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De in 2019 overleden Harrie op den 
Kamp gold in zijn leven als een ware 
kenner van Toon Hermans. In talrijke 
publicaties toonde de in Obbicht gebo-
ren voormalige docent zijn respect voor 
de cabaretier, schrijver en schilder. 

Door Koos Snijders

Zijn boek ‘Teun/Toon van droom naar roem. 
Limburg 1916-1946’ verscheen bij de gelijk-
namige tentoonstelling. Voor de auteur was 
het uitpluizen van de levenswandel van de 
cabaretier een boeiende liefhebberij. Na het 
overlijden van Toon schreef Op de Kamp een 
in memoriam voor weekblad De Trompetter. 

Universele kunstenaar Toon Hermans
door de ogen van Harrie op den Kamp

In de boekenserie “Feestelingen & Historische 
uitgaven Sittard-Geleen 2016” staat een arti-
kel van zijn hand. Beide publicaties vormen 
de basis voor deze bijdrage waarin Harrie op 
den Kamp veelvuldig wordt geciteerd.

“De geliefde zoon van Sittard werd op 17 
december 1916 geboren in Villa Zomerlust, 
het grote herenhuis in de Parklaan. De villa 
lag tegenover de Geleenbeek. Hiervan zei 
Toon ooit: Ze was zwart, had de slanke lijn, 
liep door Sittard en ik hield zo veel van haar. 
De familie was bemiddeld, maar de welvaart 
zou niet blijven. In korte tijd verviel de familie 
tot bittere armoede. Het monumentale huis 
moest in 1914 worden verkocht. Hierbij kwa-

men ernstige gezondheidsproblemen. Vader 
Hermans was niet bestand tegen alle ellende. 
Hij stierf in 1924 in de Begijnenhofstraat waar 
de jonge Teun, zoals hij in Sittard genoemd 
werd, opgroeide en ondanks de ellende een 
geweldige jeugd beleefde met zijn kornuiten 
in de Sittardse binnenstad, de Limbrichter-
straat, de Brandstraat, Voorstad met zijn typi-
sche middenstand, zijn vrienden en familie”, 
stelde Op de Kamp vast. De belevenissen in de 
jonge jaren zijn vastgelegd in het kloeke boek 
TOON, de biografi e, een meesterwerk van 
Jacques Klöters.

 Lees verder op pagina 3

Laten we elkaar 
helpen, om online 
toch heel dichtbij 
te laten voelen!

“Online en toch 
dichtbij”

Toon Hermans ligt begraven op de grote begraaf-
plaats van Sittard. Het graf is niet eenvoudig te 
vinden. Op het Père Lachaise kerkhof in Parijs 
wijzen ‘eigengemaakte’ bordjes naar het graf 
van Jim Morisson, de zanger van The Doors. Er 
zouden wat mij betreft (vrolijke?) richtingbordjes 
mogen komen met ‘Toon’, wijzend naar zijn graf. 
Zijn witmarmeren grafsteen slaat in de winter 
een beetje groen uit. Bij gebrek aan direct zon-
licht. Volgende keer een poetsdoek bij me steken? 
Op zijn graf vind je wel eens een briefje of een 
versierde steen. Ik vond bij een bloemstuk een 
briefje: ‘Beste familie Hermans, ik vergeet niet 
dat Toon voor eeuwig de toon heeft aangegeven.’ 
Vlakbij zijn graf staat een robuuste boom. Daar-
omheen is een rustbank getimmerd. Deze ‘Toon-
bank’ werd door Toons kinderen aangeboden aan 
inwoners en gemeentebestuur. Er is een mooie 
spreuk in de rugleuning gebeiteld. Toon is de 
beroemdste zoon van Sittard. Hij werd geboren 
in 1916 en stierf in 2000. Met zijn humoristische 
teksten verwierf hij bekendheid in carnavalskrin-
gen en zijn allereerste revue schreef hij in Sittards 
dialect. Eind jaren dertig had hij, na een aarze-
lend begin, in Limburg succes met zijn revues 
en optredens. Hij wilde meer. Veel meer. Vriend 
René Beckmann adviseerde hem om naast dialect 
ook goed Nederlands te leren spreken: “Wen dat 
dialect af.” Lees dit Kunststukje van Wim Kallen 
verder op pagina 5.
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Voor het vak maatschappijleer op het 
Trevianum moest de zeventienjarige 
Oliver een praktijkopdracht doen. 

Dit wordt door de leerlingen meestal in de 
vorm van een presentatie afgehandeld, maar 
deze atheneum-leerling wilde er meer van 
maken en besloot het te combineren met 
een deel vrijwilligerswerk. “Eigenlijk is het 

Oliver: ‘Ik had nooit verwacht dat dit project 
zou groeien tot deze omvang’

zoiets als de maatschappelijke stage. Het idee 
ontstond toen ik daklozen in onze straat zag 
lopen die onderweg waren naar BieZefke. 
Daar ben ik gaan vragen of ik bijvoorbeeld in 
de keuken kon helpen, want vrijwilligers ma-
ken daar elke dag iets warms te eten klaar. Dit 
ging echter niet, omdat er al twee studenten 
stage liepen. De coördinator, Tristen, vertelde 
me dat de mensen die er kwamen jassen 

en schoenen nodig hadden. Zo ben ik een 
kledinginzameling gestart”, vertelt Oliver. Hij 
begon dit initiatief met een artikeltje in deze 
krant en al snel stroomden de reactie bij hem 
binnen. “Ik heb inderdaad mails gekregen 
vanuit de hele gemeente. Van Papenhoven 
tot Munstergeleen en van Lindenheuvel tot 
Sittard. Een paar reacties kreeg ik van oudere 
mensen die weduwe waren geworden. Zo kon-
den ze met de kleding van hun overleden man 
nog iemand blij maken. De mensen waren blij 
dat ze iemand anders konden helpen. In de 
oproep had ik aangegeven dat het niet erg was 
als de kleding gerepareerd moest worden of 
gewassen. In de praktijk bleek dat de meeste 
kleding gewassen werd aangeleverd en een 
reparatie was maar twee keer nodig. Ook 
kreeg ik nog een aanbod van de Grabbelton, 
maar door Corona heb ik hier verder niks mee 
kunnen doen.” 

Alle kledingstukken werden door Oliver, 
met hulp van zijn moeder, bekeken om te 
controleren of ze niet stuk waren of gewas-
sen moesten worden. Om bij te houden 
welk type kleding er gegeven werd maakte 
hij een overzicht. “Ook al had ik gevraagd 
om herenjassen en -schoenen, toch kreeg ik 
ook truien, broeken, sokken en dames- en 
kinderkleding. Negen kledingstukken waren 
niet meer te repareren. In totaal waren er 42 
jassen, 55 truien/vesten en 14 paar schoenen.” 
Goed om te zien hoeveel mensen je spontaan 

Oliver vroeg om een paar jassen en schoenen, maar werd bedolven onder een berg kleding.

Vervolg van de voorpagina 

Uitgebreid gaat Klöters in op de gezellige 
sfeer rond de Markt, met de terrasjes, de 
kermissen en processies, de carnavalsop-
tochten, de harmonieën en optredens van 
zangkoren. Ook in het boek ‘Teun/Toon 
van droom naar roem. Limburg 1916-1946’ 
geschreven door Harrie op de Kamp vindt de 
lezer veel gegevens over zijn Sittardse jaren. 
Zoals over Gertie van Houdt, dochter van een 
muziekleraar. “In Sittard werden Gertie en 
Toon beschouwd als een koppel, maar pa van 
Houdt zag een verbintenis niet zitten”, schreef 
wijlen Op de Kamp. “Teun werd beschouwd 
als een armoedzaaier. Gerties pa zei vaker: 
‘Dao kump ter weer mit zien huitje en zien 
veugelköpke’. Hij werkte de verbintenis tegen 
waar hij kon. Zo kwam hij erachter dat Teun 
met Gertie had afgesproken in Geleen. Hij 
vond haar in een lunchroom aan de Rijksweg 
en liet haar te voet voor zijn fiets naar huis in 
Sittard lopen. Ook hun hond Bello werd in-
geschakeld, als Gertie weer eens op stap was. 
Bello werd erop uit gestuurd en moest haar 
zoeken op de wal. Hier vond hij het jonge paar 
Gertie en Teun meermaals bij de vijfde boom 
op de Begijnhofwal. Aan Gerties verkering 
met Toon kwam een einde nadat zij kennis 

‘Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe een beetje’

had gemaakt met een Amerikaanse soldaat 
die haar overhaalde om naar de United States 
te komen. Teun was haar eerste liefde en ‘die 
vergeet je nooit’, bekende ze later aan Sittard-
se vrienden. Toon ging aan het einde van de 
oorlog naar Amsterdam, waar hij Rietje leerde 
kennen. Het stel trouwde in Amsterdam op 5 
december 1946. Er werden drie zonen gebo-
ren, Michel, Maurice en Gaby. Rietje overleed 
in november 1990 en werd begraven vanuit 
het Gemmaklooster op de Kollenberg op de 
Algemene Begraafplaats van Sittard.” 
Toon is overleden op 22 april 2000. De 
ereburger van Sittard heeft bewust voor het 
Sittardse kerkhof gekozen omdat daar zijn 
moeder en broer begraven zijn. Niet ver van 
het Gemmaklooster waar hij vaker de mis 
bijwoonde. De uitvaartdienst in het Gem-
maklooster was vol christelijke rituelen en 
symbolen. Gemma, met wie Toon zo verbon-
den was via zijn moeder, die tijdens zijn ziekte 
een noveen hield. Gemma die hem bijstond, 
zijn leven lang. Op zijn bidprentje staat een 
afbeelding van Gemma. Toon in een gedichtje 
dat heet ’n Beetje: ”Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe een beetje en alle beetjes die 
je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je, 
het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt ik ben 
wat moe, maar op een keer dan ben je aan 

je laatste beetje toe.”  Toon en Rietje hebben 
hun laatste rustplaats in een graf van wit 
marmer onder een oude beukenboom. Vlak 
bij hun graf, dat nog steeds veel bezocht 
wordt door vereerders van Toon, rust ook zijn 
moeder: Maria Hermans-Dullens (overleden 
in 1967). In haar graf is de urn van haar in 
1985 overleden zoon Fons bijgezet. Op het 
graf van Toon en Rietje staat: Laat ons o Heer. 
Hun leven in Uw handen leggen. En leer ons 

hebben willen helpen. Alleen door een oproep 
in MIJNGazet. “Het was fantastisch. Ik had 
nooit verwacht dat het project zou groeien tot 
deze omvang. Ik ben bij veel mensen langs 
geweest en sommigen kwamen de kleren 
bij mij thuis afgeven. Het was veel werk en 
het kostte veel tijd, maar het was zo fijn om 
de mensen die bij BieZefke komen warme 
kleding te kunnen geven. Het doet goed om de 
daklozen in warme kleding buiten te zien. Dat 
geeft ze hopelijk een beetje verlichting tijdens 
de koude winter. Ik ben heel gastvrij ont-
vangen in de huiskamer van BieZefke en ken 
sommige vrijwilligers en daklozen, door deze 
ervaring, bij naam. Het is super dat er zo veel 
vrijwilligers zijn die elke dag klaarstaan in de 
huiskamer. Zelfs met Kerstmis. Er werd een 
kerstdiner gemaakt voor eerste kerstdag en de 
ruimte was aangekleed met kerstbomen.”

