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Michel doet alles liefst in een hoge versnelling
Als kind raakte hij in de ban van de fiets
toen hij met zijn vader mee mocht naar
de wielerbaan in het burgemeester
Damenpark in Geleen.
Door Ray Simoen
Grote indruk maakten ook het Pinkpop van
Jan Smeets. Michel van Dijke groeide uit tot
de ‘Jan Smeets’ van de fiets. De tweewieler
maakte hij als enthousiast organisator van
wielerwedstrijden en -clinics tot het ideale
vehikel om mensen met elkaar te verbinden
en op weg te helpen in de maatschappij. ,,In
het burgemeester Damenpark.” Lang hoeft

“365
dagen
cadeau!”
365 dagen om
belangrijke
onderwerpen vast
te pakken en goed
voor elkaar te
zorgen.

Michel van Dijke niet na te denken over de
vraag naar zijn favoriete plek voor een foto
bij dit artikel. Hier komen de lijnen naar
zijn verleden, heden en toekomst bij elkaar.
,,Volgend jaar bestaat de wielerbaan 90 jaar”,
zegt de vijftigjarige Gelener opgetogen terwijl
hij de beoogde plek aanwijst voor een ander
gedenkwaardig monument in het Damenpark:
het Pinkpopmonument, waarvoor hij in 2018
een grote crowdfundingactie startte.
Ongeduld
Als kind was hij al gefascineerd door het park,
eerst door de wielerwedstrijden die hij er zag,
later door Pinkpop, dat hij actief meemaakte.

,,Pinkpop was een groot feest. Met mijn vader
en moeder bakten we spek en ei voor de festivalbezoekers, met wie we ook bier dronken.
‘Ik wil zelf ook ooit zo worden als Jan Smeets
en mooie dingen organiseren’, dacht ik toen
bij mezelf”. Zijn diepste herinneringen zijn
toch die aan de wielerbaan in het Damenpark.
,,Ik weet nog heel goed dat mijn vader me
meenam naar een wedstrijd op de wielerbaan,
die in 1932 werd geopend en toen nog een
grasbaan was”, zegt hij. Enthousiast lichten
zijn donkere ogen op.
Hij neemt snel een slok uit zijn mok met ‘Gelaen’ erop en begin te vertellen. Gedreven en
snel, zoals hij gewoon is alles te doen. Soms
met een spoor van ongeduld in stem en motoriek. En graag vooroplopend. De goedlachse
Van Dijk is geen man, die zich het liefst in de
buurt van de bezemwagen ophoudt. Instemmend glimlacht zijn vrouw Nicole die in de
achterkamer zoon Thor begeleidt met het
huiswerk, dat deze via zoom heeft gekregen
van zijn school. ,,Michel wordt nooit moe van
alle plannen die bij hem opborrelen. Het kan
hem vaak niet snel genoeg gaan.” Want een
doener, vol plannen en ideeën zit, die hij het
liefst direct wil uitvoeren, is de donkerharige Gelener. Iemand, die zoals hij zelf zegt ,,
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Voor een passend
grafmonument
Mortel 10 Born 046 - 48 18 178
www.reijnenmonumenten.nl

niet van drempels houdt en vooruit wil”. Een
carrière als profwielrenner zat er niet in, wel
is hij meteen gefascineerd door de snelheid,
de ambiance en techniek van de pédaleurs
op de baan van Geleen. ,,Dat heb ik van mijn
vader”. Hij toont een dik boekwerk met de
genealogie van zijn familie. ,,Mijn vader is de
zoon van een zeeman uit Tholen. Opa Henk
van Dijke werd, na een tijd op de wilde vaart,
binnenschipper. In de haven van Maasbracht
ontmoette hij een meisje. Ze trouwden en
trokken naar Geleen, waar opa in de mijn
Maurits ging werken, bovengronds bij het
SBB”. Het verleden van het mijnverleden van
zijn opa laat hem niet meer los en zet hem aan
tot actie wanneer hij in 2021 met zijn zoon
Thor op zoek gaat naar de restanten van de
mijn Maurits. ,, Ik schrok me rot. Wat een
ellende, wat een troep. Compleet verwaarloosd lagen het loongebouw, de fabriekshal en
de watertoren van de Maurits er bij. Een groot
en schrijnend verschil met Genk, waar ze heel
wat respectvoller met het mijnverleden zijn
omgegaan. Veel mijnrelicten zijn er prachtig
gerestaureerd en hebben een andere,sociale
functie gekregen.” Hij laat het niet bij woorden van verontwaardiging.


Lees verder op pagina 5
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gemaakt
door mensen

lijst

Met ons programma geven wij
een realistische invulling aan de
Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030

Samen met
jong en oud
Institutionele veerkracht,
samen aan de slag
(Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030)
De samenleving moet ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om samen een
sterke gemeente vorm te geven.
De gemeentelijke organisatie moet zich
dienstbaar opstellen. Daarbij is “dienstbaarheid aan de inwoners en ondernemers” belangrijker dan het “dienen van
de regels”.
Kunnen meedoen telt voor iedereen in
Sittard-Geleen. Werkwijze en instrumenten die worden ingezet bij het
betrekken van inwoners moeten zijn
afgestemd op de verschillende
doelgroepen.

Een leefbaar
Sittard-Geleen
Sociale veerkracht,
een gezond Sittard-Geleen
(Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030)
De cirkel van armoede, schulden en
kansongelijkheid moet worden doorbroken om daadwerkelijk te komen tot
brede welvaart voor iedereen.
Verenigingen en organisatoren op gebied van cultuur, sport en evenementen
moeten worden gesteund en gefaciliteerd, ook om meer toekomstbestendig
te worden. Hierbij is extra aandacht
nodig voor de jeugd en jongeren.
gob is voorstander van kindcentra waar
alle kindgerichte functies bij elkaar
worden gebracht en zo elkaar versterken,
ook als de gemeente op onderdelen geen
wettelijke taak heeft.
Onderwijs- en kennisinstituten dienen
opleidingen aan te bieden gericht op
competenties en kennis die werkgevers
in deze regio vragen.

Een toekomstgericht
Sittard-Geleen
Ecologische veerkracht,
een duurzaam Sittard-Geleen
(Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030)
Bij herinrichting van wijken of omvorming van de woningvoorraad moet
gekeken worden hoe groen kan worden
toegevoegd in de wijken.
Gebruikers van de openbare ruimte
vroegtijdig betrekken bij het maken van
ontwerpen en keuzes.
Investeren in veilige (snel)fietsverbindingen, tussen de verschillende kernen en
werklocaties van en in onze gemeente.
Cameratoezicht mag veel vaker worden
ingezet waar het gaat om veiligheid en
delicten in de openbare ruimte.
De gemeente moet het initiatief nemen
tot het bouwen van betaalbare woningen
in de dorpen voor lokale jongeren, die
binding hebben met deze dorpen.
Opwekking van zonne-energie en het
gebruik van restwarmte mag uitgebreid
worden. Sittard-Geleen moet een proeftuin worden van nieuwe ideeën op het
gebied van energieopwekking.

