
mogelijkheid om te verbouwen

max. 500.000 euro

Een koophuis in Munstergeleen
of omstreken

Contact: Lilian Moonen

Wat zoeken wij?

Heeft u voor ons de gouden tip?

met de Fransen, die de naam ‘champagne’ 
voor de dure bubbels uit hun eigen Champag-
nestreek claimen en daar zelfs Poetin voor op 
zijn donder geven als hij  boerse Russische 
bubbels ook champagne durft te noemen. 
DeuS dus, goddelijk spul.  Een stroblond bier 
vanaf 14,50 euro met een alcoholpercentage 
van 11,5 % . Na het gewone  brouwproces 
krijgt het een afwerking op de manier, waarop 
champagne wordt gemaakt. Prachtige, fijne 
belletjes blijven fijn door je glas dansen. Niets 
van hun sierlijkheid verliezen ze als je het glas 
laat staan. Heel anders dan bij menige cava of 
goedbedoelende bubbelaar uit Duitsland en 
Italië. Daar lijkt het alsof de belletjes na een 
tijde dodelijk vermoeid naar boven borrelen 
alsof ze de Mont Blanc moeten beklimmen. 
Niets van dat alles bij DeuS. Dit blijf fris en 
gul zijn rijk palet aan geuren rondstrooien: 
aardse, zacht vanille, bloemetjes, koffie, 
beetje kardemon, appel en banaan.  Wat 
je ruikt proef je ook. Beetje droog zodat je 
dorst houdt, maar de lichte en vrolijke smaak 
van de aardse en fruitige ‘tonen’ maken het 
drinken van deze ‘Brut des Flandres’ tot een 
echt feestje. Het aantrekkelijke van dit elegant 
Belgisch feestbeest is dat hij niet in je maag 
stuitert als een dolle oliebol of een razende 
bitterbal, maar heerlijk verfrissend en tegelijk 
licht verwarmend is. En hij knalt geinig, niet 
keihard als je hem opent. Ook voor de hond 
van de buren prettig.



MĲ NGazet | pagina 8

Onze passie kent geen beperkingen

Heb jij een vraag over onze ondersteuning? Bel of mail ons gerust!
Erwin Kreugel 06 20 03 60 66 | e.kreugel@psw.nl
Lea van der Kolk 06 51 45 42 08 | l.vanderkolk@psw.nl

• Voormensendie zelfstandig (willen)wonen endaar ondersteuningbij nodig hebben.www.pswthuis.nl
• Voor jongeren en volwassenendie ondersteuningwillenbij het vindenenbehouden vaneenpassende
baan. Zoals we doen bij Makado in Beek.www.pswwerk.nl

• Voor kinderen en jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben om zich te ontwikkelen.
Dat doenwe, laagdrempelig, in het gezin thuis, op school of in de kinderopvang. www.pswjunior.nl

• Voor mensenmet een vraag naar arbeidsmatige of ontwikkelingsgerichte dagbesteding, zoals in
ons werkleercentrum bij FletcherWellness Hotel en Fortuna Sittard.

• Voor professionals die een leuke baan willen bij een keigoede werkgever!

PSW ondersteunt mensen met een ontwikkelingsvraag of (verstandelijke)
beperking. Wij helpen je om zo zelfstandig mogelijk je eigen leven te leiden.
Want iedereen hoort erbij en heeft een plek in de samenleving. Jouw vraag
is ons vertrekpunt, onze begeleiding sluit daarop aan. Wij werken nauw
samen met jou en je naasten en kijken altijd naar mogelijkheden en naar

wat (wel) kan! We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Heb jij ondersteuning nodig?
PSWmaakt het verschil

Er is meer PSW
in jouw buurt
dan je denkt!
www.psw.nl

Kijk op
werkenbijpsw.nl
en vind je baan!

Hele dag parkeren: 4 euro!
Maak gebruik van onze voordelige 
parkeeraanbieding. Koop voor slechts 4 euro
een kaartje bij een van de verkooppunten en 
zorg ervoor dat je auto de hele dag droog 
staat in de parkeergarages Stationspark (Maria 
Theresianlaan 12) of Kazerneplein (Maashaven 
144). Vanuit beide parkeergarages loop je 
binnen 2 minuten de gezelligheid van de 
binnenstad tegemoet. Bovendien heb je dankzij 
deze aanbieding geld over 
om na een dagje Roermond 
jezelf te trakteren op die 
welverdiende latte macchiato 
of warme chocomel. 

