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Levensvreugde

Is het nu winter of lente? Dit paardje
heeft in ieder geval duidelijk de lente
in zijn bol als het zijn stal uitstuift. Het
ontbreekt hem aan niets. De week richting Pasen staat in het teken van bezinning. Met de toestand in de wereld
-oorlog, klimaatcrisis, hongersnodenis dat niet overbodig. We kunnen leren
van de tevredenheid en de vreugde die
het paardje op de foto uitstraalt.


Na twee jaar weer een normale editie van
Mama’s Pride in Burgemeester Damenpark
Op 7 & 8 mei 2022 wordt het festivalseizoen in Sittard-Geleen geopend door
Mama’s Pride. Voor het eerst sinds
2019 kan het publiek weer massaal
samenkomen om te genieten van topacts Karsu, ADF Samski, Thijs Boontjes
en het Belgische SONS, nostalgische
klanken van Gruppo Sportivo en The
Godfathers en nieuw Nederlands talent
als POM en Kuzko.
Ook vele lokale helden zijn van de partij op
hét popfestival van Sittard-Geleen: de WW
Band start haar afscheidstournee en Hard2Get zal haar knaldrang doen gelden. De fes-

tival-organisatie verheugt zich op het vieren
van een uitbundige 26e editie met gratis toegang en waar iedereen weer welkom is. Nadat
Mama’s Pride, net als alle andere festivals, in
2020 werd overvallen door de covid-19-crisis,
krabbelde het een jaar later op met een vier
dagen lange uitverkochte zit-editie in augustus. Een noodgreep waarmee Mama’s Pride
als een van de weinige festivals in Limburg
doorgang kon hebben. Dit jaar is het popfestival in haar originele vorm én haar reguliere
data, tijdens moederdagweekend, terug. Twee
dagen lang, zaterdag 7 en zondag 8 mei wordt
het jubilerende Burgemeester Damenpark –
het park bestaat dit jaar 90 jaar! – in Geleen

weer omgetoverd tot een festivalarea voor
jong én oud. Daarmee is Mama’s Pride een
van de eerste festivals die de komende festivalzomer op gang zal brengen. En een feest zal
het worden! Het programma is ook in 2022
weer een brede mix van talent van nu tot acts
van toen. Op zaterdag 7 mei treden op: Karsu,
The Godfathers, Gruppo Sportivo, Thijs Boontjes Dans- en Showorkest, WW Band, Hard2Get, Kuzko en Ar-Jane. Op zondag 8 mei
staan er in een divers programma o.a. de acts
Sons, Broken Brass, ADF Samski, Arp Frique
& Family, Elle Hollis, Elephant en Maxime x
Glyn op het podium. Beide festivaldagen zijn
gratis toegankelijk.

in deze krant:

Welzijn-&
gezondheids

special

Keukens-CV-Sanitair

Iedere week
nieuwe aanbiedingen!!
n op
Kijk voor onze aanbiedinge

w w w.c e m a .n l
Burgemeester Lemmensstraat 216,
6163 JS Geleen | Tel. 046-4747575
info@cema.nl | www.cema.nl

Foto Ivo Goessens

Fietserszegening op
Wielerbaan Geleen
Wielerbaan Geleen houdt
paasmaandag 18 april de jaarlijkse
fietserszegening. Pastoor Rainer
Kanke geeft de zegening. De nieuwe
pastoor van stadsparochie in Geleen
is sinds 15 september 2021 aan zijn
taak begonnen. De 15 jarige Artem uit
Oekraïne speelt tijdens de zegening op
zijn gitaar. Hij is gevlucht vanwege de
oorlog en is nu woonachtig in SittardGeleen. Voor aanvang zegening is er
om 11.30 uur Fietsplezier & Beweging
voor de allerkleinsten op de fiets.
Deze speciale editie van de wekelijkse
fiets vaardigheidsles is voor kinderen
van 3 tot en met 11 jaar. De paashaas,
Elsa en Olaf (karakters uit de film
Frozen) zijn ook aanwezig. Kinderen
kunnen zich ter plekke inschrijven
(1 euro). De Fietserszegening is om
12.30 uur. Racefietsers, handbikers,
monocyclers, fietsen met zijwielen,
e-bikes of gewone huis-tuin-enkeuken-fietsen kunnen gezegend
worden. Kortom alle fietsers zijn
welkom. Vanaf 13.00 uur koersen de
racefietsers een vol uur koersen op de
kombochtenbaan.

ZORGELOOS OVERSTAPPEN OP GLASVEZEL

WIJ REGELEN HET ALLEMAAL
Voor meer informatie zie www.onvi.nl
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Zaterdag 23 april
staat in het teken van fashion!
Op deze dag willen de ondernemers van de binnenstad van
Sittard u in de watten leggen en u volop inspireren door de
mooiste voorjaarstrends aan u te laten zien.
Op twee grote schermen in de binnenstad (Bij Brasserie Leven
en voor bij het carnavalsbeeld) zal continue een modeshow te
zien zijn die door 18 ondernemers is samengesteld.
Van dameskleding tot herenkleding en van kinderwagens tot
zonnebrillen, alles komt voorbij. Het leuke is, dit zijn lokale
ondernemers en modellen die tijdens de modeshow te zien
zijn. Het zijn dus echt de gezichten achter de lokale winkels in
de binnenstad.
Ook zijn er door de hele stad levensgrote banners op rode
lopers te zien waar deze lokale modellen de nieuwste trends
aan hebben. Zo lijken de winkelstraten van de historische
binnenstad voor één dag even op een levensgrote catwalk.
Bij elke banner staat vermeld bij welke winkel u de outfit kunt
krijgen en waar in de stad de winkel zich bevindt. In Sittard kan
je terecht voor kleding in het hogere segment, maar ook voor
zeer betaalbare mode. Voor ieder wat wils dus!
Tijdens het winkelen kunt u bij de ondernemers genieten van
alles wat de lokale horeca te bieden heeft. Diverse winkels
hebben heerlijke hapjes klaar staan die u tijdens het winkelen
kunt proeven. Als u een aankoop doet in één van deze winkels, kunt u uw aankoopbon achterlaten en kans maken op een
cadeaubon t.w.v. €25,- van de horecaondernemer die die dag
de hapjes heeft verzorgd bij de winkel. Zo heeft u een goede
reden om nog eens terug te komen en te genieten bij een van
de horecazaken in Sittard!