Een
economisch
sterk SittardGeleen
Economische veerkracht, een
ondernemend en innovatief
Sittard-Geleen
(Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030)
De groei van de economie in onze regio
moet een zichtbare bijdrage leveren aan
het vergroten van de welvaart en leefbaarheid in Sittard-Geleen, zodat onze
inwoners niet alleen de lasten, maar
meer de lusten van de groei ervaren.
Er moet stevig worden ingezet op het
verbeteren van het ondernemersklimaat,
vooral gericht op lokale ZZP’ers en
MKB’ers. Zij zijn cruciaal voor het leefbaar houden van onze samenleving.
Initiatieven van inwoners en lokale ondernemers voor het tot stand komen van
wandel- en fietsommetjes steunen wij.
Hiermee kunnen ook eigen inwoners en
mensen uit de omgeving de vele mooie
en bijzondere plekken in Sittard-Geleen
beleven.
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Revolutionaire jaren zestig waren
ook in De Schuur enerverend

Aan de bar, de lange kaarttafel, karakteristieke stalen krukken, flipperkast, tafelvoetbalspel,
spaarkas.
Illustratie: Huib Jans
De jaren zestig waren enerverend, zeker voor de jeugd. Over dit betrekkelijk
korte tijdvak van tien jaar zijn wereldwijd ontelbaar veel verhalen geschreven en boeken uitgebracht. Een stormachtige periode. Revolutionair onder
het vredelievende motto: ‘All together
now, love and peace, no war’.
Tekst Koos Snijders
Het conservatieve patroon met redelijk
streng gezag, dat de westerse wereld in de

naoorlogse jaren had gekenmerkt, zou en
moest nu wijken voor de frisse ideeën van een
nieuwe jonge generatie. “My Generation”,
waarschuwde zanger Roger Daltrey van The
Who luid. “I’m talking about mý Generation”, met de klemtoon op “mý”. Bob Dylan
liet zijn verstand en hart een paar jaar eerder
spreken in de voorspellende song ‘Times are
changing’, waarvan Boudewijn de Groot zijn
succesvolle Nederlandstalige versie opnam.
Tijden zouden daadwerkelijk veranderen. De
jongerenbeweging Provo, die omstreeks 1966
in Amsterdam ontstond, gaf het voorbeeld

en zette zich ludiek af tegen de gevestigde
orde. Van gezag en de consumptiemaatschappij moesten de provo’s op hun wit geverfde
fietsen niets hebben. Vrijheid, je lekker vrij
voelen, zo weinig mogelijk in het gareel lopen.
Zo nu en dan liepen de over het algemeen
geweldloze protesten uit de hand en greep de
politie (overbodig) hard in. ‘Times are changing’ en de muziekscene veranderde mee. De
overwegend zoete hits die jarenlang de dienst
op de veelbeluisterde zender Radio Luxemburg hadden uitgemaakt, verloren het gevecht
om de hoogste populariteit. De verkoopcijfers
van de grammofoonplaten van Cliff Richard,
Freddy, Adamo, Catharina Valente, Pat Boone
en Ronnie Tober kelderden. De discipelen van
de nieuwe “My Generation” kozen voor de
sound uit Liverpool, door de Beatles in gang
gezet: beatmuziek. Teenagers raakten in de
ban van hun idolen Beatles, Rolling Stones,
Animals, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Beach
Boys, Moodyblues, Donovan en vele anderen.
Overal in Nederland schoten beat- en popgroepen als paddenstoelen uit de grond. Den
Haag groeide uit tot hoofdstad van de popmuziek met de Golden Earring(s), Motions en
Haigs. In de platenzaak naar muziek luisteren, precies in de smiezen hebben wanneer
van deze of die beatgroep een nieuw grammofoonplaatje te koop was. Singles, EP’s met vier
liedjes of zelfs grote elpees waarvoor je wel
eerst had moeten sparen in Geleen kopen bij
het Limburgs Platenhuis, Harry Schenkelaars
of Vroom & Dreesmann en vervolgens direct
naar huis sprinten om het zwarte schijfje op je
platenspeler te leggen. In de zomer van 1968
opende Mathieu Vanderfeesten bijgestaan
door zijn dochters Marlou en Anneleen in Geleen café De Schuur. Hij mikte daarbij op de
toeloop van een jeugdig publiek en had hier
vooraf goed over nagedacht. De slimme truc
die Vanderfeesten bedacht lag eigenlijk voor
het oprapen: zorgen dat in De Schuur de beste
en allernieuwste pop- en soulmuziek klinkt.

Vanderfeesten, door zijn klanten ‘de baas’
genoemd, verstond het vak van organiseren
en begreep goed dat hij zijn jeugdige gasten
in de watten moest leggen. Hij schakelde een
paar van zijn cafégangers in om bij de lokale
platenshops kersverse platen te kopen. De
kroeg zou uitgroeien tot een razend populair
etablissement. In een mum van tijd nog wel.
De aantrekkingskracht bleek enorm. Van vandaag op morgen zat het café vol met jongeren
uit alle hoeken van de Westelijke Mijnstreek.
Het was gezellig toeven in De Schuur. Aan de
bar, de lange kaarttafel, karakteristieke stalen
krukken, flipperkast, tafelvoetbalspel, spaarkas. Knusse hoekjes. Toiletten vol gekliederd
met namen, datums, liefdesverklaringen en
tekeningen. Affiches tegen de wand. Rond
carnaval werden in het café bonte slingers opgehangen. In de laatste weken van december
waren het kerstattributen die de klok sloegen
en klonk vaak muziek van de Tamla Motown
soulsterren Supremes en Four Tops. Kort
voor Kerstmis was het ondanks de kou buiten
binnen in het café behaaglijk. Het regende in
de kerstweek rondjes bier omdat de spaarkas
werd leeggemaakt.
De ambiance in De Schuur was amicaal. Zo
van “All-in the Family”. De teens en twens die
in het pand aan de Rijksweg Noord over de
vloer kwamen noemden zich trots Schuurganger. Als trouwe bezoeker wilde je er gewoon
bij horen. Deel uitmaken van de groep. Dit
neemt niet weg dat lang niet alle ouders van
de Schuurgangers even blij waren met de hunker van hun dochter –en/of zoonlief naar een
avondje plezier maken in het jongerencafé.
Het gebeurde dat een stoere pappie pardoes
naar binnen stapte. In een wolk van sigarettenrook opgewonden op zoek ging naar zijn
dochter en haar zonder pardon mee naar huis
nam. Over ‘All together now, love and peace,
no war’ gesproken… Na 10 drukke jaren voor
alle gezinsleden verkocht Vanderfeesten zijn
Schuur aan het echtpaar Henk en Marianne
Beerens. Zij deden het café over aan Peter
Halmans. In 1997 heeft de laatste eigenaar de
deur van de kroeg voorgoed gesloten. Mathieu
Vanderfeesten overleed in de leeftijd van 95
jaar op 23
december
n foto 2018.
m ee
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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
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Open
voor
Born

Ook bij jou thuis!

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.
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

Scan de QR-code
voor alle info.