Scan voor meer 
informatie de QR-code

Volg ons op

Kerstvakantie
    gezelligheid in Roermond!

De kerstvakantie is begonnen! 
Een leuke idee voor de 
kerstvakantie is een dagje 
uit te maken naar Roermond. 
ROERMONDVOL Licht is ook 
dit jaar weer terug en samen 
met de succesformule van 
de (vernieuwde en muzikale) 
Tover Route is het in de straten 
van Roermond zeker weten 
gezellig. 

Tover Route Roermond

Beleef dit jaar weer een betoverende ervaring met 
onze geliefde Tover Route. Betover de vele etalages in 
de straten van Roermond. Nieuw dit jaar is een heuse 
muzikale ervaring die bij iedere etalage te beleven is:

* Kom toveren in Roermond t/m 30 januari 2022 van ’s 
ochtends vroeg tot ’s avonds laat.
* 20 locaties met 40 toverpunten verspreid door onze 
stad.
* Toveren kan met een speciaal toverstokje dat je voor 
2 euro kunt kopen bij de theaterkassa van Theaterhotel de 
Oranjerie.
* De betoverende + muzikale QR codes scan je met de 
camera van je smartphone.
*Los de Toverpuzzel op en maak kans op een Nintendo 
Switch. 

Beleef Roermond

De duizenden lichtjes en mooi gedecoreerde etalages 
zorgen voor knusse en gezellige winkelstraten en pleinen. 
De ondernemers in Roermond staan ook nu voor je klaar 
om je te helpen. Windowshopping, click & collect het is 
allemaal mogelijk! Ondertussen even opwarmen met een 
warm drankje & lekkernij bij één van de velen to go punten
verspreid door de stad, gezellig!

Fotografie: Kim
 Roufs

informatie de QR-code
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Sittard-Geleen in woord en beeldSittard-Geleen in woord en beeld
maandkalender 2022maandkalender 2022

Te koop bij VVV Sittard-Geleen, Gelaen31 
en op mijngazetshop.nl voor € 9,95.

In de aanloop naar de verkiezingen 
opent MIJNGazet een politiek podi-
um. De partijen die deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen krijgen 
tweewekelijks een stelling of vraag 
voorgelegd over actuele thema’s. Afge-
trapt wordt met de vraag hoe duurzaam 
onze gemeente op dit moment is.

Kansen
Voor Sittard-Geleen zien wij nog veel kansen 
om te creëren en te  verzilveren inzake duur-
zaamheid. Denk o.a. aan opwekking van zon-
ne-energie. Zeker op de bedrijventerreinen 
zijn hiervoor nog vele kansen, met hun grote 
dakoppervlakten of ruime percelen. Neem een 
bedrijventerrein als pilot terrein en laat dit als 
voorbeeld dienen voor de andere bedrijven-
terreinen in onze gemeente. Ook het gebruik 
van restwarmte mag uitgebreid worden. 
Daarnaast zijn wij van mening dat Sittard-Ge-
leen een proeftuin mag worden van nieuwe 
ideeën op het gebied van energieopwekking. 
Ten aanzien van windenergie wachten wij de 
landelijke windturbinenormen op gebied van 
geluid, slagschaduw en veiligheid af.
 GOB

Groene gemeente
Het CDA wil met de inwoners en bedrijven 
van Sittard-Geleen werken aan een duurzame 
stad die we aan komende generaties kunnen 
doorgeven. Wij kiezen voor een gemeente die 
duurzaamheidsinitiatieven ondersteunt. We 
wonen in een groene gemeente. De groene 
waarden in het landschappelijk gebied wor-
den verbonden met de stedelijke omgeving. 
We stimuleren voor inwoners die dat willen 
maatregelen zoals haagaanplant, compost-
plekken en lokaal hergebruik van grondstof-
fen. We kiezen voor meervoudige duurzaam-
heid. Onze schaarse grond wordt zoveel als 
mogelijk voor dubbel gebruik ingezet. We 
denken dan onder andere het overkappen 
van parkeerterreinen met zonnepanelen, 
opwek van wind en zon op dezelfde percelen 
en asbestdaken vervangen door een dak met 
zonnepanelen. Het CDA wil energiearmoede 
tegen gaan. We zorgen ervoor dat extra uitga-
ven door maatregelen voor energiebesparing 
en isolatie van de woning voor inwoners be-
taalbaar blijven. De verduurzamingsopgave is 
voor het CDA een doorlopend proces waarin 
wij al doende zullen gaan leren. 
 CDA Sittard-Geleen