Het project is afgerond en de eindconclusie 
is dat als je wilt, er best iets te maken is van 
een praktijkopdracht voor maatschappij-
leer. “Klopt. Er is meer dan genoeg kleding 
gegeven. Zoveel dat ik ook de daklozen in de 
opvang van Moveoo op de Engelenkampstraat 
nog een hoeveelheid kon brengen. Natuurlijk 
paste niet alle kleding, dus wat overbleef heb 
ik weer doorgeven aan een ander goed doel. 
Voor mijn project is in ieder geval geen kle-
ding meer nodig. Het is afgerond.” 

altijd weer. Uw wil geschiede zeggen. Dat de 
Stadsschouwburg Sittard-Geleen twee jaar 
geleden op zijn geboortedag is omgedoopt tot 
Toon Hermans Theater leidde tot enthousias-
te reacties in de nationale theaterwereld. De 
ereburger van Sittard heeft theaterliefhebbers 
onvergetelijke avonden bezorgd. Zijn cd’s en 
prachtige boeken met versjes, ontroerende 
gedichten en tekeningen zorgen ervoor dat hij 
een universeel kunstenaar blijft. 

 Fotocollage Koos Snijders
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Ambitieus vertrok Toon in 1940 naar Amster-
dam om carrière te maken, maar dan breekt 
de oorlog uit. Na de tweede wereldoorlog 
zorgt Frits Meslier en het radioprogramma De 
Bonte dinsdagavondtrein voor een doorbraak. 
Toon had een haat-liefde verhouding met 
Sittard. De stad herinnerde hem aan het 
bankroet van zijn vader, de gedwongen ver-
huizing, de moeizame start van zijn optredens 
in de diverse gelegenheden. Als zijn carrière 
vordert, zet hij het verleden opzij en treedt hij 
diverse malen op in de Sittardse schouwburg. 
Met veel succes! Onlangs las ik: “Schouwburg 
De Domijnen zal de naam Toon Hermans 
Theater krijgen. Het eerbetoon aan de legende 
is een lang gekoesterde wens van Stichting 
Toon Hermans en de gemeente Sittard-Ge-
leen. Het markeert ook de start van een nieu-
we koers voor het theater. Al eerder kondigde 
de gemeente aan dat een deel van de expo-
sitie Toon Thuis een plek gaat krijgen in de 
schouwburg.” Er prijkt inmiddels een kunst-
werk op de toneeltoren van het theatergebouw 
in Sittard. Het gaat om een parelwit silhouet 
van Toon van ruim 9 meter en een strofe uit 
het lied: ‘Ik ben iemand van een kleine stad, 
een lieve stad’, waarin hij zijn liefde voor 
Sittard bezingt. We citeren een paar regels: In 
Central Park, daar voel ik me totaal verloren 
En als ik in Wenen bij de Stefanstoren sta zie 
ik opeens een stille landweg door het koren 
Of… zo’n grandioze abrikozenvla Ik heb in 
Amsterdam ’n boel applaus gehad, Maar ik 
ben iemand van ’n kleine stad
“Het theater en Toon Hermans zijn nu 
onlosmakelijk met elkaar verbonden,” zegt 
Mikos Pieters, hoofd Podium De Domijnen 
in de krant. “Een mooi beeld en een mooie 
tekst waardoor Toon en het theater met een 
glimlach naar de stad kijken. Net als hij willen 
we mensen laten genieten, om het alledaagse 
even te vergeten.” Toon is al 21 jaar terug in 
zijn kleine stad. Hij rust (uit) naast Rietje… de 
volgende keer een poetslap bij me steken en 
zijn grafsteen eens flink opboenen.
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Rademakers Parket: ‘Alleen 
liefde is mooier!’

Vader en zoon Rademakers: ‘Uit hetzelfde hout gesneden’.
 Foto DoubleEye | Ivo Goessens

Gedreven, betrokken en vakkundig. 
Drie woorden die voor Ger Radema-
kers niet alleen op zijn bedrijf van toe-
passing zijn, maar ook op zijn sociale 
hart. Ger heeft de afgelopen 35 jaar niet 
alleen een gedegen naam weten op te 
bouwen als vakman op parketgebied, 
maar staat in Sittard-Geleen ook be-
kend als een persoon waarop je vrijwel 
nooit tevergeefs een beroep doet.

Vele adressen, tot in Amsterdam toe, heeft 
Rademakers Parket de afgelopen decennia 
voorzien van een nieuwe of gerestaureer-

de vloer. De kwaliteit van het werk heeft 
ervoor gezorgd dat deze ondernemer over de 
hoeveelheid werk niet te klagen heeft. Soms 
best een uitdaging, omdat het woord ‘nee’ 
niet voorkomt in het woordenboek van Ger. 
“Klopt. Omdat we met ons werk bepaalde ver-
wachtingen scheppen zijn we eigenlijk altijd 
wel op zoek naar goede vakmensen. Het liefst 
zou ik meer dan drie bussen op de weg willen 
hebben om mijn klanten te helpen. Het is nu 
vaak zo dat als mensen me bellen, ik ze niet 
op korte termijn kan helpen. Dat is iets wat 
ik jammer vind. Ik zeg nooit ‘nee’, maar soms 
duurt het wat langer. Op dit moment hebben 

we ruimte voor een ervaren parketteur en een 
leerling parketteur; iemand die het vak in de 
praktijk bij ons wil leren.” 

Iemand die al anderhalf jaar aan de slag is om 
het vak in de vingers te krijgen is Ger’s zoon 
Glenn. “Ik vind het sjiek dat hij de hand-
schoen heeft opgepakt en Glenn doet dit niet 
onverdienstelijk. Ik zie dat hij de kwaliteit 
heeft om op een dag de zaak over te nemen. 
Iets waarvan hij heeft aangegeven het op 
termijn graag te willen. Ik ben er ook best een 
beetje trots op dat ik hem, samen met mijn 
vaste kracht Aron, de passie van het vak mag 
bijbrengen. Het is zo’n mooi beroep om uit te 
mogen oefenen.”

Onlangs werd de huisstijl van Rademakers 
Parket door Harry Schmeits onder handen 
genomen. Zo kregen de bussen een nieuwe 
frisse look, net als de bedrijfskleding. “Ja, dat 
is soms nodig en ik ben zeer tevreden met het 
resultaat. Het is net als met de vloeren die wij 
leveren. Daar ga ik altijd voor honderd pro-
cent resultaat, dat moet je dan ook uitstralen 
met je voorkomen. Waar het vak van parket-
teur een uitstervend ras lijkt te zijn, willen de 
mensen steeds vaker een mooie houten vloer. 
Wij voorzien iedereen, die het ons vraagt, 
graag van een goed advies en werken toe naar 
een optimaal resultaat. Hout is immers een 
product met eeuwigheidswaarde, waar de 
klant dan ook zijn hele leven van moet kun-
nen genieten”, besluit Ger.

 Rademakers Parket
 Marcellienstraat 14
 Sittard-Geleen
 De showroom is alleen 
 op afspraak te bezoeken.
 Voor meer informatie:
 046-4757286 of 06-2684112

 www.rademakersparket.nl
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Het kan u bijna niet zijn ontgaan. De 
laatste jaren is door de gemeente Sit-
tard-Geleen hard gewerkt aan nieuwe 
rioleringen, nieuw asfalt en verkeers-
maatregelen om verkeerssituaties 
veiliger te maken. 

Wethouder Leon Geilen (Leefomgeving): 
“Alleen vorig jaar al hebben we vele miljoe-
nen euro’s geïnvesteerd in nieuw asfalt en 
verkeersmaatregelen. Zo is er in 2021 ruim 
91.000m2 asfalt vervangen. Dat is te ver-
gelijken met 14 voetbalvelden. Ook in 2022 
gaan we door met het verbeteren van onze 
openbare ruimte. Op veel plekken wordt op 
dit moment weer hard gewerkt.” Onder meer 
de Kerenshofweg in Geleen, de Oude Baan in 

Veel werk verzet in Sittard-Geleen

Born, de Keulse Baan en Winston Churchil-
llaan in Sittard, de Heistraat en Mauritsweg 
in Einighausen en de Dijk en Oude Veerstraat 
in Grevenbicht kregen vorig een intensieve 
opknapbeurt. De gemeente gaat niet zomaar 
ergens aan de slag. 

“Voordat we starten met een ontwerp halen 
wij tijdens een bewonersbijeenkomst eerst 
informatie op bij omwonenden”, legt wethou-
der Leon Geilen uit. “Vervolgens gaan we dan 
aan de slag met het ontwerp en het maken 
van plannen op basis van de input van de 
omwonenden. De conceptplannen leggen wij 
dan weer voor aan de inwoners om te zien of 
hun wensen voldoende zijn vertaald naar een 
ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt 

tot breed gedragen plannen en meer tevreden-
heid bij onze inwoners.”

Ook in 2022 gaat de gemeente door met het 
verbeteren van de openbare ruimte. Op dit 
moment worden bijvoorbeeld de werkzaam-
heden aan de Nusterweg en Dr.Nolenslaan 
in Sittard afgerond. Bij Windraak zijn de 
werkzaamheden voor een nieuwe riolering 
en nieuwe weginrichting juist in volle gang. 
En bij de Norbertijnenstraat in Geleen is 
halverwege januari de eerste bewonersbijeen-
komst geweest. “We zijn echt overal binnen 
de gemeente aan het werk. Soms nog in de 
voorbereiding en soms al in de afronding. Met 
maar één doel: onze gemeente nog mooier 
maken,” besluit wethouder Geilen.

Wethouder Leon Geilen neemt een kijkje bij de werkzaamheden.  Foto Gemeente Sittard-Geleen

Cursus Genealogie 
bij Gilde De Graven
Fons Sieben start in maart met een cur-
sus Genealogie op drie dinsdagmidda-
gen, waarbij de deelnemers leren hoe 
ze hun eigen stamboomgegevens via de 
gratis stamboomapp ALDFAER op de 
computer kunnen ordenen. Het belang 
van historie en geografie als ‘aankle-
ding’ van genealogie wordt natuurlijk 
eveneens besproken.

“Een stamboom heet niet voor niets zo. Blade-
rend door digitale archieven en websites vol 
genealogische gegevens, voel je je als een kind 
dat in een klimboom van tak naar tak klautert. 
Steeds een eindje hoger, balancerend, op 
zoek naar nieuw houvast. Licht verslavend is 
het ook. Stamboomonderzoek is makkelijk 
en geeft snel resultaat. En dankzij de digitale 
ontsluiting van tientallen archieven kan het 
vanuit huis. Hoewel je al speurend voorna-
melijk op data en plaatsnamen stuit, tekenen 
zich ook verhalen af en ga je op zoek naar hun 
wortels. In 1804 voerde het Franse bewind 
in naam van de keizer de Code Napoléon 
in. Onderdeel van dat burgerlijk wetboek 
was het verplicht vastleggen van geboortes, 
huwelijken en sterfgevallen in de registers van 
de burgerlijke stand. Dat betekende ook dat 
iedereen een achternaam moest aannemen. In 
de praktijk duurde het enkele jaren voor-
dat het systeem functioneerde en het biedt 
nu héél veel praktisch nut. Genealogische 
websites bieden een weelde aan informatie 
en er in grasduinen is vrij simpel. In een paar 
verloren uurtjes reis je vijf eeuwen terug in de 
tijd. De interesse in het familieverleden lijkt 
vooral te leven bij degenen die zelf kinderen 
hebben of de vijftig zijn gepasseerd. Voor wie 
deze criteria gelden, is deze cursus een mooie 
opstap”, vertelt Fons.