De Locale specialist!
Voor audio video en witgoed!
Met eigen service dienst!
NIEUWE 2022 MODELLEN OLED
van o.a. LG / SONY / LOEWE / Philips enz
vanaf ± midden april in de winkel
ook nu 42 inch OLED !!

DE NIEUWSTE SAMSUNG 2022
QLED TELEVISIES KOMEN ER
OOK AAN!!!
EN DAAROM NU OOK

WINKELMODELLEN OPRUIMING:

NIEUW

DENON HOME

STREAMING AUDIO
DISPLAY
VANAF 08-04-2022!!

WIRELESS MULTIROOM /
DAB+ / WIFI / BLUETOOTH ENZ.
KOM VOOR DEMONSTRATIES
NAAR DE WINKEL.

KOM NAAR DE
WINKEL VOOR DE
KORTINGEN TOT
WEL 1500 EURO !!!
B.V.

U KUNT BIJ ONS
OOK TERECHT
VOOR AL UW

OLED LG

€800,-

NU
( a serie 55inch )

WITGOED!

maar let op!
OP=OP natuurlijk.

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.
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Duplicaat KNVB-beker voor Fortuna
Museum dankzij gulle geste Jan Smeets
De premium members en skyboxhouders van Fortuna Sittard werden
donderdagavond tijdens hun bijeenkomst in het stadion getrakteerd op
een verrassende gebeurtenis. Nadat
eerst Wil Boessen, Mark van Bommel,
René Maessen en John Linford via
een onderling forum hadden stilgestaan bij hun succesvolle carrières en
volop discussieerden over de actuele
stand van zaken van de club, namen de
bestuurders van het Fortuna Museum
de aanwezigen mee terug in de tijd.
Om precies te zijn: naar de seizoenen
1956-1957 en 1963-1964. Dat waren nog
de hoogtijdagen van Fortuna ’54, de
voetbalclub uit Geleen, die samen met
de voormalige rivaal Sittardia aan de
wieg van Fortuna Sittard stond.
Door Koos Snijders
Peter Schols, voorzitter van de stichting Fortuna Museum, gaf nadrukkelijk aan blij te zijn
met de rol van het voetbalmuseum binnen de
organisatie van de eredivisionist. “De club is
meer en meer gaan beseffen dat ons museum
van belang is. De historie van de vroegere
voetbalclubs uit Geleen en Sittard komt hier
mooi samen met de geschiedenis van het
huidige Fortuna Sittard en brengt supporters
dichter bij elkaar.” Het Fortuna Museum is
constant in beweging; wekelijks wordt de
imposante collectie met ‘nieuwe oude attributen’ uitgebreid. Dat wil het bestuur graag
laten weten en daarom werd in overleg met
de beleidmakers van Fortuna Sittard besloten
om speciaal op de sponsoravond aanwezig te
zijn. Het museum presenteerde immers een
indrukwekkend ‘nieuw oud’ attribuut: een officiële duplicaat van de KNVB-beker, in 1957
en 1964 gewonnen door Fortuna ’54. Niet lang
geleden bezocht Jan Smeets het museum. Hij

Jan Smeets en de nationale voetbalbeker,
die sinds deze week te bewonderen is in het
Fortuna Museum. 

Foto Waereldsjtad Produksies
was onder de indruk en deelde complimenten
uit. “Ik zag alles van vroeger weer voor mij”,
zei Mister Pinkpop. “De foto’s van de vele
voetballers die ik heb gekend, hun verhalen,
de vaantjes, knipsels, wedstrijdaffiches, de
documentaires. Het Mauritsstadion kende ik
op mijn duimpje en ik wist veel over Fortuna
’54. Omdat ik van alles en nog wat verzamelde
over de club. Plakboeken, kaartjes, handtekeningen. Met mijn vader op de fiets van Einighausen naar het stadion in Geleen. Zo bezocht
ik ongeveer alle thuiswedstrijden. Zeker die

tegen Botafogo, de beroemde kampioen van
Brazilië. Het was een van de eerste lichtwedstrijden. Voor de meeste supporters in
het stadion zou de partij tegen Botafogo een
onvergetelijke herinnering aan hun Fortuna
blijven. Als ik me niet vergis deed Faas Wilkes
als gastspeler bij ons mee. ‘Bij ons’, moet je
mij horen. Maar zo voelde het nou eenmaal.
Kijk hier, de lidmaatschapskaart van Fortuna
’54, ik draag ‘m nog steeds bij me, zit in m’n
beurs.” Aan het einde van het museumbezoek
dat bijna twee uur had geduurd, zei Smeets
dat hij de twee gewonnen KNVB-bekers
nergens had zien staan. “Dat begrijp ik niet.”
De rondleider legde uit dat het pronkjuweel
van de KNVB een wisselbeker is. Na afloop
van een finale wisselt de beker telkens voor
twaalf maanden van eigenaar. De regel geldt
uiteraard niet wanneer een club de beker
twee keer en wie weet nog vaker achter elkaar
wint. Op het moment dat de rondleider de
term “duplicaat KNVB-beker” liet vallen,
spitste Smeets de oren. “Duplicaat? Officieel
van de KNVB? Leg uit.” De rondleider knikte
en vervolgde. Clubs die de beker gewonnen
hebben, kunnen bij de bond het verzoek
indienen om een duplicaat te kopen. Lang
niet alle verenigingen doen dat, omdat het een
kostbare aangelegenheid is. Jan Smeets die
zijn leven lang in recordtempo tal van beslissingen heeft moeten nemen, aarzelde ook nu
niet. “De beker van Fortuna ’54 hoort thuis in
jullie museum, vind ik. Bestel hem en stuur
de rekening naar mij.” Het Fortuna Museum
aarzelde niet en nam dezelfde dag contact op
met de KNVB voor het bestellen van de zwaar
verzilverde bronzen beker.
De schitterend blinkende bokaal is begin deze
week van Zeist naar Sittard gebracht en werd
donderdag tijdens de bijeenkomst van premium members en skyboxhouders onthuld. De
feestelijke presentatie vond plaats in het bijzijn
van de oud-Fortunezen en bekerwinnaars