Goed onderzoeken
Voorkomen dat de aarde meer dan 1,5 graad 
opwarmt, is de uitdaging van onze tijd. Om 
in 2050 energie- en klimaatneutraal te zijn, 
is een enorme reductie van de CO2-uitstoot 
en een energie- en warmtetransitie noodza-
kelijk. PIT is van mening dat onze gemeente 
absoluut ook een verantwoordelijkheid heeft 
in het verbeteren van de klimaatomstandighe-
den. Voor PIT staat bij warmte- en energie-
transitie energiebesparing en isoleren voorop, 
maar daarnaast vinden we betaalbaarheid en 
eff ectiviteit ook belangrijk. We moeten goed 
onderzoeken welke maatregelen resultaat 

Politiek Podium (I): ‘Hoe duurzaam is de 
gemeente Sittard-Geleen op dit moment?’

geven en niet zomaar klakkeloos met elk goed 
uitziend project mee gaan. PIT is van mening 
dat het Groene Net een voorbeeld is van een 
proces waarbij de voorbereiding niet op een 
juiste manier is verlopen en er daardoor 
verkeerde verwachtingen zijn gewekt. PIT is 
voor aanleg Groene Net mits bij de besluitvor-
ming de lange termijn leveringszekerheid van 
restwarmte door Chemelot is gewaarborgd en 
het investeringsperspectief van de gemeen-
te haalbaar is. Het mag geen kat in de zak 
blijken!
 PIT

Invloed
De gemeente Sittard-Geleen is gelegen aan 
een groot vervuilend industrieterrein en twee 
autosnelwegen. Daar heeft de gemeente maar 
beperkt invloed op. Maar waar de gemeente 
wel invloed heeft, wordt veel te traag ge-
handeld. Vele partijen in de gemeenteraad 
hebben de komst van windmolens bij Holtum 
uitgesteld. Wie weet komt er van dit uitstel 
wel afstel. Verder is de gemeente te traag met 
de uitrol van Het Groene Net Zuid, waarmee 
warmte die bij Chemelot de lucht in gaat 
gebruikt kan worden om huizen in Geleen 
te verwarmen. De coalitiepartijen off eren 
natuur bij de Schwienswei in Sittard op om 
er een vakantiepark te laten bouwen. Terwijl 
daar eigenlijk alleen de aandeelhouders van 
het vakantiepark fors aan gaan verdienen; 
het profi jt voor de eigen inwoners is laag. 
Sittard-Geleen is nog lang niet duurzaam 
genoeg! De PvdA wil dat we meer doen om 
ook toekomstige generaties hier goed te laten 
wonen.
 PvdA Sittard-Geleen

Het is goed, maar kan beter
Binnen onze gemeente is duurzaamheid voor-
al gericht op klimaat en energie. Duurzaam-
heid omvat echter veel meer. Een duurzame 
gemeente bevordert ook, voldoende duurzame 
werkgelegenheid, ruimte voor duurzaam 
ondernemen, aandacht burgerparticipatie en 
een gezonde en veilige leefomgeving. Het gaat 
erom hoe wij als mens duurzamer met de aar-
de en met elkaar omgaan en hoe ecologische 
en sociale processen en systemen gerespec-
teerd en weer gecreëerd worden. Hiervoor zijn 
enorm veel initiatieven die we als gemeente 
moeten omarmen. De energietransitie is 
een marathon en geen sprint. Voor de VVD 
Sittard-Geleen is draagvlak, haalbaarheid en 
betaalbaarheid van belang. Maar ook dat we 
niet alleen voor deze opgave staan, immers 
ook de provincie en het Rijk hebben een taak 
in dezen. Bijvoorbeeld door het voor wonin-
geigenaren aantrekkelijk te maken om te ver-
duurzamen dit kan door het fi scaal aftrekbaar 
te maken. Samen gaan we hiermee aan de slag 
want ook onze kinderen en kleinkinderen ver-
dienen net zo’n fi jne woonomgeving als wij.
 VVD Sittard-Geleen

Modewoord
De gemeente Sittard-Geleen is nog lang niet 
duurzaam genoeg. Met Chemelot, een van de 
grootste vervuilers binnen onze gemeente, 
is dat ook eigenlijk onmogelijk. Het woord 
duurzaam is een echt modewoord gewor-
den en heeft daarom voor onze fractie nog 
maar weinig betekenis en kracht. Uiteraard 
onderschrijven wij de doelstellingen voor 
duurzaamheid, maar zouden daar graag een 
aantal eisen aan willen toevoegen. Zo is voor 