Fons werkt met een kleine groep van vijf 
cursisten, die de beschikking moeten hebben 
over een Windows laptop (meenemen) en be-
schikken over basiskennis computer, internet 
en e-mail. Meer informatie is te vinden op de 
website van Gilde De Graven.
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Het CDA neemt in maart aan de ge-
meenteraadsverkiezingen deel met een 
vernieuwd en verjongd team kandida-
ten. Lijsttrekker Judith Bühler is de 
aanvoerder van deze groep enthousi-
aste mannen en vrouwen. Sinds 2020 
is ze wethouder financiën en sociale 
zaken. Zij is de eerste vrouwelijke lijst-
trekker van het CDA Sittard-Geleen. 
 

Door Hub Bertrand

“Ik ben om te beginnen hartstikke trots op de 
CDA-kandidaten die ik in de campagne mag 
voorgaan. Het is een mix van jong en oud, van 
ervaring en aanstormend talent. Elk van hen 
met een eigen achtergrond, beroep of oplei-
ding en actief als bestuurder of vrijwilliger in 
een van de dorpen en kernen in onze gemeen-
te. Samen popelen we om de schouders eron-
der te zetten en te knokken voor de belangen 
van onze stad en die van haar inwoners. Wat 
ons bindt is solidariteit, gemeenschapsgevoel, 
oog voor de medemens en het nemen van 
verantwoordelijkheid. En natuurlijk de liefde 
voor Sittard-Geleen.”

Spek op de ribben
Judith Bühler startte in 2018 als kersvers 
raadslid met een thema waarin ze thuis was: 
financiën. “Ik wist niks van het gemeentelijk 
huishoudboekje, maar kwam er al snel achter 
dat dit weinig verschilt van dat bij bedrijven 
of een gezin. Een tekort is een tekort en daar 
wil je zo vlug mogelijk vanaf. In de bankiers-
wereld, waar ik vandaan kwam, had ik daar 

Judith Bühler voert verjongde CDA-lijst aan

‘Ik kook graag voor familie en vrienden om er samen een lange en gezellige avond van te 
maken.”’ Foto Privé

Trevianum Scholengroep heeft in 
februari een aantal kennismakingsmo-
menten gepland voor nieuwe leerlingen 
en hun ouders. Daar waar mogelijk op 
school en waar dat niet kan online.

Het is voor het tweede jaar op rij dat brug-
klassers in coronatijd de overstap maken van 
groep acht naar het voortgezet onderwijs. In 
het geval van Trevianum maken de eerste-
klassers een keuze voor havo, atheneum of 
gymnasium. Marjolein van den Nieuwenhof: 
“Vanuit Trevianum wordt er veel aan gedaan 
om deze overstap zo goed mogelijk te laten 
verlopen. In eerste instantie kijken we samen 
met de basisschool waar ondersteuning 
nodig is. Met de informatie die we tijdens 
de zogenaamde ‘warme overdracht’ van de 
basisschool krijgen, wordt ervoor gezorgd dat 
iedere leerling zo goed mogelijk kan starten. 
In al onze eerste klassen zijn er ondersteu-
ningsgroepen begrijpend lezen, spelling en 
rekenen voor leerlingen die hierbij extra 
hulp nodig hebben. Daarnaast hebben we de 
verlengde brugklas ontwikkeld. We plaatsen 
de leerlingen, in overeenstemming met het 
advies van de basisschool, kansrijk in een 
eerste klas. Sommige leerlingen hebben, door 
de periodes van online onderwijs, hun talent 
niet altijd optimaal kunnen ontwikkelen. Wij 
willen de leerlingen kansen bieden en er alles 
aan doen om ervoor te zorgen dat ze deze 
kansen kunnen benutten. Mocht er tijdens het 
eerste jaar niet direct uitkomen wat er in zit, 

Maak kennis met Trevianum
dan krijgen de leerlingen een extra jaar de tijd 
om te laten zien welk schoolniveau het beste 
past.” 

Online informatieavond 
Tijdens deze avond op dinsdag 1 februari van 
19.00 tot 20.30 uur kunnen ouders en leerlin-
gen een beeld krijgen van de school. “Omdat 
de ouders niet naar school mogen komen, is 
de bijeenkomst online. Het is een interactieve 
bijeenkomst, waar ruimte wordt geboden om 
vragen te stellen. Wij proberen deze dan uiter-
aard te beantwoorden.”

Proeflessen leerlingen
Op woensdag 2 en donderdag 3 februari van 
19.00 tot 21.00 uur zijn de proeflessen. “De 
kinderen kunnen ervaren hoe het is om les te 
volgen op Trevianum. Wij zijn super blij dat 
deze activiteit, in tegenstelling tot afgelopen 
jaar, weer op school mag plaatsvinden. Zo 
kunnen de toekomstige leerlingen al een keer 
ervaren hoe het is om leerling van Trevianum 
te zijn.”

Open dag
De open dag op zaterdag 12 februari van 
10.00 tot 14.00 uur is alleen toegankelijk voor 
de leerlingen. “Om de ouders toch een beeld 
te geven van onze school, kunnen ze meekij-
ken via een livestream. Voor de kinderen is 
dit een belangrijk moment omdat ze kennis 
kunnen maken met de verschillende vakken 
en met de school. Wij vinden dit een wezenlijk 

onderdeel van de schoolkeuze. Om deel te ne-
men moet je online een tijdsblok reserveren. 
De leerlingen gaan deze dag op speurtocht 
door de school om via opdrachten informatie 
te krijgen over Trevianum en de verschillende 
vakken en om op een leerzame manier de 
school te ontdekken”, vertelt Marjolein.

Op de hieronder genoemde site is ook de onli-
ne variant van de open dag te bekijken.

Voorlichting gymnasium
Woensdag 16 februari van 19.00 tot 20.30 uur 
is de voorlichtingsavond van het gymnasi-

um. Deze is voor ouders en leerlingen en dus 
online. ”Hier zien de kinderen wat we doen 
op het gymnasium en welke extra’s er worden 
aangeboden. Ook leerlingen die al op het gym-
nasium zitten, verlenen hun medewerking aan 
deze bijeenkomst met diverse presentaties.”

Op de website naartrevianum.nl is 
meer informatie te vinden over proef-
lessen, voorlichtingen en de open dag. 
Hier kunnen leerlingen en ouders zich 
ook inschrijven voor deze activiteiten.

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 proefl essen, 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

PROEFLESSEN LEERLINGEN
woensdag 2 februari van 19.00 tot 20.30 uur
donderdag 3 februari van 19.00 tot 20.30 uur

OPEN DAG
zaterdag 12 februari

van 10.00 tot 14.00 uur

VOORLICHTING GYMNASIUM 
woensdag 16 februari 

van 19.00 tot 20.30 uur.

ID voor jouw toekomst

Zie naartrevianum.nl voor inschrijving en actuele informatie 
(of activiteit op Trevianum is of online).

ervaring mee. Met die kennis op zak werd ik 
voorzitter van de werkgroep ‘herstel gemeen-
tefinanciën’. Gelukkig staan we er nu beter 
voor en zijn we financieel weer gezond. Als 
schatkistbewaarder blijf ik streng, ik houd van 
spek op de ribben. Want er staan grote projec-

ten op stapel zoals de renovatie en uitbreiding 
van Glanerbrook.”

Iedereen doet mee
Vooral de sociale thema’s liggen haar na aan 
het hart, zegt ze. “Ik vind het belangrijk dat 

iedereen kan meedoen. Werk en inkomen zijn 
daarin belangrijk, ook voor mensen met een 
achterstand op de arbeidsmarkt. Zij moeten 
hun talenten kunnen ontwikkelen en Vidar 
ondersteunt  ze daarbij, samen met het be-
drijfsleven. Werk zorgt verder voor structuur, 
eigenwaarde en geeft zin aan je leven. En je 
doet er sociale contacten mee op.” 
Als voorzitter van het Servicepunt Grens 
Arbeid Maastricht brengt ze de grensover-
schrijdende arbeidsmarkt in kaart. En met 
bestuurders, werkgevers en werknemers zet 
ze in op samenwerking met Heerlen en Maas-
tricht. “Werkgevers en werknemers kijken 
echt verder dan hun woonplaats wanneer ze 
op zoek zijn naar nieuwe medewerkers of een 
baan.”

Sterke vrouw
Op haar naambordje in het gemeentehuis 
stond op de deur van haar kamer ‘Wethou-
der mevrouw Bühler’. “Dat heb ik meteen 
laten veranderen”, besluit ze. “Ik ben Judith 
Bühler. Ik kom uit de financiële wereld, een 
mannenwereld, en ik sta mijn mannetje. 
Behalve wethouder ben ik echtgenote en 
moeder van twee tienerdochters. Ik zie dat de 
jongeren lijden onder de coronapandemie, dat 
is heel verdrietig. Voor het eerst op stap met 
vrienden en vriendinnen, de eerste verkering, 
eindexamenfeesten. Mijn tienertijd was de 
mooiste tijd van mijn leven, dat moeten die 
kinderen allemaal missen. Laten we hen hel-
pen en steunen, ze hebben het nodig.”
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Bart Ploemen is 44 jaar, woont in Sit-
tard en is sinds anderhalf jaar voorzit-
ter van de TTV-Sittard, een tafelten-
nisvereniging die in 1960 is ontstaan 
en momenteel een van de grootste van 
Limburg is.

Tekst Bert Wassenberg

Vertel iets over het ontstaan van de 
vereniging en de doorgemaakte groei?
In 1960 benaderde pater Janssen van 
parochie Leyenbroek Wil Elschott met het 
verzoek om een activiteit voor jongeren 
in de parochie op poten te zetten. Wil had 
zelf vroeger getafeltennist in zijn geboor-
tewijk Overhoven en wilde dit nu ook hier 
gaan doen. Zijn buurman Wil de Vaan werd 
meegevraagd en samen gingen ze aan de slag. 
Hun onderkomen was het Parochiecentrum in 
Leyenbroek aan de zoom van de Kollenberg. 
De naam TTV Kollenberg was dus voor de 
hand liggend. Als oprichtingsdatum werd 16 
augustus 1960 genoteerd. Het aantal leden 
varieerde in de eerste jaren tussen de 25 en 
45. In eerste instantie voornamelijk jeugd-
leden, maar naderhand ook schoorvoetend 
volwassenen en recreanten. Aan de competitie 
werd na enkele jaren ook deelgenomen en 
zo kreeg de vereniging steeds meer body. In 
1983 werd het Parochiecentrum verruild voor 
sportcomplex Carperion. Onze grote wens een 
eigen accommodatie te hebben werd door de 
Gemeente gehonoreerd in 1991 met wel het 
nadrukkelijke verzoek hier samen intrek te 
nemen met TTV Limbrichterveld. Dat leidde 
na korte tijd in 1994 tot een succesvolle fusie, 
waaruit de naam TTV Sittard is ontstaan.