Harry Custers, Peter Benen, Piet Vogels, Piet
Kusters en Carel Breikers. De vijf krasse knarren zijn de enige nog levende bekerwinnaars
van de voormalige club uit Geleen. Eerstgenoemde speelde alle bekerwedstrijden in het
seizoen 1956-1957, behalve de finale die hij
wegens een blessure moest missen. De overige
vier vedetten van weleer stonden stuk voor stuk
opgesteld in de gewonnen finale van 1963-1964.
In 56/57 had Fortuna er zeven wedstrijden
over gedaan eer aanvoerder Bram Appel de
beker in de lucht mocht tillen. Het elftal bereikte de finale in Rotterdam na het uitschakelen van achtereenvolgens SV Maurits (4-1),
Limburgia (2-1), Roda Sport (7-0), Helmondia
’55 (4-3), SHS Scheveningen (3-2) en ADO
Den Haag 4-2. De ruststand van de finale
tegen Feyenoord was allesbehalve veelbelovend, Fortuna stond met 2-1 achter. Na de
rust overrompelden
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Om de finale van het seizoen 1963-1964 te
bereiken klopte Fortuna ’54 Tubantia (3-2),
Go Ahead (3-0), SHS Scheveningen (2-0.) Na
het met 4-2 uitschakelen van Fortuna Vlaardingen stond de finale tegen ADO Den Haag
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Met dank aan Mister Pinkpop.
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Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

aanmeten • vervaardigen
repareren • opvullen
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75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.
Bel voor welke vergoeding u in
aanmerking komt 046-4745050
Ook voor uw klikgebit
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Klusjesman (m/v/x),
20-40 uur
Voor onze afdeling Facilities zoeken wij een
Miele
AEG
wasmachines
Klusjesman.
Benen
jij de
“Handige
Harry” die
van afwisselend werk zowel buiten als binnen
houdt? Heb jij twee rechterhanden en groene
vingers? Dan ben jij degene die wij zoeken!
Solliciteren? Neem snel contact
op met onze recruiter.

AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,
van € 629,00 voor €549,00
+31 (0)6 - 83 21 65 43
Natascha
Bartels
Voor
al Uw apparatuur:
Corporate Recruiter
- Wassen, droger, nbartels@colle.eu
koelen en vriezen

- Audio en TV, elektromaterialen

Unieke service en garantie:
- Géén voorrijkosten en géén arbeidsloon
- Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd*

* exclusief inbouw apparatuur
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Het circus komt terug naar de stad!
tonen hun bouwwerken, sommigen van maar
liefst 6 meter lang, in de voormalige bibliotheek naast zalencentrum de Hanenhof. Ook
kunnen belangstellenden én verzamelaars
van circusspullen hun hart ophalen tijdens de
ruilbeurs bij diverse stands.
De magie van de piste
De geur van popcorn, het geroezemoes van
het publiek, de spanning voorafgaand aan
de voorstelling. Het komt allemaal weer
terug zodra je de circustent binnenstapt. “We
hebben het voor elkaar gekregen om ‘The
Magical World Of Circus’ van de familie Donnert naar Geleen te halen. Een bezoekje aan
dit circus staat garant voor plezier en vertier,
dankzij diverse internationale artiesten. Ook
staan we stil bij het feit dat het op zaterdag
16 april Wereld Circus Dag is. Op die dag
lopen er diverse circusartiesten door het centrum van Geleen en is jeugdcircus ‘Jacona’
aanwezig. Zij geven enkele workshops zodat
kinderen zelf het gevoel krijgen een circusartiest te zijn.

Circusdirecteur John Ronda heet u welkom.
Van vrijdag 15 april tot en met maandag
18 april komt er weer een circus naar
het centrum van Geleen! Ook is er dat
weekend een internationale circus modelbouw tentoonstelling met minstens
32 items, variërend van diorama tot
modelbouw te bezichtigen.
Op zaterdag 16 april, tijdens Wereld Circus
Dag, lopen er diverse circusartiesten door het
centrum van Geleen en is er een jeugdcircus
aanwezig om jong én oud te voorzien van een
glimlach van oor tot oor. Organisator Nico
Wiertz is een gepassioneerd modelbouwer
met een grote passie voor het circus.
“Als jongetje van 8 jaar bezocht ik met mijn
ouders het circus van Tony Boltini”, blikt
Wiertz terug. “Het circus stond gestationeerd
op de markt in Geleen. Ik was hier zo van
onder de indruk, dit moest en zou ik nog eens

Modelleren met passie
Nico wil de kinderen, ouders en opa’s en
oma’s van Geleen en omstreken weer laten
genieten van het circus. “Ik wil laten zien dat
er meer is dan de iPad of de telefoon en dat
je ook met speelgoed veel mooie dingen kunt
maken.” Nico bezoekt jaarlijks vele circussen,
zowel in binnen- als buitenland.

In het kort
Het weekend van 16 & 17 april staat bol van
pret en plezier! Bezoek de internationale
circus modelbouw tentoonstelling in de
voormalige bibliotheek naast zalencentrum de
Hanenhof op zaterdag 16 april van 10.00 tot
18.00 uur of op zondag 17 april van 10.00 tot
17.00 uur.Of neem plaats op de tribunes van
‘The Magical World Of Circus’ van de familie
Donnert. Locatie circus: Markt Geleen, de
parkeerplaats voor het stadhuis. Tickets zijn
verkrijgbaar bij de kassa van het circus of
online via:
https://www.magicalworldofcircus.com.

Zelf staat hij met zijn miniatuur circus ‘Sarrasani’ op vele internationale tentoonstellingen. “Door de jaren heen heb ik veel contacten
gelegd met gepassioneerde verzamelaars en
modelbouwers. Het is me gelukt om minstens
32 items naar Geleen te halen.” De liefhebbers

De voorstellingen vinden plaats op:
Vrijdag 15 april om 19.00 uur
Zaterdag 16 april om 15.00 en 19.00 uur
Zondag 17 april (1ste paasdag) om 11.00 en
14.00 uur
Maandag 18 april (2de paasdag) om 14.00 uur

meemaken. Vanaf die tijd ben ik alles gaan
verzamelen en nabouwen wat met het circus
te maken had. Mijn grote droom; het circus
terughalen naar de markt lijkt nu, heel wat
jaren later, eindelijk uit te komen.”

Nieuwe conservator
De Domijnen
Guus van Engelshoven wordt per 1 juni
2022 de nieuwe conservator van Museum
Hedendaagse Kunst De Domijnen te Sittard.
Museum De Domijnen verbindt de stad met
de (kunst)wereld. Met een groeiende verankering in de regio van Sittard-Geleen daagt
het museum het publiek uit om de wereld met
nieuwsgierigheid, eigenzinnigheid en creativiteit steeds opnieuw te ontdekken.