 Foto Double Eye | Ivo Goessens

ons overbodige luxe maar zelden duurzaam 
en ook zou er een strenger keurmerk moeten 
komen om deze term überhaupt te mogen 
gebruiken. Daarnaast valt er veel te winnen 
als we het consumentengedrag weten te 
beïnvloeden. Onze wegwerpcultuur is volledig 
doorgeslagen en we moeten hier veel bewus-
ter mee leren omgaan. Hier mag voor ons het 
onderwijs en de overheid een grotere rol in 
gaan spelen. 
 Fractie Klein 
 (Lokaal Sittard-Geleen-Born)

Naar de knoppen
Slechter kun je het bijna niet doen. Onder-
zoeksbureau Telos plaatst Sittard-Geleen al 
jaren bij de tien minst duurzame gemeenten. 
Oorzaak: het falende beleid dat vrijwel alleen 
op Het Groene Net (HGN) inzette. Op milieu-
gebied staan we 354e van de 355 gemeenten 
en in totaal zijn we 349e in 2020. Dit EX-
CLUSIEF ruim 4 miljard kilogram CO2 en 2 
miljoen kilogram stikstofoxiden die Chemelot 
uitstoot met jaarlijks meer dan 500 miljoen 
euro milieuschade. En natuurlijk berekende 
dat woningen van Limbrichterveld-Noord na 
aansluiting op HGN voor ruim 70% niet met 
biomassa maar met gas worden verwarmd. 
Wij hebben slechts 400 hectare bos en ruim 
1500 hectare bedrijventerrein. Meer bos en 
geen uitbreiding van bedrijventerreinen is no-
dig. SPA is tegen het door Chemelot hierheen 
halen van alle plastic uit Nederland zuidelijk 
van Amsterdam-Arnhem, Duitsland ten 
westen van Dortmund-Stuttgart, Luxemburg, 
België en een stuk van Noord-Frankrijk. Het 
huidige beleid helpt onze leefomgeving naar 
de knoppen.
 SPA

Klimaatdoelen
Om de klimaatdoelstellingen te halen moet 
Sittard-Geleen in 2030 0,35 Terawattuur 
duurzame energie opwekken, vergelijkbaar 
met de behoefte van 100.000 huishoudens. 
Veel inwoners en bedrijven hebben zonne-
panelen en isoleren huizen en gebouwen. 
De gemeente wil zelf energie opwekken met 
zonnepanelen op daken en windturbines op 
bedrijventerreinen. Daarnaast wordt ingezet 
op energiebesparing en wordt restwarmte van 
Chemelot via het warmtenet gebruikt voor 
verwarming. Onze wethouder en lijsttrekker 
Kim Schmitz heeft deze plannen afgelopen 
jaren succesvol uitgewerkt en uitgevoerd. 
Er zijn nu woonwijken die met restwarmte 
verwarmd worden. De plannen voor wind-
turbines op bedrijventerrein Holtum-Noord 
worden beoordeeld. Deze kunnen stroom voor 
10.000 huishoudens opwekken. Voor ons is 
Kim dé persoon die deze en nieuwe plannen 
komende jaren kan realiseren en zorgen dat 
Sittard-Geleen haar klimaatdoelen haalt. De 
realisatie zal daarbij nooit ten koste gaan van 
de beurs van inwoners die aanpassingen niet 
kunnen betalen en altijd voldoen aan gelden-
de regels en normen.
 GroenLinks Sittard-Geleen

Wilt u reageren? Dat kan via 
redactie@mijngazet.nl

RON SALVINO
Raadslid

WENST IEDEREEN
EEN HEEL GELUKKIG EN

GEZOND 2022

DE SPONSORS BALLENACTIE 

SKYBOX 24

Gemeenteraad-
verkiezingen 

16 MAART16 MAART
2022 2022  

PLAATS 24PLAATS 24

steunen weer veel goede doelen, steunen weer veel goede doelen, 
kinderen op scholen, kinderen op scholen, 

jeugd voetbal en onze trots jeugd voetbal en onze trots 
het G-elftal Fortuna Sittard.het G-elftal Fortuna Sittard.