Hoe zou je jullie vereniging willen 
positioneren?
We zitten zeker niet ‘toevallig’ in Sittard. We 
zijn ontstaan uit twee Sittardse verenigingen, 
TTV Kollenberg en TTV Limbrichterveld. In 
ons beleidsplan staat geschreven dé tafelten-
nisvereniging van de Westelijke Mijnstreek te 
willen zijn, met als belangrijkste doel dat onze 
leden zich in bij ons thuis voelen. Woonplaats, 
afkomst, talent (of het gebrek daaraan) zijn 
niet van belang. Iedereen is welkom en we 
zullen ons best doen om te zorgen dat je je bij 
ons thuis gaat voelen. Ons motto is dan ook: 
“TTV Sittard, thuis in tafeltennis”.

Hoe ben je betrokken geraakt bij deze 
vereniging en welke kwaliteiten moet 
de voorzitter meebrengen?
Onze gemeente Sittard-Geleen heeft nóg een 
hele mooie tafeltennisclub, TTC Kluis uit 
Geleen. Als 7-jarig ventje ben ik daar via de 
basisschoolkampioenschappen in aanraking 
gekomen met deze mooie sport. Toen ik op 
12-jarige leeftijd met mijn ouders naar Sittard 
verhuisde, koos ik voor TTV Kollenberg. Zo 
kon ik zelf op de fiets naar ‘de club’ en het 
liefst doe ik dat nog steeds. Dan heb ik gelijk 
een warming-up gehad. Mijn rol als voorzitter 
zie ik vooral als een verbinder. Goede commu-
nicatie met onze leden, de sponsoren, andere 
verenigingen, met de wijk en de gemeente, dát 

Bart Ploemen van Tafeltennisvereniging Sittard

vind ik belangrijk. Maar ik doe dit zéker niet 
alleen. De huidige bestuursleden vormen een 
mooi team. Neem bv. Bas Cremers. Hij is véél 
meer dan secretaris alleen. Zonder hem aan 
mijn zijde zou ik een minder goede voor-
zitter kunnen zijn. Bas en ik bespreken alle 
bestuurszaken samen. Hij is analytisch sterk, 
heeft overzicht en is kritisch op de juiste mo-
menten. Ik breng het ondernemerschap, de 
‘schwung’ en de energie. Samen zijn we sterk.

Je vrouw is penningmeester van de 
vereniging, dus jullie tweeën zullen de 
touwtjes wel ‘stevig’ in handen hebben 
in de club…..of ligt dat anders? 
Ook hier wil ik benadrukken dat een goed 
bestuur niet bestaat uit één, twee of drie be-
langrijke personen. Het is een teamprestatie. 
Marijke is niet onze penningmeester gewor-
den om de touwtjes in handen te hebben, 
maar om er samen het beste uit te halen. 
Toen ik overwoog om na bestuurder van JCI 
Swentibold en naast eigenaar van Ploemen 
Interieur en dankjedekoekoek.nl ook nog 
bestuurslid van TTV Sittard te worden, gaf 
Marijke direct aan achter me te staan. Wel 
realiseerde ik me dat ik mijn vrouw dan waar-
schijnlijk nóg minder zou gaan zien. Dit ter-
wijl we, na alle jaren huwelijk, het nog steeds 
heel leuk vinden om dingen juist sámen te 
doen. Vandaar ons besluit om samen in het 
bestuur te stappen. 

De vereniging draait op vrijwilligers. 
Zijn die genoeg voorhanden en hoe 
komen jullie aan nieuwe aanwas?
Wat ik zo bijzonder aan deze vereniging vind 
is dat we zo’n ontzettend grote groep trouwe 
kaderleden hebben. Onze leden voelen zich 
thuis in ons clubgebouw. We zorgen samen 
voor onze club, voor ons clubgebouw en dus 
vooral voor elkaar. Wij als bestuur zijn deze 
leden heel dankbaar. Onze club groeit, tegen 
de landelijke trend in, de laatste drie jaar ge-
staag. We hebben nu iets meer dan 130 leden. 
Met name onze groep recreanten maakt een 
mooie groei door. Deze spelers komen dins-

dagavond en vrijdagochtend samen sporten. 
Écht élk spelniveau is hier meer dan welkom 
en iedereen speelt tegen elkaar. Jonge spelers 
komen o.a. in aanraking met onze vereniging 
door onze samenwerking met Kindcentrum 
Sittard. Elke maandag komen tussen de 40 en 
60 kinderen bij ons sporten. Hiervoor hebben 
we samen met de school professionele trai-
ners aangetrokken en het plezier spát ervan 
af. Daarnaast zoeken we ook samenwerking 
met andere instellingen en scholen. Zo heeft 
er recent een oriënterend gesprek plaatsge-
vonden met Daelzicht en Radar betreft een 
eventuele samenwerking met Sam en Zo. In 
de omgeving van ons clubgebouw komen o.a. 
woningen voor mensen met een beperking. 
Hoe meer mensen op een verantwoorde ma-
nier kunnen sporten, hoe beter!

Met zoveel teams is het programmeren 
en regelen van wijzigingen een hele 
kluif. Hoe gaat dat in zijn werk en wie 
is daar verantwoordelijk voor?
René Hoeksema en Sam Geuskens vormen 
samen onze Commissie Technische Zaken. 
Zij zijn, met hún team vrijwilligers, verant-
woordelijk voor o.a. de team-samenstelling. 
Yaelle Röngen is onze wedstrijdsecretaris en 
zij regelt samen met de NTTB Limburg de 
competitiedata. 

Hoe zit het met de sportieve prestaties? 
Laat ik beginnen met onze jeugd. We hebben 
in het komende seizoen waarschijnlijk drie 
of vier jeugdteams in de 3e- en 4e klasse. Af 
en toe komt er binnen onze vereniging een 
jeugdtalent bovendrijven. De NTTB biedt dan 
samen met andere verenigingen mogelijkhe-
den voor dagelijkse trainingen en trainings-
dagen in Papendal. Maar wij zetten ons vooral 
in voor de breedtesport. Iedereen is even be-
langrijk. We hebben 12 seniorenteams. Met 10 
teams in de regionale afdelingscompetitie zijn 
we in iedere klasse vertegenwoordigd. Ons 
eerste en tweede team spelen in de landelijke 
competitie. Ons eerste team, samengesteld 
uit leden van TTC Kluis en onze vereniging, 

Het publiek in Grevenbicht wordt meegenomen op een spannende muzikale reis, waar nostal-
gische gipsy ballads en aanstekelijke dansnummers in een rap tempo worden afgewisseld.

In gesprek, met 
respect voor 
elkaar, is echt 
meerwaarde voor 
onze gemeente.

“Graag in 
gesprek…”

In- en verkoop gebruikte 
top-occasions
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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

heeft afgelopen seizoen clubgeschiedenis 
geschreven door naar de 1e divisie te promo-
veren. Een echte topprestatie! Er zijn dus het 
komende jaar een heel aantal topwedstrijden 
in onze gemeente te zien, maar ook de sfeer 
in onze zaal (en aan de bar) tijdens en na de 
andere competitiewedstrijden is geweldig. Op 
onze website staan de wedstrijddata zodra 
ze bekend zijn. Kom gerust eens een kijkje 
nemen in ons clubhuis aan de Burgemeester 
Arnoldtsstraat 20 in Sittard.

Tevreden over de accommodatie?
We zijn ontzéttend blij met onze accommo-
datie en met de ligging van de zaal. We zijn 
onze gemeente dan ook heel dankbaar dat we 
hierdoor zo veel leden, basisschoolkinderen, 
sponsoren, familieleden en bezoekers iets 
moois kunnen bieden. Onlangs hebben onze 
eigen leden in samenwerking met de gemeen-
te ons clubhuis gerenoveerd. We hebben hele 
mooie nieuwe kleedkamers, douches en toi-
letten. Onze eigen bar, die in open verbinding 
staat met de zaal, vormt het hart van de club. 
Het beheer en de contacten met de sportstich-
ting worden door Michèl Pluijmen voortref-
felijk gedaan. Ook hij heeft een team van 
vrijwilligers achter zich staan. Eigenlijk is er 
voor een voorzitter niet meer veel te doen… ;)

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat 
niet gevraagd is?
Sporten is belangrijk. Volgens mij is ‘een 
verenigingsleven’ dat ook. Steeds meer sport-
clubs moeten hun deuren sluiten, de jeugd 
blijft thuis. Beste ouders, jongeren, bewegen 
en plezier hebben kan samengaan. Durf eens 
een kijkje te gaan nemen bij een sportclub in 
je omgeving. Vraag eens of je een paar keer 
vrijblijvend mag meedoen. Beste senior, ook 
voor ons is bewegen belangrijk. Blijf in con-
tact met anderen en beweeg met elkaar. Ieder-
een is welkom! Bij TTV Sittard, maar ook bij 
heel veel andere verenigingen in je gemeente.  
Voor meer informatie, mail ons gerust via 
media@ttv-sittard.nl
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Joop Roukens 
Meubelen

Salmstraat 15  |  Geleen

LET OP! Deze meubelen worden allemaal met spoed leeg verkocht. 
Alles op de foto’s is direct leverbaar of op te halen. Informeer direct via WhatsApp 

naar de mogelijkheden. Er worden op alle artikelen bizarre kortingen gegeven 
tot maar liefst 70% op de adviesprijzen.

BELLEN, SMS’EN OF WHATSAPP GAAT ALLEMAAL VIA 
TELEFOONNUMMER: 06 - 45 54 30 29

Vermeld voor het gemak het foto-nummer (staat in de rode cirkel) 
waarin je geïnteresseerd bent.

Je krijgt altijd direct antwoord tijdens openingstijden van de winkel (zie hieronder).

DINSDAG 1 FEBRUARI T/M ZATERDAG 5 FEBRUARI VAN 10:00 - 17:00 UUR

JE KUNT DUS DIRECT GENIETEN VAN JOUW NIEUWE AANKOOP!
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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. Deze 
keer ‘Een gezonde leefomgeving is een 
omgeving die mensen als prettig erva-
ren en waar gezonde keuzes makkelijk 
zijn. Hoe zit dit in Sittard-Geleen?’

Voor het mooiste Sittard-Geleen 
dat we kunnen zijn
Natuur, betaalbaar wonen, cultuur en zorg 
voor elkaar zijn in de ogen van GroenLinks de 
basis voor een leefbare stad. GroenLinks geeft 
prioriteit aan een mooie groene leefomgeving 
van goede kwaliteit, omdat bewezen is dat:
• Groen de kans op wateroverlast vermindert.
• Groen verkoelt de stad in de hete zomer.
• Groen draagt bij aan meer bewegen, een 
betere gezondheid en gevoel van geluk.
• Groen leidt tot meer ontmoeting en minder 
eenzaamheid.