Matiz: muziek met
de kleuren van de
wereld
Muziekgezelschap Matiz met muzikanten
uit Limburg speelt folk, klezmer, gipsy en
Franse chansons. De voorstellingen die Matiz
verzorgt, variëren van huiskamer tot theater.
Liefhebbers kunnen bij dit ensemble hun
hart ophalen en genieten. Matiz betekent
in het Spaans “kleurrijk, tint”. Het zijn de
kleuren van de wereld die Matiz vertolkt in
hun wereldmuziek. De muzikanten willen dat
hun muziek klinkt als uit de harten van de
mensen, gespeeld met ziel en gelukzaligheid,
gezongen met een volksstem en met blote voeten in de grond.
Liederen over migratie, verdriet, vreugde
en verwondering. Bij een tango schieten de
Zuid-Amerikaanse vonken onder je hakken;
bij een Japans lentelied vallen de bloesemblaadjes in je schoot. Een andere keer neemt
de melancholische fluit je mee naar een
scheepsramp op een Iers meer. Ook het gevoelig Jiddische lied, de gepeperde Balkan en
een vurige Flamenco blijven je oren strelen.
De zang wordt begeleid door professionele
instrumentalisten met gitaar, mandoline,
bas, accordeon, viool, percussie en meerdere
fluiten. Podiumkerkje Grevenbicht. Zaterdag
9 april, aanvang 19.30 uur, entree 15 euro.
Kaarten kunnen worden gereserveerd o.v.v.”Matiz”: info@podiumkerkje.nl
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Nieuw in Sittard! Heeft u ons al weten te vinden?!

VIER HET BUITENLEVEN

3000 m² Megastore!
De grootste tuinmeubel
showroom van heel Limburg!

2 Verdiepingen · 25 + topmerken
Eigen bezorgservice · Alle 7 dagen geopend
Kom gezellig proefzitten onder het genot van een hapje en drankje!

Dr. Nolenslaan 149 Sittard

www.timmermanstuinmeubelen.nl
Sittard · Heerlen · Roermond · Horst · Venlo
Utrecht · Zwaanshoek

Kunststukjes
Als er twee vechten
om een been…
Tekst en foto Peter van Deursen
Op school werd ik me voor het eerst bewust
van het bestaan van spreekwoorden. Het waren
mini-raadsels, raadsels die ik kon oplossen
zoals: ‘zoals het klokje thuis klinkt klinkt het
nergens’ en ‘het gras bij de buren is altijd
groener’.
Met spreekwoorden kan je alle kanten op. Ze
blijven je bij en dat komt vast omdat ze humoristisch zijn of juist ellende en strijd weergeven.
Ik onthield ze meestal vanwege de humor.
In ons dagelijks leven gebruiken we ze om de
werkelijkheid te benadrukken en te relativeren.
Die werkelijkheid is bij ons confronterend en
rauw zoals nu in een Oost-Europese oorlog en
bij de pandemie. Zij storen ons in onze relatieve, rustige welvaart.
Op school verkeer je in een beschermende
bubbel waar je over de wereld leert en om je
heen leert kijken. Vanaf het schoolplein keek ik
indertijd naar de vogels die overvlogen, zij zijn
altijd vrij en ik ben opgesloten. Nu zie ik vanuit
mijn huis achter de daken opnieuw de vogels
die druk bezig zijn. Dan denk ik ‘beter één
vogel in de hand dan tien in de lucht’ en weet
ik nog steeds niet precies waar dit spreekwoord
op slaat. Een vogel in de hand, dan moet het
een tam beestje zijn en ik gun de vogels en mezelf juist zoveel mogelijk vrijheid. ’s Morgens
en ’s avond zingt in deze periode in onze tuin
een merel het hoogste lied. Hij, ja het schijnt
toch vooral het mannetje te zijn, laat horen en
zien dat hij klaar is voor het voorjaar, voor het
leven en alles wat daarbij hoort.
Het is de tijd dat in Sittard St. Joep achter de
rug is, dat het groen voorzichtig uit haar schuilplaats tevoorschijn piept, dat een buurman zijn
maaier start en de rust verstoort, dat wij weer
naar buiten gaan en na een binnenwinterse

periode elkaar begroeten.Ook de hommels en
de bijen vliegen voor het eerst weer uit, net als
een enkele vlinder. Dat gaat met natuurlijke
onbevangenheid. Hun enige zorg is voedsel,
een broedplaats en nageslacht.
In de hoge boom zie ik vanuit mijn huiskamer
drie vogels. Een roek zit op de tak boven. Hij
maakt een beginnend nest en wordt belaagd
door twee eksters. Om beurten proberen ze
de strijdbare grote zwarte vogel te verjagen.
Hij houdt stand, maar twee tegen een is een
ongelijke strijd. Uiteindelijk vliegt hij weg en
kan het opbouwen verder gaan. Hier gaat het
spreekwoord ‘waar twee strijden om een been,
de derde gaat er rap mee heen’, de mist in. De
eksters zie ik de volgende dagen vol ijver aan
het nest knutselen zoals het bij eksters past:
het wordt een rond geval met een dak. Dit
vernuftige bouwwerk is zonder scholing tot
stand gekomen en zal vast leven gaan bevatten.
Hoe de nieuwe wezentjes er uit gaan zien blijft
nog even verborgen. Gelukkig zijn jonge dieren
en jonge mensen aandoenlijk en prachtig. Eenmaal volwassen moeten we constateren dat we
maar vreemde vogels zijn die we met argwaan
bekijken. Misschien helpt het te accepteren dat
ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.
Het is nog lente tot 21 juni. Spreekwoorden kan
je net als het weer gemakkelijk gebruiken om
een gesprek te beginnen. Je houdt de verschillen
daarmee voorlopig op afstand. Hoewel er gezegd
wordt ‘een zwaluw maakt nog geen lente’, ben ik
in de lente toch een beetje optimistisch. Daarvoor helpt weer iets anders nl. ‘een nieuwe lente
een nieuw geluid’. Daar luister ik het liefst naar.