Passend

… werk voor iedereen. 
Dat er oog is voor 
positieve gezondheid. 
Dat we armoede 
terugdringen.
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GELEEN - GRAVENSTRAAT 1GELEEN - GRAVENSTRAAT 1

Solliciteer nu:
sollicitatie@diegrenze.nlWij zoeken collega's!

filiaalleiders - drogisten - verkoopmedewerkers - hulpkrachten openstaande vacatures voor alle filialen staan op www.diegrenze.nl/werkenbij

Wij zoeken collega's!
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
25 december 2021 t/m 10 januari 2022

@medikamentediegrenze

Aziatische curry 3-pack
Per stuk € 0,39

2x100gr
Per stuk € 0,39

Kauwgom cool mint 4 mg 48st

Hotmint 4-pack
Per stuk € 0,59

Dove

Wegwerp-
handschoenen

PoliceKaty Perry

Fluimucil*Idyl

Pampers

Prodent

Omo

Palmolive

Andrélon

Cup a soupToast tukkies

Nicotinell*

Sportlife

Tijmsiroop of althea tijmsiroop 200ml

Deospray men +care 
Invisble dry 75ml (=150ml compressed)

Per stuk € 0,29

To be or not to be men edt 40ml of
to be woman edp 40ml

Indi for woman edp 10ml

Drank met frambozensmaak 20mg 200ml

Baby wipes
Sensitive of fresh clean 52st

Tandpasta
Fresh whitener 75ml

2 in 1 rose & lilas blanc 30 capsules
voor gekleurde was

Handzeep liquid refill sensitive 250ml

Shampoo pink take care 250ml

-69%

-63% -76% -83%

  

      

€ 1,00

€ 1,00 € 1,00 € 1,00

5x100st

3 voor 3x3-pack 2 voor

-70% -75%

-35%

-73%

-76%

-50%

-43% -63%

elders   € 2,29 elders   € 3,19

elders   € 3,25

elders   € 2,67 elders   € 4,17 elders   € 5,78

elders   € 6,10

elders   € 2,59

elders   € 3,25

elders   € 1,99

elders   € 3,47 elders   € 21,69

€ 0,69 € 0,79

€ 1,00€ 1,00€ 3,99

€ 3,99 € 1,99 € 7,99

€ 0,69

€ 0,79

€ 1,00

200ml200ml

52st

75ml

4-pack3-pack2x100gr

30 caps

250ml

48st       10ml 40ml

250ml

Werkzame stof:
Acetylcysteïne

Werkzame stof:
Nicotine-polacriline

Te gebruiken bij:
Vastzittende hoest door 
taai slijm

Te gebruiken bij:
Stoppen met roken

*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.

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

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  
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Onno Ouwendijk van de 
Stichting Parkinson-Inn

Door Bert Wassenberg

Mijn naam is Onno Ouwendijk, ik ben 
74 jaar. Ik woon in Nieuwstadt en ben 
sinds 3 jaar voorzitter van de Stichting 
Parkinson-Inn, een organisatie die 
zich inzet voor patiënten met een niet 
aangeboren hersenletsel. In de regio 
Sittard-Geleen worden initiatieven 
ondersteund om patiënten, partners, 
familieleden en mantelzorgers in een 
ontspannen sfeer bij elkaar te brengen.

Vertel eens in het kort iets over jullie 
stichting?
Onze stichting is een organisatie van vrijwil-
ligers die zich voornamelijk bezighoudt met 
het ontwikkelen en organiseren van activi-
teiten die gunstig zijn voor het welbevinden 
van onze doelgroep, een groep die bestaat uit 
mensen met een niet aangeboren hersenletsel 
waarvan de ziekte van Parkinson de meest in 
het oog springende aandoening is. Vandaar 
de naam van de stichting “Parkinson-Inn”. De 
stichting is ontstaan om te kunnen inspelen 
op wensen van bezoekers van het Parkin-
son Café om activiteiten te realiseren. Het 
toenmalige bestuur van het Parkinson Café 
heeft de krachten gebundeld en kwam tot de 
conclusie dat de realisatie van die activiteiten 
buiten het Parkinson Café niet te combineren 
viel met de oorspronkelijke uitgangspunten 
van het café. Belangrijkste probleem was de 
verruiming van de doelgroep van uitsluitend 
Parkinsonpatiënten naar patiënten met een 
niet aangeboren hersenaandoening. Ofschoon 
de daarna gerealiseerde activiteiten primair 
bedoeld zijn voor mensen met Parkinson (of 
een parkinsonisme) zijn wij van mening dat 
bijvoorbeeld iemand die stemproblemen heeft 
als gevolg van een herseninfarct en baat heeft 
bij zingen, in ons Parkinson koor Vibrato 
meer dan welkom is. Hiermee wordt duidelijk 
wat de doelstelling van onze stichting is. Wij 
zetten ons in om initiatieven te ontwikkelen 
en te ondersteunen voor iedereen die vanwege 
een hersenaandoening baat heeft bij deelna-
me. De stichting bestaat uit een bestuur dat 
bestuurlijke zaken behartigt en vrijwilligers 
die alle activiteiten mogelijk maken.