• Groen trekt bedrijven en toeristen aan.
We willen een verbod op het gebruik van het 
vergif glyfosaat en dat elke gekapte boom 
wordt vervangen door minimaal twee nieuwe. 
We offeren de Schwienswei en Graetheide niet 
op voor een vakantiepark en grindwinning.  
We investeren in  meer en betere fietspaden 
en veilige fietsenstallingen.
 GroenLinks Sittard-Geleen

Politiek Podium (III): ‘Hoe is het gesteld 
met het leefklimaat in Sittard-Geleen?’

Speerpunt
PUUR vindt dat dit in Sittard-Geleen beter 
kan! Door meer te investeren in de openbare 
ruimte en een ander afvalbeleid, wordt de 
leefomgeving prettiger. Daar willen wij op 
inzetten. Gezondere keuzes betekent ook dat 
kinderen met ontbijt op naar school gaan. 
Ook dat is een speerpunt voor ons. 
 PUUR Sittard-Geleen

Bruisende levendigheid
De omstandigheden waarin we leven moeten 
ons bij voorkeur energie geven. Wij willen 
het gesprek met elkaar bevorderen. Dat 
begint met het betrekken van onze inwo-
ners bij wat we organiseren in de wijk, kern 
of stad. Bewoners, organisaties, betrokken 
personen uit de wijk worden nauw betrokken 
bij ontwikkelingen. Zij zetten zelf dingen in 
gang, of we nu praten over aardgasvrij of over 
gezond opgroeien, bewegen, zelfstandig ouder 
worden, perspectief op werk of veiligheid. Of 
in één zin: wonen, werken, leren en ontspan-
nen. Het organiseren van activiteiten is geen 
doel op zich, maar organiseren en uitvoeren 
krijgt echt beter vorm samen met onze inwo-
ners. Denk aan robuust groen in de stad en 
huiskamerprojecten. Dat komt het leefklimaat 
– de kwaliteit van onze openbare ruimte en 
onze sociale omgeving – ten goede. Het CDA 
is voor bevordering van de sfeer waarin we le-
ven, ruimte voor experiment en een bruisende 
levendigheid in onze stad, kernen en wijken.
 CDA Sittard-Geleen

Leefklimaat
Het leefklimaat wordt bepaald door meerdere 
factoren. Voor de PVV staat een veilige woon-
omgeving voorop. Wij willen dat er méer so-
ciale huurwoningen en betaalbare starterswo-
ningen worden gebouwd. Senioren en mensen 
met een zorgvraag moeten als vanouds terecht 
kunnen in aangepaste woonvormen. De 
besturende partijen in Sittard-Geleen hebben 
te weinig afspraken gemaakt met woningcor-
poraties en projectontwikkelaars om de juiste 
woningen te realiseren. Ook energiearmoede 
en het verdwijnen van voorzieningen zijn 
zorgelijke ontwikkelingen. De PVV is tegen 
windturbines maar sluit de ogen niet voor 
het energievraagstuk. Inwoners mogen niet 
gedwongen worden tot allerlei maatregelen en 
daarvoor ook nog eens de rekening gepre-
senteerd krijgen! Er zijn alternatieven, zoals 
thorium centrales, kernfusie en geothermie 
die beter in onze leefomgeving ingepast 
kunnen worden. Voorzieningen zijn cruciaal 
voor sociaal contact, sport is gezond voor jong 
en oud, ondernemers zijn de motor van onze 
economie, en het onderwijs is er voor onze 
kinderen; zij zijn de toekomst!
 PVV Sittard-Geleen

Onder druk
Hinderlijk verkeerslawaai is op meerdere 
plekken vaak aanwezig. De CO2- en lach-
gasuitstoot van de industrie behoort tot de 
hoogste van Nederland. Verstoorde nachtrust 
door licht- en geluidoverlast is er veel te vaak 
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U GAAT TOCH 
ZEKER STEMMEN OP 

16 MAART! KUNNEN WIJ 
OP ELKAAR REKENEN?

LIJST 2 
NUMMER 5     
PETER HENSSEN

Sittard-Geleen

Een hele 
raadsperiode lang! 
Een hulp biedende 
persoonlijkheid.
Betrokken, integer, 
eerlijk, spontaan 
en oprecht. 
Zet met empathie, 
kennis en kunde, 
mensen in hun 
eigen kracht.

Woensdag 16 maart kunnen we de nieuwe 
gemeenteraad met 37 volksvertegenwoordi-
gers voor Sittard-Geleen kiezen. Een eervolle 
en belangrijke taak voor de gemeenschap. Ik 
heb het vol passie vele jaren mogen doen. Vier 
jaar geleden waren er bijna 3000 mensen die 
SP stemden. Inmiddels zit er al ruim twee jaar 
geen SP ér meer in de raad: de ene is naar het 
GOB overgelopen de andere naar de PvdA. En 
wie D66 stemde: een raadslid is net opgestapt 
en gaat met een uit de PVV gestapt raadslid 
verder in een nieuwe partij…. PVV en D66 
samen en die noemen zich PUUR. Dat u het 
weet! Puur kiezersbedrog is mijn conclusie!
En wie  vier jaar geleden op de nieuwe en ver-
frissende politiek van DNA stemde: helaas. De 
ene stapt over naar het CDA en de rest maakt 
de overstap naar het GOB. En wie 50-plus 

Kraslotenpolitiek 
in Sittard-Geleen
stemde: ook die stapt over naar het CDA.  In 
Sittard-Geleen is de lokale politiek  verworden 
tot een ware krasloterij. En pas op kiezers: er 
dient zich alweer een nieuwe “verfrissende” 
partij aan die alles anders wil gaan doen en 
die noemen zich PIT. Opgericht door een uit 
het CDA gestapte politica. Wees er maar niet 
gerust op hoe dat weer gaat aflopen.

Kiezers zouden op 16 maart dit politieke 
sprinkhanen gedrag niet moeten belonen. Al 
die overlopers verdienen uw stem niet. En ze 
dragen bij aan de versplintering van de toch 
al broze lokale democratie. En die democra-
tie moeten we koesteren, niet de politieke 
sprinkhanen.

Jan Muijtjens
 Munstergeleen

Ingezonden

en ook is er frequent neerslag van microplas-
tic en andere troep. Bewoners kunnen daar 
niets aan doen. Er is maar 5% bosgebied. 
Al jaren ligt de gemiddeld levensverwach-
ting lager dan gemiddeld in Nederland. Uit 
een bevolkingsonderzoek bleek dat 23% 
het (helemaal) eens is met de stelling: ‘Een 
incident met gevaarlijke stoffen bij Chemelot 
zal letsel bij mij veroorzaken (gewond raken 
of overlijden)’. Een degelijk onderzoek naar 
allerlei gezondheidsaspecten ontbreekt echter 
ondanks dat SPA daar meermaals om vroeg. 
De leefomgeving staat voortdurend onder 
druk, mede omdat de industrie geen strobreed 
in de weg wordt gelegd om steeds weer uit te 
breiden. Erg gezond is de leefomgeving niet 
in Sittard-Geleen, gezonde keuzes maken is 
lastig.
 SPA

Betrokkenheid
Een gezonde leefomgeving is voor PIT een 
plek waar je je veilig voelt, waar het prettig 
wonen is en waar je je steentje aan bijdraagt. 
Dat kan in Sittard-Geleen altijd nog beter 
vinden wij bij PIT. PIT wil meer aandacht 
hebben voor de aanpak van overlast. Dat doe 
je door beter naar onze inwoners te luisteren. 
Overlast zorgt voor het verdwijnen van het ge-
voel van veiligheid en ontspannen wonen, wat 
weer kan leiden tot gezondheidsklachten. De 
gemeente moet hier meer oog voor hebben, 
zeker ook inzake Chemelot en andere indus-
trie. Voldoende bereikbare voorzieningen en 
groen in de buurt maken dat je ergens prettig 
woont. Ook hier wil PIT extra aandacht voor. 
PIT juicht het toe dat veel inwoners betrokken 
zijn bij hun buurt. We kennen mooie voor-
beelden rondom het bijhouden van het groen 
of het organiseren van buurtactiviteiten. PIT 
wil dit stimuleren want een gezonde leefom-
geving maak je samen!
 PIT
Gezonde producten
Inwoners van Sittard-Geleen gezonde keuzes 
laten maken: we hebben nog een lange weg te 
gaan. De PvdA Sittard-Geleen wil op meerde-
re fronten inzetten. Wij willen dat alle scholen 
in onze gemeente Gezonde Basisschool wor-
den. Na het demonstratie-voedselbos tussen 
Geleen en Munstergeleen (mogelijk gemaakt 
door een PvdA-motie) willen we soortgelijke 
initiatieven in onze gemeente steunen. Met 
alle supermarkten in Sittard-Geleen willen we 
afspraken maken over hoe de producten in de 
schappen staan. Gezonde producten moeten 
meer uit het zicht worden geplaatst. Dan nog 
iets waar inwoners geen keuze in hebben: 
de luchtkwaliteit. Die is niet goed in onze 
gemeente (A2, A76, Chemelot, Ruhrgebied). 
De nieuwe WHO-richtlijnen liegen er niet 
om: de waarden voor luchtverontreiniging 
moeten flink omlaag om schadelijke gezond-
heidseffecten te voorkomen. Wij kiezen er 
voor om Sittard-Geleen aan te laten sluiten 
bij het Schone Lucht Akkoord, waardoor er 
aanspraak kan worden gemaakt op geld van 
de Rijksoverheid.
 PvdA Sittard-Geleen
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Ontmoetingsplek
Het thema leefbaarheid is voor sommige 
partijen al jaren het stokpaardje. Diezelfde 
partijen maken telkens weer onbegrijpelijke, 
vaak dure en slechte beleidskeuzes. In hun 
keuzes gaan ze vaker lijnrecht tegen alle leef-
baarheid regels in. Het komt regelmatig voor 
dat deze partijen naderhand verbolgen vragen 
stellen, over hun eigen onbegrijpelijke, vaak 
nog duurdere en dus slechte beleidskeuzes.
Er zijn drastische maatregelen nodig om onze 
wijken en dorpen leefbaar te maken en te be-
hoeden voor verdere verpaupering. Hoelang 
heeft Obbicht moeten wachten, smeken bijna 
voor een ontmoetingsplek? Hoelang wachten 
Obbicht en Grevenbicht al op een nieuwe 
school? Gemengde winkelvormen hadden 10 
jaar geleden al veel noodzakelijke voorzie-
ningen kunnen redden voor de bewoners van 
wijken en dorpen. Hoelang tolereren we nog 
het wanbeleid waar verenigingen die de juiste 
ingangen hebben steeds opnieuw gemakkelijk 
zaken geregeld krijgen en geldpotjes vinden, 
dan verenigingen zonder die ingang. Lokaal 
wil die cultuur bevechten en doorbreken en 
jullie ingang zijn voor opbouw van een gezon-
de samenleving in alle kernen.
 Fractie Klein 
 Lokaal Sittard-Geleen-Born