COLUMN

Historisch erfgoed
Door Ray Simoen
Greutsj is Sittard op veel: zijn ‘pin’, zijn Optocht,
Oktoberfeest, Sint Rosakermis, Sint Joepmarkt en
niet te vergeten zijn rijke historie, waarvan zoveel
monumenten getuigen. Dat ‘greutsje’ gevoel voor
het roemrijke verleden is er vooral wanneer weer
een met veel foto’s en tekeningen verluchtigd boek
wordt uitgebracht over lokale historische hoogtepunten. Van Zefke Mols tot de Leeuw Astor, de
vestingwerken van Sittard en de belangrijke rol van
de Dominicanen en Dominicanessen. Met speeches, die bol staan van lof en voldoening, wordt
dan de loftrompet gestoken over het geboekstaafde
rijke verleden. Echter, als de glazen leeg zijn en
iedereen blij huiswaarts keert met een gratis exemplaar van het geprezen boekwerk, resteert nogal
eens een katterig gevoel bij wie door de stad met
zijn rijke monumenten loopt. Tocht en vocht giert
door de kieren van veel door achterstallig onderhoud geplaagde gebouwen. Gevolg van verwaarlozing door geldgebrek en desinteresse. De stad,
die zijn veelheid aan monumenten overal als een
van de grote toeristische trekpleisters aanprijst,
laat het vaak afweten om die woorden in daden
om te zetten. Een stad die 775 jaar bestaat heeft
heel wat te vieren, zou je denken. Maar nee, 2018,
toen Sittard dit memorabel aantal jaren bereikte,
werd in plaats van een jubeljaar een jankjaar. In
alle opzichten liet de gemeente het afweten, qua
financiële en qua facilitaire medewerking. Slechts
een, bijna onherkenbaar, HIS ( Historische Impuls
Sittard) stickertje kon ervan af. Dit was daarom zo
wrang en schrijnend daar de dienstdoende wethouder Noël Lebens zelf had aangedrongen op veel
evenementen, activiteiten en ,,reuring” rond de
herdenking van 775 jaar Sittard. Onthutsend was
ook die andere, recente ‘reuring’ om de kloosterkapel van Sint Agnetenberg, met opnieuw een weinig
‘greutsje’ rol voor de gemeente. Die zag er geen
bezwaar in om het aloude rijksmonument te verkopen aan ondernemer Danny Pisters en de kapel
tot privé woning te laten verbouwen. Dat Pisters
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het interieur van de kapel ging verkopen aan een
kerk in Noorbeek, stuitte evenmin op bezwaren
bij b en w. Daarbij werd ook nog de gemeenteraad
op het verkeerde been gezet. De Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)- op wiens advies
de raad had aangedrongen- oordeelde dat de
verbouwing tot onherstelbare schade zou leiden
voor dit beeldbepalend monument, dat van grote
historische waarde voor de stad is. Maar, zo deelde
het college van b en w mee aan de raad: ARK had
geen bezwaren tegen de verkoop en verbouwing
van het interieur. Poetin in Sittard. Helemaal van
de pot gerukt is de sluiting van het museum voor
archeologie en historie ruim een week geleden.
Noodgedwongen want de ‘klimatologische omstandigheden in de expositiezalen zijn gebrekkig’, liet
directeur Joery Wilbers van het stadscultuurbedrijf
De Domijnen balend en beteuterd weten. Deze geld
kostende sluiting ( geen bezoek, wel veel reparatiekosten) is het gevolg van een jarenlange stapeling
van bestuurlijke en organisatorische miskleunen.
Al bij de opening van het museum vier jaar geleden
werd al gewezen op de gebreken van het gebouw.
Geen goede conservering van de rijke historische
collectie was mogelijk omdat er geen goede klimaatbeheersing was. Ook was de collectie een grote chaos, die snel een gedegen ordening eiste. Maar
de toenmalige directeur-bestuurder Tom de Rooij
negeerde de vele waarschuwingen van zijn naaste
medewerkers en had enkel oog voor het realiseren
van de zes ton bezuinigingen, -en zijn beloningsbonus hiervoor, zeggen kwade tongen in kringen van
De Domijnen, die bibberden voor de autocratische
en autoritaire De Rooij-. De verantwoordelijke
wethouders, Bessems, Meekels en Houtakkers
werden diverse keren gewaarschuwd voor de ramp,
die zich aan het voltrekken was in het museum. Ze
bleven vertrouwen houden in De Rooij, die echter
de deskundigheid, zorg en interesse miste voor
de historische schatrijkdom van het museum. Lof
oogstte de Rooij voor het feit dat hij de verbouwing
van het museum binnen een half jaar voor elkaar
had gebokst. En ach, dat de klimaatbeheersing
beneden alle peil bleef waardoor tocht en vocht de
collectie verder konden wegvreten, en dat de presentatie vol fouten zat- een embleem van een carnavalsvereniging werd geplaatst bij een afbeelding
van de Bokkenrijders- daar moest je maar geen
aandacht aan schenken. Helaas, de zorg voor het
patrimonium is nog niet echt ‘greutsj’ te noemen in
de historische stad.
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JOOP ROUKENS MEUBELEN | SALMSTRAAT 15 | GELEEN
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Gasrekening omlaag door slimme hulpjes

Leuk zijn de lessen van Rudy zeker! 

Foto DoubleEye | Ivo Goessens

Wie niet blauw van de kou wil wonen
en werken, betaalt zich momenteel
zowat scheel aan gas en elektra. De
energierekening schiet omhoog, en
ook de andere kosten van het levensonderhoud lopen maar op. Wat te doen?
Energiecoach Rudy Klaassen uit Geleen
heeft een box vol slimme tips en trucs
om te besparen en er toch warmpjes bij
te zitten.
Door Ray Simoen
Met meetapparatuur en wapperende vellen
aluminiumpapier lopen de kinderen van

groep 7 van basisschool De Reuzepas door
de gangen en lokalen van de in Geleen-Zuid
gelegen school. Stekkers worden in stopcontacten gestoken, waarna meteen gekeken
wordt hoever de cijfers van het meetapparaat
uitslaan. Tegelijk wordt nagegaan of achter de
radiators van de centrale verwarming al isolerende aluminiumfolie is aangebracht. Kapotte
lampen worden vervangen door energiezuinige ledlampen en in een leeg lokaal wordt de
thermostaat op 15 graden gezet.
Meten
Een blij geroezemoes van enthousiaste en
ijveriger jongens en meisjes vult de school.