Hoe ben je betrokken geraakt bij dit 
werk?
In 2003 is bij mijn vrouw Ada de diagnose 
Parkinson gesteld. Vanaf die tijd ben ik steeds 
meer betrokken geraakt bij het verloop van 
haar ziekte en de toenemende beperkingen als 
gevolg daarvan. Omdat mijn vrouw erg actief 
is en ondanks alles zoveel mogelijk wil blijven 
ondernemen, raakte ik door haar bezigheden 
steeds meer bekend met haar lotgenoten en 
hun ervaringen. Ergens eind 2016 bezochten 
we een bijeenkomst van het Parkinson Café 
in Munstergeleen en vonden het gebodene 

zó interessant dat we daarna regelmatige 
bezoekers werden. Op enig moment heb ik me 
als vrijwilliger opgegeven met het idee om het 
toenmalige bestuur te assisteren bij het klaar-
zetten van tafels en stoelen bij bijeenkomsten, 
het uitserveren van koffi  e en het verrichten 
van andere hand en spandiensten. Ook ik heb 
me later laten verleiden om een andere rol 
te gaan spelen in het Parkinson café coördi-
natieteam. Ten tijde van het vertrek van de 
toenmalige voorzitter ontstond de situatie dat 
we om andere gewenste activiteiten mogelijk 
te maken moesten overgaan tot het oprichten 
van een stichting, en werd ik voorzitter.
Als voorzitter moet je onder anderen kun-
nen delegeren, kunnen omgaan met druk, 
leidinggeven, kunnen luisteren, samenvatten 
en tactvol zijn. Allemaal eigenschappen die 
ik me in de loop der tijd getracht heb eigen 
te maken. Met wisselend succes. Delegeren 
bijvoorbeeld is moeilijk voor mij: ik ben een 
doener. Nochtans heb ik het gevoel dat ik 
richting geef aan het beleid dat we als bestuur 
met de vrijwilligers hebben afgesproken. Niet 
in de laatste plaats moet een goede voorzitter 
promotionele vaardigheden hebben, essen-
tieel voor het voortbestaan van een gezonde 
non-profi t organisatie. Daaraan ben ik hard 
aan het werken.

Het Parkinson Café heeft een zekere 
bekendheid in de regio? Maar er zijn 
ook andere activiteiten die het vermel-
den waard zijn, toch? 
Het Parkinson Café speelt een centrale rol als 
ontmoetingsplaats voor mensen met Parkin-
son of een parkinsonisme en hun begelei-
ders. Corrie Glaap, de coördinator van het 
Parkinson Café weet telkens weer boeiende 
en aansprekende thema’s te verzinnen en 
specialisten bereid te vinden om door middel 
van lezingen hun specialisme toe te lichten, 
vragen te beantwoorden en te discussiëren. Er 
is een leestafel en een bibliotheek met Parkin-
son gerelateerde literatuur die bezoekers 

Door en
bij elkaar
Belangrijk dat er 
betaalbare woningen
zijn voor jong & oud, 
zodat er ‘door en bij’
elkaar gewoond kan 
worden.

ondersteund kennen elk in elk geval een 
coördinator. Uitbreiding van de bemensing is 
zeker wenselijk, met name om de continuïteit 
te waarborgen, als reserve voor het geval dat 
iemand uitvalt en om dubbelrollen zo veel 
mogelijk te beperken.

Jullie ontvangen subsidie van de ge-
meente Sittard-Geleen, maar ook van 
andere partijen in de regio?
Wij zijn constant op zoek naar donoren en 
fi nanciers. Inderdaad ontvangen we subsidie 
van de gemeente Sittard-Geleen maar dit 
voldoet niet voor dekking van alle kosten. Om 
die reden vragen wij bijvoorbeeld een bijdrage 
voor deelname aan het koor Vibrato en aan de 
groep Bewegen op muziek. De bijeenkomsten 
van het Parkinson café zijn voor iedereen 
gratis toegankelijk en aan het wandelen zijn in 
principe geen kosten verbonden. In het verle-
den hebben we donaties ontvangen van onder 
anderen de Rotaryclub, de Limpens stichting 
en de Pasman stichting. Donaties worden met 
name aangewend voor het bekostigen van 
aparte evenementen en aanloopkosten van 
nieuwe activiteiten. 