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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Sport en cultuur ook in 2022 mogelijk voor
volwassenen met smalle beurs
Energie en veerkracht
In Sittard-Geleen heeft ruim elf procent
van de inwoners een laag inkomen. “Te veel
mensen hebben niet de financiële middelen
voor een lidmaatschap van bijvoorbeeld een
sportclub of een fanfare,” voegt wethouder
Houtakkers toe. “Tegelijkertijd hebben ze
wel vaak zorgen. Juist zo’n lidmaatschap van
een vereniging of een sportclub geeft mensen
energie en veerkracht. We hopen dat mensen
die voldoen aan de voorwaarden de komende
jaren ook de weg naar het Volwassenenfonds
weten te vinden.”  

Volwassenen die (tijdelijk) geen geld
hebben om te sporten of deel te nemen
aan culturele activiteiten, kunnen ook
in 2022 en 2023 dankzij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Limburg
tóch meedoen. Sinds 1 september
2021 is de gemeente Sittard-Geleen
aangesloten bij het Volwassenenfonds
en sindsdien maakten 38 inwoners
gebruik van de regeling.
Mede dankzij een bijdrage van de Provincie
Limburg heeft de gemeente Sittard-Geleen
een jaarlijks budget van ruim € 15.000,- voor
inwoners die leven rond het bestaansminimum voor activiteiten op het gebied van sport
of cultuur. Hieronder vallen bijvoorbeeld het
lidmaatschap van een sportclub of een fitnessabonnement, maar ook schilder- of tekenlessen of een abonnement op de bibliotheek. “We
maken sport en cultuur daarmee toegankelijk
voor iedere volwassene,” licht wethouder
Andries Houtakkers (Sport en Cultuur) toe.
“Door de lockdown en de maatregelen rondom het coronavirus ligt het merendeel van de
activiteiten nu jammer genoeg stil, maar dat
gaat hopelijk snel veranderen.”
Naar elkaar omkijken
Wethouder Judith Bühler (Armoedebeleid)

Andries Houtakkers en Judith Bühler: “Sport en cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn.”

Foto Ermindo Armino
kijkt tevreden terug op de afgelopen vier
maanden waarin inwoners gebruik maakten
van de regeling.
“Goed dat mensen het fonds weten te vinden,
en ik hoop dat dit ook dit jaar zo blijft. Wij
willen een gemeente zijn waarin we naar el-

‘Doener van Dijke steekt
handen uit de mouwen
Vervolg van de voorpagina
‘Doener Van Dijke’ steekt de handen uit de
mouwen en gaat na een oproep samen met
50 anderen de omgeving van het loongebouw
in het Mauritspark ontdoen van onkruid en
troep. ,,Kinderen die meehielpen, hingen
aan de lippen van de oud mijnwerkers, die
vertelden dat er zelfs ondergrondse gangen
van Geleen naar Hoensbroek liepen. Later
vonden we zelfs nog ergens een oude kolenwagen. Toen we hem wilden gaan ophalen
was hij plots verdwenen en verkocht. Het is
een schande hoe het mijnverleden van Geleen
wordt verwaarloosd. En de patstelling tussen
de eigenaar Paes, Chemelot en gemeente over
de toekomst van het Mauritspark belooft niet
veel goeds. Doodzonde, Geleen verdient een
grootser en waardiger herinnering aan zijn
mijnverleden.” Het is een van de veld acties
waar hij zijn schouders onder zet. Toch is hij
een betrekkelijke laatbloeier als ‘actievoerder’.
,,Ik ben eigenlijk timmerman. Dertig jaar
heb bij Helwig Kozijnen gewerkt, eerst als
timmerman, later op de financiële administratie. Daarbij was ik lid van de ondernemingsraad en organiseerde ik voor mijn collega’s
fietstochten”.” Zijn baas, Wil Helwig ziet zijn
organisatietalent en ook hoe van Dijke erin
slaagt om vlot mensen te enthousiasmeren en
aan zich te binden. ,,Wil zat in de organisatie
van Petje Af en vroeg me erbij om mensen

Inwoners van Sittard-Geleen kunnen
zich voor het Volwassenenfonds melden bij een intermediair, bijvoorbeeld
een schuldhulpverlener of maatschappelijk werker, als het inkomen
niet hoger is dan 120 procent van het
sociaal minimum. Voor een echtpaar is
120 procent van het sociaal minimum
netto 1.778 euro per maand. Voor een
alleenstaande van 21 jaar of ouder is
dat maandelijks netto 1.245 euro. Meer
informatie vind je op www.volwassenenfonds.nl

uit de zorg, de rechtspraak, de theaterwereld
of het onderwijs aan kinderen in de leeftijd
van 10 tot 14 jaar te laten vertellen over hun
beroep. Dat ging me goed af via mijn netwerk.
Dat had ik onder meer opgebouwd door het
organiseren van wielerwedstrijden op de
baan van Glanerbrook, waarvan ik sinds 2013
baancommissaris en voorzitter ben.” Sinds
2018 is hij locatiemanager van de Stichting
Petje Af Zuid-Limburg ,,Het gaat goed, Petje
Af heeft nu ook afdelingen in Heerlen en
Maastricht.” Als wielerenthousiasteling ziet
hij met pijn in de ogen hoe veel kinderen met
de auto naar school worden gebracht. ,,Velen
kunnen niet eens fietsen”, zegt hij verontwaardigd. Daarom begint hij in 2017 met het geven
van fietslessen. Niet streng met verbods- en
gebodsborden. ,,Op een speelse manier maak
ik ze vertrouwd met de fiets en het verkeer.
Geïnspireerd door mijn vriend en oud coureur
Ad Wijnands leer ik kinderen over een wipwap fietsen. Of ze moeten op de fiets naar een
nonnevot grijpen, die ik hen voorhoud. Welk
kind vindt dat nu niet leuk?”, zegt hij lachend.
Niet alleen kinderen maar ook vluchtelingen
brengt hij fietsplezier bij. ,,Ze willen allen erg
graag leren fietsen. Dankzij de fiets krijgen ze
meer vrijheid, zelfstandigheid en zelfrespect.
Tien lessen geven we ze. Dolblij zijn ze erna.”
Probleem is dat velen niet op een volwassenfiets kunnen rijden. ,,Te groot, te zwaar en te