Leefomgeving
Wat gob betreft zou de leefomgeving moeten 
aanvoelen als thuis. Je moet je er veilig en 
vertrouwd voelen. Niet alleen door passende 
woningen, maar ook de openbare ruimte moet 
prettig aanvoelen en uitnodigen voor samen-
zijn. Voldoende groen, ruimte voor parkeren,  
geen zwerfvuil, goede bestrating en een plek 
waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. 
Een gezonde leefomgeving zit hem in het ge-
voel dat de bewoners krijgen op het moment 
dat ze de omgeving betreden. Daarom is het 
belangrijk dat de bewoners van een buurt, 

wijk of kleine kern zelf samen de veilige en 
gezonde leefomgeving creëren. De gemeen-
te kan en moet er alleen voor zorgen dat de 
inrichting van die leefomgeving aansluit op de 
behoefte van de wijk en dat deze goed onder-
houden kan worden. Onderhoudsvriendelijk 
dus! Daarnaast moet elke vorm van overlast 
beperkt blijven, zodat de gezondheid van de 
bewoners niet aangetast wordt.
 gob

Stimuleren
Voor een gezonde leefomgeving zijn volgens 
de Stadspartij de volgende zaken van belang.
Stimuleer: Beweging; Zorg voor: een beweeg-
route tussen de hernieuwbouw van Glaner-
brook en het centrum van Geleen. Mogelijk-
heden om samen te spelen voor zowel voor 
kinderen als volwassenen. Bijvoorbeeld het 
Schaakbord dat de Stadspartij terug bracht in 
het centrum van Geleen, jeu de boulesbanen 
in wijken. De frames voor Framerunning die 
de Stadspartij heeft gevraagd voor kinde-
ren met een loopbeperking. Pilot 19 maart. 
https://www.stichtingwielerbaangeleen.com/
framerunning-sgb/ Gezonde voeding; Zorg 
dat kinderen op de basisschool gezonde voe-
ding krijgen en betrek daar ouders bij. Bied de 
mogelijkheid aan ouderen samen een gezonde 
betaalbare maaltijd te nuttigen in bijvoor-
beeld het buurthuis. Verbindende omgeving;
Groene ontmoetingsplekken in wijken. Voor-
komt hittestress en zorgt voor verbinding. 
Banken terug in centrum Geleen waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en even uitrusten. 
 Stadspartij Sittard-Geleen-Born

Sittard-Geleen blijft goed, wordt beter! 
Sittard-Geleen is een prachtige gemeente om 
te wonen met veel bossen, parken en water. 
Er liggen voldoende kansen om het nog beter 
te maken. Door onze leefomgeving gezon-
der in te richten kan veel gezondheidswinst 
geboekt worden. We denken dan aan simpele 

UW 
LOKALE 
PARTIJ 
VOOR EEN 
GOED 
LEEFKLIMAAT

Samen voor
een bruisend
Sittard-Geleen
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SKYBOX 24

Gemeenteraad-
verkiezingen 
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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.

Macaber spel met 
mijnverleden 

Door Ray Simoen

Wie van landelijke kolenboer opklimt tot 
internationaal vermaarde bio science  kolos, 
wil niet al te veel meer herinnerd worden 
aan de met zwart stof besmeurde overalls en 
lompe werkschoenen uit het begin van zijn 
carrière. Kolengruis geeft maar vlekken op 
het mondaine maatpak van een bedrijf, dat 
de wereld wil veroveren met zijn high tech 
producten. En wie globaal denkt en de hele 
planeet als zijn afzetmarkt beschouwt, heeft 
geen  boodschap aan lokale sentimenten. 

Zo iemand ervaart de relicten uit zijn verleden 
als hinderlijke blokken aan het been. Ze staan 
zijn groei en bloei als ‘wereldspeler’ maar 
in de weg.  Zo gedraagt de oude kolenboer 
DSM zich. Nadat het bedrijf met hulp van de 
overheid en belastingcenten van ex-koempels 
en kantoorklerken geholpen was om na de 
sluiting van de mijnen een nieuwe toekomst 
te beginnen, werd in sneltreinvaart alles met 
de grond gelijk gemaakt dat herinnerde aan 
het oude verleden als kolenboer. 

Kil
Genadeloos gingen de mijnrelicten tegen de 
vlakte. En wat aan de sloophamer ontkwam, 
wist dat het uiteindelijk ook geofferd zou 
worden aan de drang van DSM om het 
verleden uit te wissen: Het zou een dood 
door verwaarlozing worden. Geen poot 
zou er uitgestoken worden om de laatste 
herinneringen aan het mijnverleden te redden 
van de vergetelheid. Hard en kil, zoals blijkt 
uit de woorden van een woordvoerder van 
Chemelot, toen vorige week de sloop van de 
voormalige lampisterie  en nog twee andere 
voormalige gebouwen van de mijn Maurits 
was begonnen. 

‘De lampisterie is gesloopt uit 
veiligheidsoverwegingen’, aldus Chemelot. 
Geen wonder, als je het jarenlang laat 
verkommeren en niks doet.. En de gemeente 
die kort tevoren nog zoveel moeite deed 
om de herinnering aan de Sittardse artiest 
Toon Hermans levendig te houden? Wat 
deed die? De gemeente verschool zich achter 
de provincie. ,,De vergunningen voor de 
sloop zijn aangevraagd en afgegeven door 
de provincie”.  De gemeentewoordvoerder 
zei wel te snappen dat ‘het gebouw vanwege 
zijn historie ‘emotionele waarde’ had voor 
velen, maar tja, de vergunningen waren 
netjes in orde en ook nog van provinciewege 
verleend’, werd er Pontius Pilatus-achtig aan 
toegevoegd. 

Onwil
Maar niet treuren en zeuren, zo werd 
iedereen, die het mijnverleden koestert, 
voorgehouden. De watertoren, dat andere 
icoon van de Maurits, blijft behouden. Net 
als de loonhal en de constructiewerkplaats. 
Nou, dat voorspelt niet veel goeds. De loonhal 
en constructiewerkplaats liggen al jaren te 
verkommeren en te verpieteren.  Niets wordt 
ondernomen om deze allerlaatste relicten van 
de ooit meest moderne mijn van Europa te 
redden. 

Slachtoffer zijn ze van de besluiteloosheid, 
onwil en het onvermogen van de drie 
belangrijkste partijen-DSM, eigenaar Paes en 
de gemeente Sittard-Geleen. Zij spelen een 
macaber spel  met deze overblijfselen van de 
mijngeschiedenis van deze regio. Paes wil geld 
zien, de gemeente kijkt weg en life science 
grootmacht DSM heeft de ogen gericht 
op het belang van zijn aandeelhouders, 
en die hebben niks met het mijnverleden. 
Gedrieën lijken ze te wachten tot de laatste 
mijnrestanten vanzelf in elkaar storten. 
Werk aan de winkel voor iedereen, die de 
Vereniging ‘Red het Mijnverleden van Geleen’ 
een warm hart toedraagt.

 Reageren? 
 redactie@mijngazet.nl

COLUMN

 Foto DoubleEye | Ivo Goessens

aanpassingen als: het aantrekkelijker maken 
van wandelpaden, veilige en snelle fietsver-
bindingen, ruimte voor tuinieren, ruimte 
voor sport en spel, meer groen om ontmoe-
tingen voor jong en oud te stimuleren om zo 
eenzaamheid tegen te gaan. Maar ook door 
te sturen op een voorzieningenaanbod dat 
samen met de inwoners tot stand komt. Zodat 
iedereen en dus ook mensen met een smalle 
beurs mee kan doen en gezonde keuzes kun-
nen maken. In ons sportbeleid geven we in 
het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en 
de gelijke behandeling van al onze inwoners. 
Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme 
en racisme is geen plek in onze gemeente.”
 VVD Sittard-Geleen

Eigen budget
D66 wil voor Sittard-Geleen de beste en meest 
gezonde leefomgeving, op meerdere fronten. 
Binnen het onderwijs gaat D66 alle kinderen 
voorzien van gezonde maaltijden, schoolfruit 
en sportactiviteiten. Toekomstige generaties 
voorzien we van buurtaalonderwijs (Frans en 
Duits). Zo is werk altijd dicht bij huis, in eigen 
(Eu)regio. Hiervoor speelt D66 (Europese) 
subsidies vrij. Middels ruimtelijke ordening 
wil D66 werken aan schone lucht en leeg-
stand aanpakken. Dat betekent meer duur-
zame energiebronnen en de 3-30-300 regel 
toepassen: vanuit elk huis staan minimaal 3 
bomen in het zicht, 30 procent groen in elke 
buurt en iedereen woont op maximaal 300 
meter afstand van een park. Daarbij gaan we 
leegstand gebruiken voor woon- of kantoor-
ruimte. Zo lossen we het woningtekort op 
en creëren we een veilige sfeer in de centra/
wijken. D66 vindt dat inwoners de baas zijn 
van hun eigen leefomgeving. Dus geeft D66 
wijken een eigen budget waarvan zij bepalen 
wat ermee gebeurt. 
 D66 Sittard-Geleen
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Een stemmentrekker voor zijn partij wil 
CDA-er Peter Henssen niet zijn. De 64 
jarige Gelener wil meer: meedoen, mee-
beslissen en de afspraken met zijn kiezers 
nakomen.  ,,Er moet meer doorgepakt 
worden”, zegt de ‘mensen-mens’ van Lin-
denheuvel.

Door Ray Simoen

Midden op tafel in de woonkamer ligt het 
opengeslagen kerstnummer van Goud, het blad 
van het Nationaal Ouderen Fonds. In het hart 
ervan,  over de volle breedte van twee pagina’s, 
een  feestelijke reportage met kleurrijke foto’s. 
‘Gelukkig heb ik nog veel energie’, staat er in gro-
te letters bij. Met zijn hand rustend op een mu-
ziekstatief, versierd met pompoenen, lacht Peter 
Henssen,- de man van deze uitspraak- de lezers 
van Goud toe. Trots is de gedrongen  64 jarige 
Henssen op deze reportage in dit landelijke blad 
van de Ouderbond. Hij ziet het als een erken-
ning voor zijn jarenlange werk voor senioren in 
Sittard-Geleen en met name Lindenheuvel, waar 
hij sinds zijn geboorte al woont en waar ze hem 
de ‘ombudsman van de wijk’ noemen. Het is te-
vens een welkome steun in de rug, in de aanloop 
naar de komend gemeenteraadsverkiezingen op 
16 maart. ,,Ik ben volop bezig met de voorbe-
reidingen voor ’16 maart’. Ik sta al een tijdje in 
de ‘verkiezingenmodus’.” zegt hij terwijl zijn 
gsm hem roept. ,,Een ouder dame uit de wijk, 
die al herhaalde malen stuk gelopen is op die 
verschrikkelijke bureaucratie, waardoor er maar 
steeds niks wordt gedaan met haar hulpvraag.  Ik 

‘Mensen-mens’ wil aan de touwtjes trekken
probeer haar te helpen,” legt hij nadien uit.