Net als alle andere organisaties zal 
corona spelbreker zijn geweest bij heel 
wat activiteiten. Heeft het ook nog wat 
opgeleverd?
In de coronatijd zijn inderdaad veel activitei-
ten weggevallen. Het Parkinson Café en het 
wandelen hadden daar met meeste last van, 
de café bijeenkomsten konden niet doorgaan 
en georganiseerd wandelen met een groep 
was ook niet mogelijk. Het meest frustreren-
de was het afgelasten van het Parkinson café 
jubileum dat in april 2020 groots zou worden 
gevierd. Er kon wel online worden gezongen 
maar dat bleek niet voor iedereen weggelegd 
te zijn. Wanneer ik terugkijk kan ik niet zeg-
gen dat het annuleren van allerlei evenemen-
ten veel heeft opgeleverd. Sterker nog, we 
hebben te maken met een doelgroep waarbij 
de progressie van de aandoening Parkinson 
een rol speelt als gevolg waarvan er regelma-
tig bezoekers of deelnemers waarmee je een 
band hebt opgebouwd moeten afhaken. Een 
lichtpuntje was de attentie die we als Parkin-
son-Inn team hebben verzorgd en persoonlijk 
afgeleverd. Dat heeft de band wel versterkt.

kunnen lenen. Door de variëteit aan thema’s 
en de gezellige informele sfeer zijn de bij-
eenkomsten heel toegankelijk en vinden veel 
bezoekers hun weg naar gemeenschapshuis 
’t Trefpunt in Munstergeleen (bezoekadres 
Pancratiusstraat 23) waar de bijeenkomsten 
worden gehouden. Door de vele contacten 
en ideeën tijdens de bijeenkomsten is het 
Parkinson Café ook voor ons als het ware een 
broedplaats voor het oppikken van suggesties 
die door de stichting vormgegeven kunnen 
worden. Zo zijn er de jaarlijks terugkerende 
workshops waaronder schilderen, portrette-
kenen, boetseren of bloemschikken. Behalve 
het Parkinson Café is door de stichting een 
zangkoor in het leven geroepen, is er een 
bewegingsgroep en wordt er met lotgenoten 
gewandeld. Onze activiteiten zijn toegankelijk 
voor iedereen die problemen heeft als gevolg 
van een niet aangeboren hersenaandoening 
en gebaat is bij deelname aan een van onze 
activiteiten. Parkinson koor Vibrato bestaat 
sinds mei 2019. Het repertoire is erop gericht 
de stem te oefenen door te zingen. Het motto 
is “Samen zingen geeft plezier en is ook nog 
eens goed voor de stem, de motoriek en het 
brein”. De leiding is in handen van dirigent en 
muziekdocent Harrie Spronken die zijn spo-
ren meer dan verdiend heeft op onder ande-
ren het gebied van koorscholing. Vanuit haar 
specialisme als bij ParkinsonNet aangesloten 
zorgverlener ondersteunt Stephanie Creemers 
de ontwikkelingen. Onlangs hebben we een 
bewegingsgroep opgericht, een groep die een 
mogelijkheid biedt om op muziek te bewegen 
onder leiding van Sabine Smeets. Sabine 
Smeets is gespecialiseerd in het stimuleren 
van beweging door middel van dans, specifi ek 
voor mensen met Parkinson. Gedurende een 
aantal jaren was zij in Geleen actief bij Care 
to Dance voor Parkinson dansen. Met een 
groep lotgenoten kan er gezamenlijk worden 
gewandeld waarbij prestatie en snelheid niet 
van belang zijn. Er wordt in aangepast tempo 
gewandeld langs mooie plekjes en vergezich-
ten. De wandelingen worden gecoördineerd 
door Gerlach Roomans.

Is jullie stichting een vrijwilligersor-
ganisatie? Is er voldoende bemensing 
of hebben jullie nog behoefte aan 
uitbreiding?
Onze stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. 
Dat geldt voor het bestuur van de stichting 
en voor de organisatie en coördinatie van de 
verschillende activiteiten. Enkele vrijwilligers 
vervullen dubbelrollen dus uitbreiding van 
het aantal vrijwilligers is altijd welkom.
Het Parkinson Café is een door de landelijke 
Parkinson Vereniging geregistreerde naam 
en moet zich houden aan de door de Parkin-
son Vereniging opgestelde richtlijnen. De 
totstandkoming van de bijeenkomsten van 
Parkinson Café Sittard-Geleen (Westelijke 
Mijnstreek) wordt dus mogelijk gemaakt 
door onze stichting, maar heeft ingevolge 
de richtlijnen van de Parkinson Vereniging 
een eigen team van vrijwilligers. De overige 
activiteiten die door onze stichting worden 

Onno Ouwendijk.

Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl

ACTIE:
Bij uw eerste 

bestelling 

3 maaltijden
voor 

€ 18,95

OOK 
LEKKERE 
SOEPEN
vanaf

€ 1,95

Bij uw eerste 
Besteldag Bezorgdag
Maandag (tot 14.00) Woensdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag (tot 14.00) Vrijdag
Donderdag (tot 14.00) Zaterdag
Vrijdag (tot 14.00) Dinsdag
Zaterdag Woensdag
Zondag Woensdag

WIJ ZIJN BEREIKBAAR van 9.00 tot 16.30 
U kunt bij ons bestellen en laten bezorgen.

Bezorgdag
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Bestel en haal direct af in de winkel tot 17.00u
Vóór 14.00u besteld = vandaag bezorgd voor €25,- 

Bestel en haal direct af in de winkel tot 17.00u
Vóór 14.00u besteld = vandaag bezorgd voor €25,- 

Bestel en haal direct af in de winkel tot 17.00u
Vóór 15.00u besteld = vandaag verzonden voor €4,95

NU SPECIALE
LOCKDOWN KORTING!

OP=OPOP=OP

OOK TIJDENS DEZE LOCKDOWN KUN JE VERTROUWEN OP ONZE SERVICE!

Tummers

Chat online
www.eptummers.nl

Bel ons
085-105 4444

Bestel en haal af!
in een van onze 8 winkels

WhatsApp
085-105 4444

 @tummerselectro          @eptummers
T. 085 – 105 4444  | www.eptummers.nl

8 Winkels in Limburg

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

NIEUWEMEGASTORE

VOOR 14.00U
VOOR 14.00U

BESTELD =BESTELD =
DEZELFDE DAG
DEZELFDE DAG

GELEVERD!*GELEVERD!*
* In de regio bij bestellingen 

vanaf € 100,-

BESTEL ENBESTEL ENHAAL DIRECT 
HAAL DIRECT AF IN DEAF IN DEWINKEL TOT 
WINKEL TOT 17.00U17.00U

Bestel en haal direct af in de winkel tot 17.00u

AEG STOFZUIGER
VX4-1-EB-111

• AFHAALPRIJS!
• Stofzuiger met zak • DustPro • Actieradius: 7,5 meter
• Inhoud stofzak: 3 liter

109,95

75,-

-32%-32%

Bestel en haal direct af in de winkel tot 17.00u

BOSCH WARMTEPOMP-
DROGER
WTW85495NL

• AFHAALPRIJS!
• Vulgewicht 8 kg • SelfCleaning Condenser • AutoDry 
• AntiVibration Design * Actie geldig t/m 31-12-2021

869,-

599,-

-31%-31%€1
00
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Bestel en haal direct af in de winkel tot 17.00u

BOSCH WARMTEPOMP-
DROGER
WTW85495NL

• AFHAALPRIJS!
• Vulgewicht 8 kg • SelfCleaning Condenser • AutoDry 
• AntiVibration Design * Actie geldig t/m 31-12-2021

SONY BRAVIA SMART TV
XR55X94JAEP

• AFHAALPRIJS!
• Full Array LED • 4K Ultra HD • Google TV  • Cognitive Processor XR 
• Acoustic Multi Audio  • Nu met €100,- PlayStation Store-tegoed t/m 2-1-2022

1449,-

877,-

-39%-39%

MAAK KANS OP EEN TREK 
E-BIKE T.W.V. €4.799,- *

Open voor
service & reparaties

dagelijks tot 17.00u

Vóór 14.00u besteld = vandaag bezorgd voor €25,- Vóór 14.00u besteld = vandaag bezorgd voor €25,- Vóór 15.00u besteld = vandaag verzonden voor €4,
Bestel en haal direct af in de winkel tot 17.00uBestel en haal direct af in de winkel tot 17.00u
Vóór 14.00u besteld = vandaag bezorgd voor €25,- 

Bestel en haal direct af in de winkel tot 17.00uBestel en haal direct af in de winkel tot 17.00uBestel en haal direct af in de winkel tot 17.00u
Vóór 14.00u besteld = vandaag bezorgd voor €25,- 

Bestel en haal direct af in de winkel tot 17.00uBestel en haal direct af in de winkel tot 17.00u
Vóór 15.00u besteld = vandaag verzonden voor €4,
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