kaar omkijken, en samen zorgen dat iedereen
mee kan doen. We doen er alles aan om dat
mogelijk te maken. Want iedereen moet deel
kunnen nemen aan de normale dingen in onze
samenleving, ook als je weinig te besteden
hebt.”
hoog, we hebben meer kinderfietsjes nodig”
zegt hij en haalt een schilderij tevoorschijn.
,,We hebben ook getekend en geschilderd
met vluchtelingen. Aan hun tekeningen zie
je wat voor ellende ze hebben meegemaakt.
Aangrijpend, zoals dit schilderij, waarop
een hart, gemaakt van rood prikkeldraad is
geschilderd.”
Wie veel fietst ziet ook wat er op straat gebeurt. ,,Ontzettend vel rotzooi wordt zomaar
op straat achtergelaten of langs de weg
gedumpt. Ergerlijk.” Het brengt hem op het
idee om samen met Melle van Buren in 2020
de actie Vaste Prik te starten, gevolgd door
een ‘clean up mars’ in september van het vorig
jaar om de hele Rijksweg van afval te ontdoen.
,,Van het verzamelde afval hebben we later
op de markt van Geleen een ‘kunstwerk’
gemaakt”. Gedreven door het succes hiervan,
besluit hij om in begin 2022 ook de GrijpKnijp weken te beginnen. ,,Iedereen kan bij
ons stokken en zakken ophalen om daarmee
de troep op straat te helpen opruimen.”
Zijn prikacties hebben niet alleen tot doel de
straten rotzooi-vrij te maken. ,,We verbinden
er ook mensen mee, door Geleners in Sittard
en Sittardenaren in Geleen te laten helpen
met rotzooi op te ruimen.” Zijn originele
plannen leiden ertoe dat Sittardenaren aan
de Gelener Van Dijke vragen of ze hem niet
kunnen ‘klonen’. Zo’n creatieve, betrokken
burger kunnen ze ook wel gebruiken in Sittard. En ook politieke partijen hebben hem
al benaderd voor een plek op hun kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Vergeefs. ,,We hebben meer verbinders nodig
dan politici. Nu kan ik doen wat ik leuk en
belangrijk vind, in de politiek gaat het er

stroperiger aan toe. En in de loop der jaren
heb ik mijn weg wel weten te vinden in het
ambtelijk en politiek labyrint om steun te
organiseren voor maatschappelijk belangrijke
projecten.” Gevlijd is hij wel door de aandacht
van de politiek. De waardering die hij van zijn
omgeving krijgt streelt hem het meest. Zoals
de Piet Giesberts Herinneringsmedaille. Die
reiken de Gelener Sjoutvotte jaarlijks uit aan
personen en instellingen, die een belangrijke
bijdrage leveren aan de samenleving. ,,Een
grote eer en stimulans om door te gaan.”
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KERE
PEN
naf

,95

ACTIE:

Bij uw eerste
bestelling
3 maaltijden
voor

€ 18,95

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

Bezorgdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

WIJ ZIJN
BEREIKBAAR

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

Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl
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LET OP! Deze meubelen worden a
Alles op de foto’s is direct leverbaar of op
naar de mogelijkheden. Er worden op a
tot maar liefst 70%

BELLEN, SMS’EN OF WHATS
TELEFOONNUMMER

Vermeld voor het gemak het fotowaarin je geïnte
Je krijgt altijd direct antwoord tijdens ope

DINSDAG 18 JANUARI T/M ZATERDAG

JE KUNT DUS DIRECT GENIETEN
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allemaal met spoed leeg verkocht.
p te halen. Informeer direct via WhatsApp
alle artikelen bizarre kortingen gegeven
op de adviesprijzen.

SAPP GAAT ALLEMAAL VIA
R: 06 - 45 54 30 29

-nummer (staat in de rode cirkel)
eresseerd bent.
eningstijden van de winkel (zie hieronder).

G 23 JANUARI VAN 10:00 - 17:00 UUR

N VAN JOUW NIEUWE AANKOOP!

Joop Roukens
Meubelen
Salmstraat 15 | Geleen
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De Locale specialist !
al bijna 75 jaar !
BOSCH
STOFZUIGER

AEG
WASMACHINE

BGLS2WH1H

L6FBKOLN+

SAMSUNG
INBOUW
VAATASSER

8 kg,

DW60M6040BB

1400 toeren

NU

€ 89,95

LOEWE

€ 549,-

Multiroom (wifi speakers)

€ 899,-

WE SEE32

€ 449,-

Super geluid en design eenvoudige app
bediening. Laat u eventueel thuis
adviseren op maat, we hebben
diversen systemen o.a.
Sonos, Bose, Loewe,
Denon (HEOS),
Musiccast
Yamaha,
Philips enz.

(82 cm beeld)
32inch TV met
80watt geluid
(zeer goed)
netflix /youtube enz.
WE SEE43 (109 cm beeld)

€ 1199,-

Bel & Bestel
U kunt bellen, ook voor advies en
advies aan huis.
Bestellen kan telefonisch of
via electroworld.nl

Paardestraat 57 | 6131 HB Sittard | T: 046-4513301 | M: info@baltersittard.nl

www.baltersittard.nl
Prijzen excl. bezorgen en inbouw. Bel voor advies opmaat of maak een afspraak om een adviseur aan huis.

•
•
•

De nieuwste Nefit HR-combiketels
Bespaar op uw energiekosten
Zelfs nog zuiniger i.c.m. de
Bosch EasyControl thermostaat

•
•

Warmtepomp en zonneboiler ready
All-in huren vanaf € 31,- p/mnd.

•
•

365 Wattpiek en volledig zwart
Topkwaliteit SMA omvormer met

•

Vakkundige installatie door onze
eigen gekwalificeerde teams

•

Gratis BTW teruggave service

Waarom kiezen voor Hesi:

Bel ons voor een gratis
en vrijblijvend advies
bij u thuis:

• Betrouwbaar en persoonlijk advies
• Vakkundige montage
• Scherpe prijs en eerste klas service

Heerlen

045 - 541 22 20

Maastricht

043 - 362 07 05

Dat is precies wat wij u als oerdegelijk Limburgs bedrijf te bieden hebben.

Sittard / Geleen 046 - 474 89 28

Wij zijn al sinds 1933 dé regionale installateur in Midden- en Zuid-Limburg

Aachen

en werken met eigen montage teams en service medewerkers.

0241 - 568 77 603

hesi.eu

Op deze advertentie zijn voorwaarden van toepassing. Informeer bij onze adviseurs.

10 jaar volledige garantie
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Politiek Podium (II): ‘Sittard-Geleen is een
veilige gemeente om in te wonen’
zig: (tijdige) signalering, controle en waar
noodzakelijk handhaving. Velen geven aan
dat met name die 2 laatste aspecten bijdragen
aan hun gevoel van veiligheid. PIT wil echter
ook investeren in preventie. Want voorkomen
is altijd beter dan genezen vinden wij. Door
eﬀectiever met ons gemeentegeld om te gaan
denkt PIT voor het thema veiligheid meer geld
te kunnen reserveren.
PIT