Opzij kijkt Rudy Klaassen tevreden hoe
de kinderen hun best doen om het project
‘Energieke Scholen’ tot een succes te maken.
,,Lily Werner, directeur van de Reuzepas is
mijn buurvrouw. Ze had gezien hoe ik mijn
tuin ‘klimaatbestendiger’ had gemaakt zodat
ik geen last meer had van overstromingen in
de kelder bij hevige regenvallen. Ze had ook
vol interesse gekeken naar de tv uitzending
van Een Vandaag. Daarin hielp ik samen met
wethouder Leon Geilen bewoners van deze
gemeente om het regenwater niet meteen
naar het snel overlopende riool te voeren
maar het af te koppelen van de rioolbuizen
en op te vangen in de eigen tuin. Die kan
dat water makkelijk aan wanneer je de tuin
voorziet van water absorberend groen. Ze
vroeg me of ik kon haar school helpen tegen
de alsmaar oplopende energierekeningen.”
Klaassen, die voor zijn verhuizing naar Geleen
vorig jaar in Noord-Holland ook al scholen en
gemeentes had geholpen met besparingstips
en -maatregelen, nam de uitnodiging graag
aan. ,,Alles begint met ‘meten is weten’. Met
‘de energiemeetlat’ zijn de leerlingen aan de
gang gegaan. Die meetlat geeft aan hoeveel je
bijvoorbeeld bespaart als je kapotte lampen
vervangt door spaar of ledlampen ( 55 euro
per jaar bij 5 lampen) en wat je bespaart als
je gebruik maakt van een stekkerdoos met
schakelaar en alle apparaten met één knop
uitzet (50 euro per jaar). Ze stonden er versteld hoeveel kosten de school bespaart met
een thermostaat op elke radiator, radiatorfolie
achter elke radiator en het plaatsen van tocht
strips (ruim 100 euro).” De kinderen werden
steeds enthousiaster toen ze het effect van
hun ingrepen zagen, vooral toen de directrice
beloofde om het bespaarde geld te mogen
besteden aan natuurbescherming.

vinden naar de juiste hulpinstantie en naar
de meest geschikte maatregelen voor hun
huis of appartement.” Daarom maakt hij zich
sterk voor de komst van een ‘energiecafé’ en
‘energiecoaches’. ,,Naar het energiecafé kun je
heen met vragen hoe je jouw huis of appartement energiezuiniger kunt maken zodat je
minder geld kwijt bent aan de steeds duurdere energierekening. Geen folders of brochures
krijg je daar dan in de handen gedrukt maar
advies en tips om maat.” Ook is Klaasen er
voor dat er in Sittard-Geleen energiecaches
komen. ,,Zij kunnen dan bij mensen thuis op
bezoek komen en aangeven met welke apparaten en maatregelen mensen hun woning of
appartement energiezuiniger kunnen maken,
waardoor ze dus veel geld besparen. Mogelijk
kunnen deze coaches ook de mensen helpen
met het aanbrengen van deze maatregelen.
Belangrijk is dat deze coaches goed opgeleid
en begeleid worden door de gemeente en woningverenigingen.” De aanleg van zonnepanelen is voor velen een dure aangelegenheid,
heeft Klaassen gemerkt. ,,Waarom maken
woningbouwverengingen en gemeente het
niet mogelijk om leningen aan te gaan voor
de aanleg van zonnepanelen?” Hij geeft de
gemeente Sittard-Geleen het dringend advies
om eens zijn licht op te steken in Weert.
,,Daar hebben ze het ‘Warm Wonen Weert’
project. Daar kan iedere Weertenaar aankloppen voor hulp om energiezuiniger te wonen,
ze helpen om ‘energielekken’ in huis op te
sporen. Via de ‘energielekken’ loopt duurbetaald energie weg uit je huis waardoor je het
kouder in plaats van warmer krijgt. Dat is een
voorbeeld van goed gemeentelijk energie- en
armoedebeleid. Dat zorgt ervoor dat je er met
gepaste maatregelen er toch warmpjes bij
kunt zitten ondanks die gepeperde rekening
voor gas en elektra.”

Café
,,Wat scholen kunnen, kunnen particulieren
ook”, zegt energiecoach Klaassen. Om ermee
aan toe te voegen dat ,,het voor veel mensen,
vooral bejaarden, erg lastig is om de weg

Informatie:

Rudy Klaassen: 06-10883184
info@rudyklaassen.nl
www.rudyklaassen.nl
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––––––
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Op alle
Polo’s
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–
–
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alle
mannen
Modevoor
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T-shirts
T-shirts
Lenders
– –
Lenders
Mannenmode
Zomerjacks
Mannenmode
Zomerjacks

* gehele
collectie
* gehele
collectie

Schoonmaakhelden gezocht!
Ben jij op zoek naar een bijbaan of een vaste baan? Dan ben
je bij Gom aan het juiste adres! In de omgeving van Sittard,
Geleen en Beek zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s die
ons team met schoonmakers en schoonmaaksters komen
versterken in de zorg.

Werken bij Gom betekent een goed salaris conform cao
schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.
Ben jij:
• Beschikbaar van maandag tot en met vrijdag
tussen 06.30 uur en 08.30 uur? Een perfecte
baan om te combineren met je studie!
• Beschikbaar van maandag tot en met vrijdag
vanaf 09.00 uur? Een perfecte baan om te
combineren met schoolgaande kinderen!
• Enthousiast om te beginnen?

Dan is Gom op zoek naar jou!
Neem snel contact op met
Melissa Wassenaar via 06 83
30 51 75 of neem een kijkje
op onze website via
www.werkenbijfacilicom.nl.

Mode voor alle mannen
Mode
voor alle mannen

40%
40%

alles
alles

Markt 120A,
6161
GP| Geleen
Markt
120A
GP Geleen | Tel. 046 - 475 98 83
Markt Tel.
120A,
6161
GP6161
Geleen
046-4759883
Tel. 046-4759883

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

Basisuurloon/ leeftijd
17 jaar en jonger
18 jaar
19 jaar
20 jaar en ouder
21 jaar en ouder tussen de

Salaris 2021
€ 5,15
€ 6,29
€ 7,44
€ 8,58
€ 11,44 en € 13,05

Oud

Salaris 2022
€ 9,46
€ 10,06
€ 10,65
€ 11,83
€ 11,83 en € 13,50

Nieuw!

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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E-Fiber supersnel glasvezel komt eraan!