Kartrekker
Voor de derde maal gaat hij proberen een raads-
zetel te bemachtigen. In 2014 stond hij no 15 op 
de CDA lijst en kwam hij met 272  voorkeurstem-
men in de gemeenteraad. ,,In 2018 behaalde ik 
in Geleen de meeste CDA stemmen: 472”, zegt 
hij glimmend van trots. Met de vijfde plaats, die 
hij nu op de CDA lijst heeft gekregen, kan een 
raadszetel hem in feite niet meer ontgaan. Erg 
ingenomen is hij dan ook met deze hoge notering 
op de  kandidatenlijst. Hij wil niet alleen een 
‘stemmenpakker’ voor partij zijn.  De gedrongen 
Gelener wil meebeslissen, mee aan de touwtjes 
trekken en zijn mond kunnen opendoen. Heeft 
hij altijd gedaan. ,,Ik ben een mensen-mens, ik 
voel me betrokken bij de mensen in deze wijk. 
Voor nagenoeg alle verenigingen in  Lindenheu-
vel heb ik me ingezet, meestal als karttrekker. 
Al vanaf 1968 ben ik lid van onze voetbalclub, 
ook nog voorzitter geweest. Ik ben een doener en 
denker, en zoek de verbinding met de mensen. 
Allicht stoot je dan wel vaker het hoofd maar 
daar leer je van. Helaas word je dat nu niet meer 
zo gegund. Nu word je bij een foutje meteen 
daarop afgerekend. Mensen moeten zich niet zo 
op het negatieve focussen.”

Burn out
 Niet verwonderlijk dat zo’n spin in het sociale 
web van een wijk door  veel partijen benaderd 
werd. Lange tijd had Henssen echter geen trek 
in de politiek. Hij had het te druk met zijn 
verenigingen, zijn gezin en twee grote hobby’s: 

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

Jezelf kunnen zijn, 
daar maken we 
ons als gemeente 
‘hart’ voor. 

“Thuis 
is zo 

waardevol”

fuchsia’s kweken en oud hekwerk opkopen en 
restaureren. Maar door de financiële crisis van 
2008, gevolgd door een burn out, kwam hij zon-
der werk en netwerk te zitten. De politiek bood 
hem de kansen weer actief te worden en nieuwe 
contacten te maken. Zijn bekendheid hielp hem 
meteen in 2014  aan een raadzetel ondanks dat 
hij op een zowat onverkiesbare plaats stond. 
Erna ging het snel met de actieve mensen-mens, 
die op een handige manier ook een ‘baasje’ kan 
zijn. Zijn kwaliteiten als verbinder kwamen, naar 

zijn zeggen, goed van pas toen in 2019 de twee 
grote tegenstanders in de gemeenteraad GOB en 
CDA bijeengebracht werden om een regerings-
coalitie te gaan vormen nadat het college van 
GOB, DNA, Groen Links, PvdA en VVD uiteen 
was gevallen.

Doorpakken
 De afgelopen jaren dichtbij de machinekamer 
van de gemeentepolitiek hebben hem vertrou-
wen gegeven voor de toekomst. ,,Ik denk dat 
het CDA de verkiezingen gaan winnen. Hoe 
groot de marge met het GOB wordt, zal bepaald 
worden door het feit of Pieter Meekels mee doet. 
Neem hij voorgoed afscheid of blijft hij actief als 
lijstduwer? Het CDA heeft een ijzersterk team 
vol jonge, frisse mensen als Patrick Brouwers, 
Judith Bühler en mijzelf, hoewel ik geen twintig 
of dertig meer ben”.  Een gelopen race zijn de 
verkiezingen allerminst, voegt hij eraan toe. 
En de afgelopen regeerperiode was niet vol 
succesverhalen, ook niet voor de ras-optimist 
Henssen. ,, Er is nog volop werk aan de winkel.  
Niet al mijn acties zijn gelukt. Zo is het parkeer-
probleem aan de Kampstraat niet opgelost. Het 
illegaal storten van huisvuil en drugsafval is niet 
afdoende  opgepakt. De verkeersveiligheid moet 
veel groter worden, en arbeidsmigranten moeten 
niet allemaal bij elkaar op de burgemeester Lem-
mensstraat gezet worden. Bovendien moeten er 
verplichte inburgeringscursussen komen voor 
hen.” Als het aan ‘doener Henssen’ ligt, moet de 
gemeente ,, veel meer doorpakken”. ,,Afspra-
ken, die samen met burgers zijn gemaakt over 
buurt-vraagtukken op het gebied van veiligheid, 
groenbeheer, sociaal beleid moeten ook nage-
komen worden, en niet ergens blijven hangen in 
een of andere ‘ambtelijke molen’.” En in het jaar 
dat herdacht wordt dat de mijn Maurits 55 jaar 
geleden werd gesloten moet  het mijnverleden 
van Geleen veel meer aandacht en zorg krijgen,” 
vind hij. ,, Als niet snel actie wordt ondernomen 
verdwijnen de laatste restanten van het Gelener 
mijnverleden, zoals de Loonhal en de waterto-
ren, voorgoed. Alles op alles moet gezet worden 
om via restauratie, educatieve wandelingen en 
het houden van open dagen de aandacht voor het 
mijnverleden levendig te houden. Wat in Sittard 
is gedaan voor Toon Hermans en de naar hem 
genoemde schouwburg  moet ook kunnen voor 
de mijn Maurits in Geleen. Werk aan de winkel 
genoeg dus de komende jaren.”

 Foto DoubleEye   | Ivo Goessens



MIJNGazet | pagina 13

Easyslim.nu • info@easyslim.nu
Bel 06 - 1563 2873 of boek online via www.easyslim.nu

WEG MET DIE KILO’S! 

Al 6 jaar de succesformule
voor afslanken

De Almeerse oprichter Karin Hut vertelt enthousiast hoe zij 
zelf in een klein kamertje, in Almere, begon. Inmiddels 
draaien er 6 apparaten, die dagelijks mensen slanker maken.

‘Zelf was ik al jaren met mijn gewicht bezig. Dan weer zoveel kilo eraf 
die er vervolgens zo weer bij kwamen. Er was geen dieet of shake of 
ik had het geprobeerd, totdat ik 6 jaar geleden op dit apparaat stuitte. 
Ik was na 1 behandeling zichtbaar slanker en gedurende de reeks 
behandelingen vlogen de kilo’s eraf. Ik besloot het apparaat te kopen 
en ontwikkelde een afslankformule waarbij we, naast de behandelingen 
met ons apparaat, ook voedingsadviezen geven. Mijn concept sloeg enorm aan. 
Het bedrijf werd een franchiseformule met inmiddels meer dan 45 vestigingen 
door het land.’

Inmiddels heeft Easyslim.nu duizenden klanten geholpen aan een slanker 
en strakker lijf. De klanten zijn zowel mannen als vrouwen die vaak al van alles 
gedaan hebben om af te vallen, maar zonder langdurig resultaat.

Bij Easyslim.nu is er geen sprake van het zogenaamde ‘jojo-eff ect’. ‘Dit komt 
doordat ons apparaat de spieren traint, waardoor de vetverbranding, ook in rust, 
stijgt. Ook wordt middels ultrasound vet uit de cel gehaald, dat op natuurlijke 
wijze het lichaam verlaat. Dit, in combinatie met een gezond voedingspatroon, 
geeft zeer snelle en blijvende resultaten. Het is heel mooi om te zien hoe blij we 
de mensen maken. Zij krijgen meer zelfvertrouwen, wat op alle fronten in hun 
leven doorwerkt. Mijn bedrijf verandert vele levens op een positieve manier. 
En juist dat is het succes, al 6 jaar lang’, aldus Karin.

Jouw Easyslim.nu vestiging

Ontspannen afslanken en spieren trainen met succes
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Je bent weer van harte welkom

Intake incl. behandeling 
van € 89,- voor slechts € 49,-

Zij gingen je voor... met veel succes!

Kennismakingsaanbieding

na 10 x
na 10 x

Hoe het werkt 
1 keer per week kom je bij ons voor een behandeling van 
ongeveer 40 minuten. We sluiten je aan op ons apparaat en 
jij ligt rustig onder een dekentje, terwijl 
ons apparaat middels ultrasound vet 
weghaalt. Tegelijkertijd worden door 
elektrostimulatie je spieren 
getraind. De behandeling is 100% 
veilig en de meeste mensen ervaren 
het als zeer aangenaam.

SIMPEL, SNEL, SLANK!

6 redenen om voor
Easyslim.nu te kiezen...

1) Verlies direct ca. 15 cm*

2) Vet defi nitief weg
3) Verstrakking van je huid

4) Spieropbouw
5) Gratis recepten & voedings schema
6) ...en bovenal lekker & ontspannend

Zij gingen je voor... met veel succes!

na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

Maak 
direct een 
afspraak

Kerkstraat 69 – Sittard | Tel: 06-39131142
Email: sittard@easyslim.nu

Easyslim Sittard

Kerkstraat 69 – Sittard | Tel: 06-39131142
Email: sittard@easyslim.nu

geldig t/m 18 februari 2022
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psw.nl/voeljevrijstastevig

PSW
Al ruim 65 jaar zet PSW zich in voor kinderen en volwassenen
met een (verstandelijke) beperking of ontwikkelingsvraag.
PSWondersteunt bij wonen, werken, dagbesteding, onderwijs
en vrije tijd.

Vrijheid
Werken bij PSW betekent werken in een organisatie die
ernaar streeft mensen te verbinden en te laten groeien. Dit
geldt voor cliënten, maar ook voor medewerkers. Het zit in
het bloed van iedere PSW medewerker om vanuit die ene
bijzondere cliënt te denken en te handelen. Daarom krijgen
medewerkers de vrijheid om richting en inhoud te geven
aan het leven van een cliënt én aan hun eigen loopbaan.

Stevige basis
Ieder jaar weer geven cliënten, ouders enmedewerkers aan
bijzonder tevreden te zijn met PSW. Dit is gebaseerd op de
continue focus op de cliënten, de oprechte betrokkenheid
en integriteit. PSWgelooft inmedewerkers, ziet hun talenten,
stimuleert persoonlijke ontwikkeling en biedt een stevige,
betrouwbare basis.

Pas jij bij PSW en past PSW bij jou?
Wij zoeken medewerkers voor onze ambulante ondersteuning
thuis aan kinderen en volwassenen.

“Ladyline heeft als doel om vrouwen weer 
zelf de controle over hun fi guur en gewicht te 
laten krijgen op een manier die bij hén past. 
Het is een kwestie van maatwerk.” Aan het 
woord is Nathalie, eigenaresse van Ladyline 
in Sittard. “Wij gaan te werk aan de hand van 
een persoonlijk afslankplan en geven iedereen 
advies op individuele basis. Heb jij de daad-
kracht om de stap naar het gewenste fi guur en 
gewicht te zetten en weer meer energie te krij-
gen? Dat helpen wij je om dit te realiseren.”