In de aanloop naar de verkiezingen
opent MIJNGazet een politiek podium. De partijen die deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen krijgen
tweewekelijks een stelling of vraag
voorgelegd over actuele thema’s. Deze
keer ‘Veiligheid’.
Sittard-Geleen blijft goed, wordt beter!
Het is ﬁjn wonen in Sittard-Geleen. Daarbij
is veiligheid van groot belang. Hoewel 100%
veiligheid niet mogelijk is, doen we ons best
om daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te
komen. De politie en boa’s verdienen onze
volledige steun. We willen de veiligheid
vergroten binnen onze beide stadscentra door
meer gebruik te maken van zakpalen en extra
camerabeveiliging. In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we
discriminatie en geweld tegen LHBTI’s keihard aan en zorgen we ervoor dat het doen
van aangifte zo makkelijk mogelijk wordt
gemaakt. Binnen de wijken zijn de bewoners
zelf via buurtapps heel actief in het signaleren
van potentiële veiligheidsrisico’s. Dit vindt
de VVD een heel goed initiatief, in aanvulling
op het succes van de wijkagent. De gemeente
moet actiever het Politie Keurmerk Veilig Wonen onder de aandacht brengen van (nieuwe)
inwoners. Met elkaar kunnen we het aantal
woninginbraken verder terug brengen.
VVD Sittard-Geleen
Onveilig gevoel
Nee. Volgens de AD-misdaadmeter behoort
Sittard-Geleen al jaren tot de onveiligste
gemeenten van Nederland. Ondermijnende
criminaliteit en vuurwapenbezit zijn tweetot driemaal en het aantal misdaden is circa
10% hoger dan het Nederlandse gemiddelde.
Ook zijn er bijna 30% meer slachtoﬀers van
hacken, ruim 25% meer vernielingen en 16%
meer winkeldiefstallen. In 2019 werd een
drugsbende opgerold die vanuit Geleen over
heel Europa opereerde. Nog steeds worden
frequent hennepplantages opgerold en worden criminele spookburgers aangetroﬀen. In
haar belevingsonderzoek schreef het RIVM
dat 23% van de mensen het (helemaal) eens is
met de stelling ‘Een incident met gevaarlijke
stoﬀen bij Chemelot zal letsel bij mij veroorzaken (gewond raken of overlijden).’ De vele
incidenten bij Chemelot en het vervoer van
gevaarlijke stoﬀen per spoor geven bij veel
mensen (vooral in Geleen en nabij station Sittard) een, soms zeer, onveilig gevoel. Gelukkig
ervaart niet iedereen de onveiligheid dagelijks
maar feiten spreken voor zich.
SPA
Veiligheid
Veiligheid is een beleving die door iedereen
anders ervaren kan worden. We leven onbewust in een tijd waarin we veiliger zijn dan
ooit. Maar een samenleving is nooit zonder
risico’s. Het gaat er om hoe jij die risico’s als
persoon ervaart. gob is een groot voorstander van veiligheid in de breedste zin van het
woord. Wij hechten veel waarde aan verkeersveiligheid. Kinderen en volwassen moeten

Foto Pixabay
zich veilig kunnen verplaatsen in het verkeer.
Ook zijn wij voorstander van meer cameratoezicht waarmee o.a. drugscriminaliteit,
vernielingen en inbraken bestreden worden.
We willen tenslotte ook dat onze eigendommen veilig blijven.Je veilig voelen betekent
ook kritisch blijven kijken naar alles wat er
op de bedrijventerreinen gebeurt. Dit geldt
bijvoorbeeld ook voor het Chemelotterrein.
gob is verheugd met het feit dat Chemelot
de veiligste site van Europa wil worden. Een
goede balans tussen economie en leefbaarheid
draagt daarin bij aan een veilige samenwerking.
GOB
Veilige buurt
Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen
zich veilig voelt in zijn of haar wijk. Inwoners
moeten zich thuis voelen in onze gemeente.
Dat vraagt om doorlopende aandacht voor de
veiligheid in de omgeving, de verkeerssituaties en de kwaliteit van de openbare ruimte.
Inwoners zelf zorgen voor een veilige buurt.
Deze maatschappelijke betrokkenheid moeten
we blijven stimuleren. Buurtbemiddeling,
buurtpreventieteams en Whatsappgroepen
zijn mooie voorbeelden. Zij bevorderen de
preventie en de vroegtijdige signalering van
overlast en criminaliteit. Daarbij zijn boa’s,
camerabewaking en wijkagenten in de centra
en wijken belangrijk. Problemen kunnen dan
worden aangepakt in samenspraak met politie
over bijvoorbeeld de inzet van wijkagenten,
maar ook met scholen en andere partijen
om te werken aan preventie. Zichtbaarheid,
vindbaarheid en bekendheid vormen de basis
voor de aanpak van de verkeersveiligheid bij
scholen, de aanpak van parkeeroverlast of andere vormen van overlast. Zo vragen nieuwe
vormen van illegaliteit om nieuwe vormen van
bestrijding.
CDA Sittard-Geleen
Vrijheid en veiligheid
Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid
en openheid. Als je je niet veilig voelt kun
je niet jezelf zijn en de wereld met een open
blik tegemoet treden. In onze gemeente
kan iedereen zichzelf zijn ongeacht leeftijd,
geslacht, geaardheid of culturele achtergrond.
We werken aan veilige buurten in Sittard-Geleen en grijpen in waar dat nodig is. Focus

ligt op het voorkomen van criminaliteit in de
persoonlijke levenssfeer: huiselijk geweld,
zedenmisdrijven, diefstal, inbraken en vandalisme. Daarnaast pakken we iedere vorm van
discriminatie hard aan. We willen meer wijkagenten en investeren in wijk-jongerenwerk
dat meer samenwerkt met onderwijs, wijkagenten en jeugdhulp. Op plekken waar het
in de openbare ruimte met regelmaat misgaat
is de inzet van camera’s een hulpmiddel mits
de privacy in acht genomen wordt. Verdere
vermenging tussen de onder- en bovenwereld
moet aangepakt worden. Blijvende aandacht
is nodig voor de veiligheid bij Chemelot. Wij
willen geen kerncentrale op Chemelot.
GroenLinks Sittard-Geleen
‘Law and order’
De PVV is een partij van ‘law and order’. Uw
veiligheid is helaas al jaren geen topprioriteit
meer voor de overheid. Politiebureaus zijn uit
de wijken wegbezuinigd. Boa’s hebben niet genoeg bevoegdheden om op te treden. Ondanks
een toename van het cameratoezicht vooral
in de centra is dit niet genoeg voor ons gevoel
van veiligheid. Volgens de jaarlijkse monitor
scoort Sittard-Geleen nog steeds te hoog op
het aantal woninginbraken en autodiefstallen.
Ook het aantal geweldsdelicten is onacceptabel. De grootste zorgen hebben wij echter over
een vermeend grootschalig regionaal drugsnetwerk, waarvan het epicentrum in Geleen
zou liggen. Dit gaat gepaard met overlast door
vaak niet-westerse hangjongeren, schimmige
bedrijfjes, buitenlandse kentekens, koeriertjes, oost-europese zetbazen, leegstand en
spookburgers. Ook lijkt er een verband te zijn
tussen enkele radicale moskeepersonen met
banden richting onze buurlanden. Ons doel
van de PVV is dat het gemeentebestuur deze
problematiek van zogenaamde Ondermijning
keihard gaat aanpakken!
PVV Sittard-Geleen
Rode draad
Bij het thema veiligheid staat volgens PIT Bij
het thema veiligheid staat volgens PIT vooral
het “zich veilig voelen” centraal. Het onderwerp zit bij meerdere thema’s: bij onze woonomgeving, publieke ruimte, verkeer, etcetera.
PIT wil voor “het zich veilig voelen” extra
aandacht hebben. Volgens PIT zijn 3 aspecten
bij elk onderdeel als een rode draad aanwe-
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steunen weer veel goede doelen,
kinderen op scholen,
jeugd voetbal en onze trots
het G-elftal Fortuna Sittard.
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VOOR EEN
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GEMEENTE