Het snelste
glasvezel?
Wil jij snel aangesloten zijn op
het snelle glasvezelnetwerk
van E-Fiber?
Met supersnel internet, honderden tv-kanalen,

gamen zonder onderbrekingen en dat allemaal

tegelijkertijd? E-Fiber legt glasvezel aan in de hele
gemeente Sittard-Geleen en dus ook bij jou.

MIJNGazet | pagina 11

Meld je nú aan
voor een vaste
lage prijs.
Scan de code
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Jacques Smeets liet zich inspireren
door kunst, het leven en de dood
Jacques Smeets werkte 43 jaar lang als
politieman in Maastricht, Beek, Stein
en Sittard om uiteindelijk te eindigen
in Kerkrade. Met schrijven begon hij
in 2000. Eerst voor het korpsblad,
maar toen de toon van zijn columns te
kritisch werd eindigde dit avontuur al
snel. Wat volgde was een website en
zijn eerste boekje ‘Bezieling van een
politieman’. Daarna schreef hij het
autobiografische ‘Kanker, verwoesting
en geneeskracht’ over zijn vrouw die
borstkanker kreeg en deze ziekte wist
te overwinnen. In ‘De blauwe diender’
beschreef hij zijn persoonlijke ontwikkeling en beleving van het politieberoep. Tot op de dag van vandaag is er
nog vraag naar dit boek dat overigens
ook in het Engels werd vertaald. Nu is
er ‘Dichterbij het leven’. Een bundel
met zeventig gedichten, waarvan er
vijfenzestig zijn voorzien van een foto,
waardoor, zoals hij het zelf zegt, de
poëzie een extra dimensie vormt.
Je schrijft al langer poëzie, maar de gedichten
voor deze bundel zijn allemaal van na 2017.
Hoe is ‘Dichterbij het leven’ ontstaan?
In 2017 ben ik behoorlijk ziek geweest, toen ik
een jaar later weer helemaal gezond was ben
ik begonnen met het schrijven van gedichten.
Door de periode die ik had doorgemaakt was
ik anders naar dingen gaan kijken. Vanuit dat
punt ben ik gestart en het gebeurde eigenlijk
gewoon. Elke week schreef ik 1 of 2 gedichten
tot ik er zo’n 300 op de plank had liggen. De
basis voor de bundel ‘Dichterbij het leven’.
Die gedurende de pandemie verder werd
ingevuld.
Waarom zeventig gedichten?
Simpel. Dat is mijn leeftijd. Allemaal met een

De bundel is in eigen beheer uitgegeven. Wat is de oplage?
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Zaterdag 9:00 - 17:00
bloeier.
bloeier.
Staat
erg
Staat
leuk
erg
in
leuk
een
in
een
NU
(Rhododendron
Azalea, diverse
kleuren
en
twee
weken
nasoorten)
verspreidingsdatum
en zolang de voorraad strekt.
JAPANSE
AZALEA
PALM fortunei Mediterras)
(Trachycarpus
uit
diverse
kleuren.
border. Ø 23Zondag
cm. 10,
van2410,99
NU
april en 1 mei open 12.00 - 17.00
Afbeeldingen
kunnen afwijken.van 9,99
(Rhododendron Azalea, diverse kleuren
en soorten)
(Trachycarpus
Mediterras)
pot
op
pot
het op
terras
hetvan
terras
of34,95
in de
of in de
HANGPOT
MINI
PETUNIA
Geef
je tuin, fortunei
patio
of
terras
een
Compact groeiende heesters met een
Øvan
219,99
cm.
van 34,95
van 12,99
Pasen: Zondag 17 april gesloten,
maandag 18 april open 12.00 - 17.00

49

(Scabiosa ‘Butterfly Blue’)

Kruiskruid

Kruiskruid
Kruiskruid
9999

99
99

99

van 12,99

KATTEKRUID
49
4912,99 NU
(Silene ‘Rollies Favorite’)
NUNU
van
KATTEKRUID
KATTEKRUID
(Nepeta ‘Cat’s Pajamas’ Black)
Compacte
ronde
Deze
langbloeiende
vaste
49
(Nepeta ‘Cat’s Pajamas’ Black)
NU

van 7,99

Woensdag 27 april open 10.30 - 17.00

(Nepeta ‘Cat’s Pajamas’ Black)

8,4949 8,

49

Chileense Jasmijn

99

49

9,

9,9,

roze, kleuren
en wit. bloemen,
Ø 19 cm. o.a. paars,
diverse
roze, enAangesloten
wit. Ø 19 cm.bij:

Aan de Linde 25 | 6118 AN Nieuwstadt | 046 - 4853526
Woensdag 27 april open 10.30 - 17.00
dehazelaar@yahoo.com | www.tuincentrumdehazelaar.nl
Aangesloten bij:
Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn
9:00 - 18:00
9:00 - 18:00

Woensdag geldig
9:00 -tot
18:00
Vrijdag
9:00 - 18:00
twee weken
na verspreidingsdatum
en zolang
Donderdag de9:00
- 18:00 strekt.
Zaterdag
9:00 - kunnen
17:00 afwijken.
voorraad
Afbeeldingen

JAPANS BLOEDGRAS Zondag 10, 24 april en 1 mei open 12.00 - 17.00
(Imperata cylindrica ‘Red Baron’)
Pasen: Zondag 17 april gesloten, maandag 18 april open 12.00 - 17.00
JAPANS
JAPANS BLOEDGRAS
BLOEDGRAS
Woensdag 27 april open 10.30 - 17.00
(Imperata cylindrica
‘Red Baron’)
Opvallend
siergras. Het
(Imperata cylindrica ‘Red Baron’)

blad Het
verkleurd gedurende
Opvallend siergras.
Opvallend siergras.seizoen
Het
blad verkleurd het
gedurende van roodgroen
blad verkleurd gedurende
diep rood. Ø 19 cm.
het seizoen vannaar
roodgroen
het seizoen van roodgroen
naar diep rood. Ø 19 cm.
naar diep rood. Ø 19 cm.

Aan de Linde 25 | 6118 AN Nieuwstadt | 046 - 4853526

NU

van 8,99

49
49

Zet- en drukfouten
NU voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot
twee weken na verspreidingsdatum en zolang de voorraad strekt.
Afbeeldingen kunnen afwijken.