Voor wie niet persé kilo’s kwijt wilt maar juist 
op bepaalde plekken strakker wilt worden, 
heeft Nathalie samen met haar team ook 
mogelijkheden. “Erger jij je aan jouw benen 
of zijn jouw benen bijvoorbeeld door een 
staand beroep altijd zeer vermoeid? Dan gaan 
we daar gericht aan werken. De rode draad is 
overigens altijd een voedingsprogramma dat 
is gebaseerd op het persoonlijke energiever-
bruik dat we meten. Ook een speciale cellulite 
behandeling of een legging voor thuisgebruik 
zijn denkbaar. Wij zoeken altijd naar de juiste 
combinatie!” Nathalie: “Wij nodigen jou uit 
om kennis te komen maken en met ons de 

mogelijkheden te bespreken. Aan de hand van 
jouw wensen en doelen, gecombineerd met 
een aantal metingen, kunnen we samen met 
jou een passend afslankplan opstellen.”

Benieuwd naar de mogelijkheden? Bel ons 
op via 046-7370107 of ga naar www.ladyline.
nl/afslankplan en vraag jouw advies-op-maat 
gesprek aan.Yvon Hermans (pedagogisch gezinsbegelei-

der bij PSW Junior) en Daphne Hoekstra 
(gedragskundige) ondersteunden Vienna, een 
jong meisje dat regelmatig driftbuien had en 
dat moeilijk te begrijpen en te sturen was. 

Yvon: ”Ik leerde een moeder kennen zonder 
zelfvertrouwen en soms ten einde raad. Vanaf 
het begin ben ik naast moeder gaan staan. Ik 
hielp haar het gedrag van Vienna te begrijpen 
en hoe ze er mee om kon gaan. Maar zij moest 
het doen. Ze groeide in haar rol, heel knap. 

Ook vader, (schoon)ouders en school werden 
betrokken in het proces.”

Daphne was op de achtergrond beschik-
baar voor advies en overleg: “Ik heb mijn 
observaties met de ouders aan hún eettafel 
besproken. Gewoon laagdrempelig en samen 
mét hen, niet in de sfeer van ‘over hen’. Dat 
vonden de ouders erg prettig.“

Yvon: “Het gevoel dat ze ‘gehoord en gezien’ 
werden en er niet alleen voor stonden, was 
voor de ouders heel belangrijk. Ze hadden 
vertrouwen in PSW en kregen weer vertrou-
wen in zichzelf. Nu zie ik ouders die hebben 
ervaren dat ze het alleen aankunnen. De 
rust is weergekeerd in het gezin en Vienna 
ontwikkelt zich prima! Het is een mooi gevoel 
dat je een intensief proces kunt afsluiten met 
het vertrouwen dat een gezin het zelf gaat 
redden.”

‘Dat een gezin het weer zelf 
kan, daar doe je het voor!’ 

Vol energie en daadkracht 
van start met jouw 
persoonlijke afslankplan

Yvon Hermans (L) en Daphne Hoekstra (R): ‘PSW ondersteunt kinderen, jongeren en volwas-
senen met een (verstandelijke) beperking of andere ondersteuningsvraag. Kijk op www.psw.nl 
en www.werkenbijpsw.nl’

Nathalie nodigt je uit om kennis te maken 
met de mogelijkheden van Ladyline.
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Geef je immuunsysteem een boost!
De visie van Bram Pfeifer van Gezond-
heidscentrum Urmond is dat mensen 
niet sterven aan het ziektebeeld, maar 
aan een verzwakking van het immuun-
systeem; bijvoorbeeld door Covid-19. 
Mede veroorzaakt door onderliggende 
klachten waarvan de stress en oorzaak 
niet worden aangepakt. Samen met 
de cliënt gaat Bram op zoek naar de 
onderliggende oorzaak van een ziekte 
of aandoening, om zo het zelfherstel-
lende vermogen van het lichaam weer 
te kunnen stimuleren.

Bram Pfeifer: “Ik houd daarbij rekening met 
externe factoren, zoals leefstijl, voeding, 
omgeving en emotionele en mentale factoren, 
maar ook met interne factoren zoals stress 
of genetische variaties die ziekte en gezond-
heid kunnen beïnvloeden. Ook langdurig 
en overmatig gebruik van medicijnen met 
tal van bijwerkingen kunnen je gezondheid 
belasten en zo de levenskwaliteit, belangrijk 
voor ieder mens, aantasten. Mijn oplossing 
is het nemen van verantwoordelijkheid voor 
je eigen gezondheid en de functie van het 
immuunsysteem. Ons dierbaarste bezit op 
Moeder Aarde is toch onze gezondheid en het 
allerbelangrijkste daarbij is een goed werkend 
immuunsysteem.”  

Mevrouw Laven
Mevrouw Laven is zelfstandig ondernemer en 
kwam een maand geleden bij de praktijk van 
Bram Pfeifer. Ze vertelt: “Een aantal maanden 
na de vaccinatie tegen Covid merkte ik dat 
ik steeds vermoeider raakte. Ook kreeg ik tot 
twee keer toe netelroos. Dit was zo uitputtend 
voor me dat ik alleen nog maar kon liggen en 
slapen. Aan het eind was het zo dat ik zelfs 
geen voeding meer kon verdragen. Het was 
uitputtend. Ik maakte een afspraak met Bram, 
ik vertrouwde hem omdat we dezelfde visie 
op gezondheid en voeding hebben. Na de 
eerste behandeling en 35ml van het drankje 
Vabo Essentials ging de wereld weer voor me 

open. Ik voelde de kracht terugkomen en dat 
mijn lichaam zich molecuul voor molecuul 
aan het herstellen was. Het is iets wat ik wel 
kan vertellen, maar dat je eigenlijk zelf moet 
ervaren. Na drie dagen voelde ik me weer zo 
goed als optimaal. Ik ben Bram hier ontzet-
tend dankbaar voor.”

Blijvende klachten
Inmiddels wordt algemeen erkend dat sommi-
ge mensen aanhoudende klachten overhou-
den aan een infectie met SARS-CoV-2, het 
virus dat Covid-19 veroorzaakt. Bram: “Klopt. 

depressies, eenzaamheid en gevoelens van 
onzekerheid. Ook zijn veel jongeren ongezon-
der gaan eten. We hebben de ‘wedloop’ tegen 
het virus dus nog niet gewonnen. Als vaccina-
tie je primaire bestrijdingsstrategie is en als 
deze niet goed genoeg werkt, dan kun je in de 
moeilijkheden komen en is het belangrijk om 
de veerkracht van je immuunsysteem te ver-
sterken. Ik wil mensen daar graag bij helpen 
met een tien stappen plan om het immuun-
systeem te boosten.”

Vergoeding
De behandelingen bij Gezondheidscentrum 
Urmond worden niet alleen vergoed door de 
meeste verzekeraars via alternatieve genees-
wijzen, maar ook op diverse andere manieren. 
Kijk voor de mogelijkheden op de website 
onder het tabblad ‘vergoedingen’.

Belikstraat 44 in Urmond
 info@bodychecknow.nl
 046-4337475
 www.bodychecknow.nl

De symptomen zijn onder meer slopende ver-
moeidheid, geheugenverlies, menstruatie- en 
vruchtbaarheidsproblemen, ontstekingen van 
het hart, smaak- en reukverlies, pijntjes en 
kwaaltjes en nog veel meer. Zo heeft bijvoor-
beeld 80% van de mensen tussen de 17 en 87 
jaar oud, die Covid-19 heeft gehad, maanden 
later nog klachten. De meest voorkomende 
waren vermoeidheid, hoofdpijn, aandachts-
problemen, haaruitval en kortademigheid. 
Daarnaast heeft uitvoerige literatuurstudie 
aangetoond dat jongeren door lockdowns 
minder bewegen en vaker last hebben van 

Bram Pfeifer helpt je om je immuunsysteem weer op orde te krijgen.

Goed slapen?
Het bed is bepalend!

Rijksweg Zuid 78 | Geleen | www.hydrosfeer.nl

Iedereen wil het, ’s morgens fris en vol energie wakker worden. 
Vele factoren spelen een rol, echter het bed is bepalend. Maar wat is goed slapen? 

Binnen vijftien minuten inslapen, liggen in de goede houding, niet teveel draaien en 
snel weer kunnen inslapen nadat u bijvoorbeeld naar de wc bent geweest.

Een goed bed moet daarom comfortabel zijn, zorgen dat u in de goede houding ligt 
en u niet te veel drukpunten geven. Een waterbed geeft u dit comfort. 

Een waterbed is erg comfortabel, het past zich aan u aan en heeft altijd de juiste 
temperatuur. Lekker koel in de zomer en behaaglijk warm in de winter. 
En ja als u in een waterbed stapt dan beweegt het, u verplaatst water. 

Dit kan u verminderen door het waterbed te stabiliseren dan wel te kiezen voor een 
waterbed met twee aparte watermatrassen. Echter doordat u in een waterbed het 
water verplaatst, in tegen stelling tot alle andere bedden waar men het materiaal 
samenperst, heeft u op een waterbed geen last van drukpunten, geen slapende 

armen of benen en draait u minder.

Nieuw zijn onze waterbedden met een boxspring look. Waterbedden liggen niet 
alleen heel lekker maar zien er ook modern en bij de tijd uit. Nieuwsgierig geworden 

Kom maar eens lang in onze showroom gelegen op de Rijksweg Zuid 78 in Geleen. 
Voor meer informatie of onze openingstijden ga naar www.hydrosfeer.nl

Kom nu langs en
start met jouw
persoonlijke
afslankplan

Begin het nieuwe jaar vol daadkracht en energie!

SITTARD
Brugstraat 15
Ladyline.nl

Bel nu voor informatie: 046 - 737 01 07

Bewegingstherapie
Bodywraps tegen Cellulite
Compressietherapie
Cryolipolyse
Energiemeting

Leefstijlplan
Personal Coaching
Skin Refresh Therapie
Vitaliteitscheck
Voedingsadvies

Dit zijn de mogelijkheden bij Ladyline:

Waar ga jij mee
aan de slag?
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Tummers
daar word ik vrolijk van
Tummers

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

T. 085 – 105 4444  | www.eptummers.nl

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

NIEUWEMEGASTORE

Rob

KENWOOD KEUKENMACHINE
FDM313SS

• Voor raspen en hakken • Inclusief blender,  citruspers, hakmolen, kloppers/garde 
en snij- en raspschijven

PHILIPS AIRFRYER XXL
HD9650/90 

• Twin Turbostar technologie • 360° Lucht circulatie • Vaatwasmachinebestendig 
• Ook bakken, braden en grillen

 299,-

209,-

 159,-

139,-KENWOOD KEUKENMACHINE
 159,-

139,-SAMSUNG INBOUW VAATWASSER
DW60M6050BB/EG

• Half Load instelling • Flexibel derde rek  • Afmetingen (HxBxD) 815 x 598 x 550 mm

 579,-

549,-SAMSUNG INBOUW VAATWASSER

E

SIEMENS INBOUW INDUCTIE-
KOOKPLAAT
EE631BPB1E

• Glaskeramiek • Afmetingen (HxBxD) 51 x 592 x 522 mm • Flexibiliteit kookzone 
• cookConnect - bediening van de afzuigkap via de kookplaat

 699,-

549,-

Gezond(er) koken wordt pas echt leuk met de
juiste apparatuur!

ALTIJD
DE BESTE
KEUZE

EEN GOEDE START!
Daar word ik vrolijk van
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