Bestuurscultuur
Net als veel burgers maakt Lokaal Sittard-Geleen-Born zich zorgen over zaken zoals: de
veiligheid rondom Chemelot, aanvliegroutes
MAA, veilige schoolroutes, verkeersveiligheid,
meer en betere verlichting, transparante privacy waarborging rondom slimme camera’s,
criminaliteit, huiselijk geweld, ondermijning,
spookburgers, mensenhandel, toenemende
internet criminaliteit, enz enz. Wat ons echter
ook zorgen maakt is de angstcultuur binnen
het gemeentelijk apparaat,(oa bevestigd
door Raad van Staten en bovengemiddeld
en langdurig ziekteverzuim) er is hierdoor
geen veilige werkomgeving voor alle medewerkers en derhalve ook niet voor al onze
burgers. De bestuurscultuur is de oorzaak
van deze angstcultuur. Goede klokkenluiders
regeling en een waterdicht klachtensysteem
ontbreken. Tot slot nog de huidige tijd met
de COVID pandemie. De overheid lijkt een
steeds grotere groep burgers helemaal kwijt.
Men kan het beleid niet meer uitleggen door
onbegrijpelijke beslissingen. Er ontstaat hierdoor een steeds grotere en snellere polarisatie
en tweedeling in de maatschappij, die wij als
onveilig ervaren.
Fractie Klein
Lokaal Sittard-Geleen-Born
Slimme apparatuur
Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil
graag wonen in een leefbare, veilige buurt
of dorp. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn
goede voorzieningen aanwezig en heb je een
goede omgang met je buren. Veiligheid is een
basisbehoefte. In buurten waar dit niet het
geval is, kiest de PvdA voor een ambitieuze en
brede aanpak. Handhaving gaat hand in hand
met preventie. We geloven in de kracht van de
buurt en haar inwoners en gaan samen met
hen de problemen te lijf. Een speciﬁek thema
is de veiligheid rondom Chemelot. En dan met
name innovatieve manieren om de bevolking
te alarmeren. Naast de sirenes willen wij
ontvangertjes in huizen die NL-Alert kunnen
ontvangen. Slimme apparatuur in de openbare ruimte moet onderzocht worden, zoals
lantaarnpalen die ook dienen als meetpunt
voor giftige stoﬀen. Bij een meting van giftige
stoﬀen kunnen de lampen rood kleuren en
kan direct een NL-Alert worden uitgezonden.
PvdA Sittard-Geleen
Bewustwording
Sittard-Geleen moet een gemeente zijn waarin
mensen aangenaam en veilig kunnen wonen.
De bestrijding van criminaliteit blijft voor
D66 een prioriteit. Hierbij kijkt D66 naar een
wijkgerichte aanpak. De inzet van WhatsApp
buurtpreventiegroepen moet worden gecontinueerd omdat deze eﬀectief zijn. Daarbij
moet er strenger worden gehandhaafd bij
illegale activiteiten, zoals afvaldumping. Naast
repressieve maatregelen zijn preventie en
bewustwording belangrijk voor een eﬀectieve
aanpak. D66 wil daarom inzetten op bewustwordingscampagnes. Een concreet voorbeeld
dat D66 wil introduceren is de ‘’Ben je oké?’’
publiekscampagne tegen ongewenst seksueel
gedrag en straatintimidatie. Tevens wordt
digitale veiligheid steeds belangrijker. D66 wil
investeren in de beveiliging van de gemeentelijke ICT-infrastructuur, om te voorkomen
dat ransomware vrij spel krijgen. D66 stelt
voor om ethische hackers de opdracht te
geven de digitale beveiliging van de gemeente
te testen. De gemeente moet de privacy van
haar inwoners waarborgen. D66 kiest daarom
niet automatisch voor een uitbreiding van het
cameratoezicht.
D66 Sittard-Geleen
Wilt u reageren? Dat kan via
redactie@mijngazet.nl
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COLUMN

er bij in of is minimaal. Harde woorden van twee
jonge mensen met een woonwens, die niet snel
vervuld zal worden in deze gemeente. Ondank
al de verkiezingsbeloftes, die je nu om de oren
beginnen te waaien. Om de haverklap lees je in de
media de ronkende aankondiging van weer een
nieuw ‘wooncomplex, waar hoogwaardige zorg
en dagbestemming wordt geboden voor mensen
met dementie en andere aandoeningen’. De oude
Ambachtsschool aan de Rijksweg Zuid krijgt een
‘passende en duurzame’ bestemming als ‘groot
woonzorg complex’. In Stadbroek worden 42
Door Ray Simoen
‘woonzorgeenheden’ gebouwd. Parc Glana biedt
plaats aan 9 zorgwoningen. En vorig jaar opende
Voor de snelle beslisser een mooie korting op getoonde
,,Snel oud en behoeftig worden.” Dat antwoordhet prestigieuze Hof van Serviam,- ‘het nieuwste
prijzen in de maanden januari en februari 2022
den een paar jongeren van circa 25 jaar toen hen
zorgcentrum van Zuyderland middenin Sittard’- de
werd gevraagd wat hun wensen voor de toekomst
deuren van de maar liefst 114 woonzorgappartezijn. Op de verbaasde blikken, die ze ontmoetten
menten en 5 zorgwoningen.
Betaalbare split airco’s. Sinds twintig jaar rechtstreeks van de invoerder, dus zonder
na dit nogal vreemde antwoord, reageerden ze
Toch gaat er wel woonruime voor niet- zorgvratussenschakels. Standaard met wifi. Alle prijzen inclusief btw.
nuchter: ,,Als we oud en behoeftig zijn, dan is de
genden gecreëerd worden. In het gebied tussen
Betaalbare split airco’s. Sinds twintig jaar rechtstreeks van de
kans het grootst dat we in deze gemeente kunnen
de Kennedysingel en de Swentiboldstraat zullen
standaardplaatsing
invoerder, dus zonder tussenschakels.
Standaard met wifi. Alle
blijven wonen. Er wordt hier zowat uitsluitend
acht woongebouwen gaan verrijzen met 164
prijzen inclusief btw.
gebouwd voor oudere, behoeftige zorgvragende
appartementen. Daar ligt een kans voor jongere
standaardplaatsing
mensen. Jongeren kunnen het schudden hier”, zei
woningzoekenden om dichtbij het altijd bruisende
de ene, een jongeman die net weer een aanstelling
stadshart ‘tösje Domenic en Schrage’, dao is ’t
voor een jaar had gekregen als leraar aan een
laeve goud te drage’ een onderdak te vinden. Maar
2.5 kW/9000 Btu |standaardplaatsing
standaardplaatsing
middelbare school. Hij was geboren en getogen in
verbolgen reageren de twee jongeren; ,,Slechts 18
Sittard,
waar
hij
lid
is
van
diverse
verenigingen
en
socialeDan
huurwoningen met een huur tot 750 euro
Heeft u liever geen buitenunit aan de muur of op het dak?
3.5 kW/12.000 Btu |standaardplaatsing
standaardplaatsing
ook nog vrijwilligerswerk doet ,, om de stad schoon
komen hier. Van de rest zijn de meeste- 73- koophebben we envoor
u een airco zonder buitenunit (Coolbuddy
leefbaar te houden”.
woningen in de vrije sector. Dus nagenoeg onbeMonoblock).
Twee
gaten
in de muur afgewerkt met een
rooster
taalbaar
voor ons en onze leeftijdsgenoten. Verder
5 kW/18.000 Btu | standaardplaatsing
Grijzeals
stad
komen er 25 zorgwoningen en 45 huurwoningen
Heeft u liever geen buitenunit aan de muur of
volstaat. Geleverd
doe-het-zelfpakket of door ons gemonteerd.
Cynisch voegde zijn even oude vriendin eraan toe:
met een huur van 1050 euro. De jonge starters,
op het dak? Dan hebben we voor u een airco
7 kW/24.000
Btu | standaardplaatsing
is ooit uitgeroepen tot de ‘groenste
-stelletjesaf.
en alleengaanden - hangen weer aan de
zonder
buitenunit (Coolbuddy
Monoblock).
We komen u ,,Sittard-Geleen
graag adviseren
en geven een vrijblijvende offerte
stad van Nederland’, maar kan onderhand ‘de
‘letste mem. Te duur en te hoge huren. Voor ons is
Twee gaten in de muur afgewerkt met een
meest grijze stad’ van Nederland worden genoemd
‘t laeve bie ‘Domenic en Schrage’ ﬁnancieel niet te
rooster volstaat. Geleverd als doe-het-zelfpakket
als je al die plannen ziet voor de woonzorgcomdrage’.”
of door ons gemonteerd.
GeraHeating & GeraCooling | Showroom en warehouse: Schoorstraat 10, 3680 Maaseik
(B)
plexen, waarvoor
de spade de grond in zal gaan.”
Toch lazen ze met glanzende ogen vol hoop eind
We
komen
u
graag
adviseren
en
geven
een
Ze
vond
het
zwaar
om
dit
te
zeggen
want
,,ik
gun
vorig jaar het nieuws dat in de leegstaande DSM
T: +32 - 89 - 56 18 37 | M: +32 - 477 - 23 80 61 & +31 - 6 - 2111 7848 | E: sales@geraheating.com
vrijblijvende offerte af.
iedereen van harte een woonplek in deze gemeente,
kolos bij het station van Sittard 220 studio’s en
zeker ook de ouderen en zorgvragenden, die heel
appartementen gaan komen. Maar de hoop veranhun leven hier hebben gewoond”. Zelf hopt ze van
derde al snel in wanhoop. De 220 geplande studio’s
de ene baan naar de andere, uit noodzaak want
zullen vooral plaats gaan bieden aan buitenlandse
werkgevers hebben weinig trek in het verlenen
studenten, die in Maastricht en Heerlen geen
van vaste contracten: door corona, ‘de crisis’, de
woonruimte kunnen vinden, en aan trainees van
‘onzekere markt’ en nog wat van die argumenten,
de Brightland-campus op Chemelot in Geleen.
die de weg naar de bank voor een hypotheek voor
,,Nog maar 65 jaar, dan zijn we krom getrokken
GeraHeating & GeraCooling
een koophuis of appartement versperren. Maar
van onze zoektochten naar betaalbare woningen
Showroom en warehouse: Schoorstraat 10, 3680 Maaseik (B) | T: +32 - 89 - 56 18 37
beiden jongeren vinden dat er in deze gemeente
en andere bekommermissen, hulpbehoevend en
M: +32 - 477 - 23 80 61 & +31 - 6 - 2111 7848 | E: sales@geraheating.com
,,wel erg veel aandacht” is voor het bouwen voor
zorgvragend. En dán krijgen we zeker een plekje
de behoeftige, oudere medemens. De bouw van
vlakbij ‘Domenic en Schrage’”, zeiden beiden met
betaalbare woningen of huurappartementen schiet
een grimlach op de lippen.

De beste najaarspromotie
Jong in Sittard-Geleen:
van de regio
hopen op een oude dag,

Goedkoop
verwarmen
dankzij
Geniet dit
jaar nog van
de uw airco

die snel komt

oude prijzen en goedkoop
verwarmen met deze airco’s

€ 1.150,€ 1.250,€ 1.450,€ 1.600,-

€ 948,-

geraheating.com

ZOEK HET
GOUD VAN
GRAAF
HUYN
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!

Zaterdag 29 januari 2022*
*mits de dan geldende regels
betreffende corona het toelaten

Zie

www.ghc.nl voor

meer informatie en lees ook
hoe je je kunt aanmelden voor
de goudjacht!

Leer ons kennen!

Graaf Huyn College
Jos Klijnenlaan 683
Geleen
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Nico Thomas van de koninklijke
harmonie Sint Augustinus
gen bij de leden en zij moeten het vertrouwen
hebben dat als er problemen zijn, deze op een
prettige manier worden opgelost. Een voorzitter weet de taken binnen het bestuur goed
te verdelen en hier overzicht op te houden.
Daarnaast ben je het gezicht en aanspreekpunt van de vereniging. Kortom, de voorzitter
is een essentiële schakel binnen het bestuur,
die vertrouwen moet hebben van zowel zijn
bestuursleden als de leden van de vereniging.

Door Bert Wassenberg
Mijn naam is Nico Thomas, ik ben 62
jaar. Ik woon in Geleen en ben sinds
ruim 3 jaar voorzitter van de koninklijke harmonie St. Augustinus uit Geleen,
een muziekgezelschap dat laat in de 19e
eeuw is opgericht.
Door Bert Wassenberg
Vertel eens in het kort iets over het ontstaan van jullie muziekgezelschap?
In 1864 werd in Lutterade een eigen kerk
opgericht en ontstond er een nieuwe parochie.
Er waren al langer plannen om een muziekgezelschap op te richten. Omringende dorpen
hadden dit toen al. Het alsmaar groeiende
Lutterade kon niet achterblijven. De vereniging is in 1897 opgericht als fanfare Sociëteit
Sint Augustinus. In 1948 werd de fanfare
omgebouwd tot een harmonie, in die tijd een
ware revolutie. In 1951 werd aan twee concoursen op een dag deelgenomen, beide keren
met groot succes, een eerste prijs met lof. De
harmonie kent inmiddels ruim 70 leden die
spelen bij het harmonieorkest, de drumband,
het leerlingenorkest en de kapel.
Kun je ook iets vertellen over jullie positie binnen het muzikale landschap?
Anno 2022 is de harmonie niet meer weg te
denken uit Geleen. Bij alle wereldlijke en religieuze activiteiten zijn wij van de partij. Sinds
enkele jaren opent de harmonie het nieuwe
jaar met een champagneconcert en tijdens

diverse carnavalsactiviteiten begeleiden we de
Flaarisse en de Kraokelaere, met Palmpasen
de communicanten en hun ouders naar de
kerk en we spelen processiemarsen tijdens
het uittrekken van de jaarlijkse Sacramentsprocessie. Ook brengen we serenades bij
diverse gelegenheden. Daarnaast verzorgen
we diverse optredens en concerten, houden
rondgangen in de wijken en in de periode
voor Kerstmis spelen we kerstliederen in het
centrum van Geleen.
Hoe ben je betrokken geraakt als voorzitter bij deze vereniging?
Ik ben gevraagd om voorzitter te worden en
heb daar volmondig ‘ja’ op gezegd. Ik kende
de vereniging en een flink aantal leden al
langer doordat ik ook lid van de raad van elf
van de Flaarisse ben. Een voorzitter is in mijn
ogen iemand die hart heeft voor de vereniging
en haar leden. Een voorzitter moet goed lig-

St. Augustinus is ooit begonnen als
fanfare en omgebouwd tot harmonie.
Kun je voor de leken onder ons nog
eens kort het verschil uitleggen?
Een Harmonie is net als een fanfare een orkest bestaande uit blaasinstrumenten. Bij een
fanfare zijn het vooral koperen instrumenten
zoals trompetten en trombones. Bij een Harmonieorkest komen daar de houtinstrumenten zoals o.a. klarinetten, dwarsfluiten, hobo,
fagot en saxofoons, bij. Bij een fanfare spelen
vaak slagwerkers met trommels of andere
draagbare slagwerkinstrumenten mee terwijl
je bij de harmonie vaker pauken, xylofoons,
klokkenspel en een grote trom tegenkomt.
Is de harmonie financieel gezond?
Harmonie St. Augustinus is gelukkig financieel gezond. Het is de laatste 2 jaar wel steeds
lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen.
Reden is dat een aantal inkomstenbronnen
door Corona zijn weggevallen. De leden van
de harmonie werkten als vrijwilliger mee aan
diverse evenementen en dat bracht geld in het
laatje en door het niet of op een andere wijze
doorgaan van deze evenementen liepen wij
inkomsten mis.
Naast de harmonie is er ook een blaaskapel, een leerlingenorkest en een

drumband. Wil je over die 2 laatstgenoemde onderdelen nog wat kwijt?
De Augustiner Kapel is een enthousiaste
groep muzikanten, bestaande uit jongeren
én oudere jongeren, die veelal deel uitmaken
van het harmonieorkest. De kapel maakt met
veel plezier leuke muziek en treedt op bij
diverse gelegenheden zoals begeleiding van de
Flaarisse, terrasconcerten, enz. De kapel staat
net als het harmonieorkest onder leiding van
Marc Doomen. Als men al langer dan 1 jaar
les heeft mag men aanschuiven bij ons leerlingen orkest “de Augus10ers”. Dit orkest is in
augustus 2013 gestart en staat onder leiding
van Mark van den Hoogen. Hier leer je hoe
het is om samen met elkaar muziek te maken,
naar elkaar te luisteren, en van elkaar te leren.
Er worden ook regelmatig optredens gegeven,
bijvoorbeeld met kerstmis, of een wervingsactie op scholen. Verder is er een jaarlijkse voorspeelmiddag, waarbij alle leerlingen op les
een stukje mogen spelen, om zo te laten horen
hoever ze al zijn. Het is een gemotiveerde en
enthousiaste groep!! De drumband kent op dit
moment een groeiend aantal leden en staat
onder leiding van Jo Meijs. De leeftijd van de
leden van de drumband varieert van jong tot
oud en er doen zowel meisjes als jongens mee.
Uiteraard is de drumband er ook altijd bij
wanneer de vereniging de straat op gaat. De
leiding ligt dan in handen van Tamboer-Maître Stefan de Vries.
Jullie jubileumjaar 2022 (125 jaar st.
Augustinus) kon niet slechter beginnen. Hoe gaat het verder dit jaar?
We hebben voor dit jaar diverse activiteiten
en concerten met medewerking van andere
muziekgezelschappen en bekende muzikanten op de planning staan. Volg harmonie st.
Augustinus op Facebook, Instagram of via de
webpagina harmoniesintaugustinus.nl voor
het programma en een update daarvan. Ook
geven we middels vlogs op social media informatie over deze uitvoeringen en de voorbereiding daarop. Corona bepaalt op dit moment
welke doorgang kunnen vinden.
Is er nog iets dat je kwijt wil en dat
niet gevraagd is?
Leerlingen van het Graaf Huyn College in
Geleen zijn gestart met blazersworkshops.
Deze leerlingen krijgen op deze wijze de kans
om kennis te maken met blaasmuziek. Mede
dankzij o.a. muziekdocent Marc Doomen
en onze harmonie is dit project tot stand
gekomen. Harmonie st. Augustinus heeft
blaasinstrumenten in bruikleen gegeven en
aan het einde van het schooljaar wordt door
de leerlingen samen met de harmonie een
gezamenlijk concert gegeven in de Hanenhof
te Geleen. Vorig jaar vond het eerste concert
plaatsen en zowel de leerlingen, het orkest en
zeker de familie van deze leerlingen, genoten
met volle teugen.

“Spring maar
achterop”
50 kandidaten
samen met u
op weg naar een
veerkrachtige
gemeente…

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

ZELISSEN

autodemontage v.o.f.
Milieuparkweg 14
Sittard

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

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

Wij zijn Auto Meis

www.automeis.nl
In- en verkoop gebruikte
top-occasions
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.

AutoMeis Vestiging Heerlen

Ganzeweide 181 | 6413 GE Heerlen
T +31 46 44 28 203
info@automeis.nl | www.automeis.nl
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ID voor jouw toekomst
We willen leerlingen van groep 8 (en
groep 7) en hun ouder(s)/verzorger(s)
graag laten kennismaken met
Trevianum. Door de coronamaatregelen
kan dat niet altijd op Trevianum zelf,
maar moet dat soms online.
Op de website naartrevianum.nl kun
je inschrijven voor een of meer van
onderstaande activiteiten. Als je je
ingeschreven hebt, krijg je van ons een
mailtje waarin staat op welke manier (op
school of online) de proeflessen, open
dag en voorlichting van het gymnasium
gegeven worden. De informatieavond
voor ouders en leerlingen is in ieder
geval online.

ONLINE INFORMATIEAVOND
VOOR OUDERS EN LEERLINGEN
dinsdag 1 februari
van 19.00 tot 20.00 uur

OPEN DAG
zaterdag 12 februari
van 10.00 tot 14.00 uur

VOORLICHTING GYMNASIUM
PROEFLESSEN LEERLINGEN
woensdag 16 februari
woensdag 2 februari van 19.00 tot 20.30 uur
van 19.00 tot 20.30 uur.
donderdag 3 februari van 19.00 tot 20.30 uur
Zie naartrevianum.nl voor inschrijving en actuele informatie
(of activiteit op Trevianum is of online).