VLINDERSTRUIK
(Buddleja davidii,
VLINDERSTRUIK
VLINDERSTRUIK
(Buddleja davidii, diverse kleuren)
(Buddleja davidii,

NU

99

99

49
498,99
van

BloeitBloeit
de hele
de49
hele
zomer!
zomer!
NU

VLINDERSTRUIK
VLINDERSTRUIK
Chileense
Chileense
Jasmijn
Jasmijn
(Buddleja
davidii,
(Buddleja
davidii,

diverse
kleuren)
(Diamantina
Mix) Mix)
diverse
kleuren)(Diamantina
VLINDERSTRUIK
Verspreiden
heerlijke
Verspreiden
een
heerlijke
(Buddleja
davidii,
Geniet
Geniet
van een
deze
van
exotische
deze exotische
plant plant
geur
en trekken
vlinders
en en
diverse
kleuren)
geur
en
trekken
vlinders
metbijen
opvallende
met
opvallende
bloemen,
bloemen,
en
en
aan.aan.
Ø 19Øeen
cm.
bijen
19 cm.
Verspreiden
heerlijke
donkergroene
donkergroene
glimmende
glimmende
bladeren.
bladeren.
geur en trekken vlinders en
Bloeit van
Bloeit
hetvan
voorjaar
het voorjaar
tot de tot
latede late
bijen aan. Ø 19 cm.

herfst! herfst!
Ø 17 cm.
Ø 17
vancm.
14,99
van 14,99

Aangesloten
bij: bij:
Aangesloten
Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot
tweetwee
weken
na verspreidingsdatum
en zolang
de voorraad
strekt.
weken
na verspreidingsdatum
en zolang
de voorraad
strekt.
Aangesloten
Aangesloten
bij:
bij:
Verspreiden
een
heerlijke
Zet- en
drukfouten
Zeten drukfouten
voorbehouden.
voorbehouden.
Aanbiedingen
Aanbiedingen
zijn
zijn
Afbeeldingen
kunnen
afwijken.
Afbeeldingen
kunnen
afwijken.
Aangesloten
bij:
geldig tot
geldig
twee
tot
naweken
verspreidingsdatum
na verspreidingsdatum
en zolang
zolang
Zetenweken
drukfouten
voorbehouden.
Aanbiedingen
zijnen
geldig
tot
geur en trekken
vlinders
entwee
twee
nastrekt.
verspreidingsdatum
zolang de
voorraad strekt.
de voorraad
voorraad
Afbeeldingen
kunnen en
afwijken.
kunnen
afwijken.
bijen
aan.de
Ø strekt.
19weken
cm.Afbeeldingen
Afbeeldingen kunnen afwijken.
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5
,
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van
van 8,99
8,99
NU

NU

vanvan
8,99
8,99

NUNU

Dinsdag
9:00 - 18:00
Donderdag 9:00 - 18:00
Zaterdag 9:00 - 17:00
VLINDERSTRUIK
Woensdag
27 april
open
10.30 -Ø
17.00
Zondag 2 mei:
12:00
-Zondag
17:00
|24
Moederdag
9-17
mei:
- 17:00
herfst!
cm.12:00
van 14,99
Woensdag
april
17.00
10,27
aprilopen
en 1 10.30
mei open
12.00 - 17.00
(Buddleja davidii,
Hemelvaartsdag
13gesloten,
mei: 10:30
- 17:00
Pasen: Zondag 17 april
maandag
18 april open 12.00 - 17.00 Zet- en
drukfouten
voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot
diverse
kleuren)
Pasen: Zondag 17 april gesloten, maandag 18 april open 12.00 - 17.00

Maandag
Dinsdag

95

bloeivoorbehouden.
met deze vrolijke
Zet-Ø en
drukfouten
Aanbiedingen zijn geldig tot
21 cm
| hoogte c.a.
60 cm
bloeiers
in hangpot. en
Keuze
twee weken
na verspreidingsdatum
zolang de voorraad strekt.
Afbeeldingen kunnen
uitafwijken.
diverse kleuren.

Bloeit de hele zomer!

99
99

van 12,99

99

rijke bloei
in het voorjaar.
Keuze
Compact
groeiende
heesters met
eenuit
95van 10,99
border.border.
Ø 23 cm.
Ø 23
vancm.
10,99
diverse
kleuren
bloemen,
o.a.uit
paars,
rijke
bloei in
het voorjaar.
Keuze

mediterrane
uitstraling
met
deze kleuren)
Geef je tuin,
patio
of terras
een
(Calibrachoa,
diverse
NU
prachtige
palm
met eenmet
mooie
mediterrane
uitstraling
deze
Geniet
van
bladkroon
en handvormige
bladeren. NU
prachtige
palm
met
eenmaandenlange
mooie
Ø
21 cm | hoogte
c.a. 60 cmbladeren.
bladkroon
en handvormige

99

bloeit met
Compacte groeiwijze,
ronde plant
bloeit met een
Ø 21 cm.
Compacte
ronde indigoblauwe
prachtige
groeiwijze, bloeit
met
JAPANS
BLOEDGRAS
overvloed
roze BLOEDGRAS
bloemen
groeiwijze, bloeit
met Geurend
bloemen.
blad. aanJAPANS
prachtige indigoblauwe
(Imperata
cylindrica
‘Red‘Red
Baron’)
(Imperata
cylindrica
Baron’)
prachtige
indigoblauwe
15 cm. elke tuin op!
van 12,99
bloemen.
Geurend blad. en Øfleurt
JAPANS
BLOEDGRAS
bloemen. Geurend blad.
Opvallend
siergras.
Het
Opvallend
siergras.
Het
Ø 15 cm. Ø 19 cm. van 7,99
Ø 15 cm.
blad
verkleurd
gedurende
(Imperata
cylindrica
‘Red Baron’)
blad
verkleurd
gedurende
NU
het het
seizoen
vanvan
roodgroen
seizoen
roodgroen
Opvallend
siergras. Het
naar
diep
rood.
Ø 19Ø cm.
HANGPOT MINI PETUNIA
naar
diep
rood.
19 gedurende
cm.
blad
verkleurd
(Calibrachoa, diverse kleuren)
7,99
het van
van roodgroen
HANGPOT
MINI
PETUNIA
HANGPOT
MINIdiverse
PETUNIA
Aan de
Linde
25seizoen
| 6118
AN
Nieuwstadt
|van
046
- 4853526
Geniet
maandenlange
(Calibrachoa,
kleuren)
van
7,99
naar
diep
rood.
Ø
19
cm.
(Diamantina
Mix)
JAPANS BLOEDGRAS
van 8,99
(Calibrachoa,
diverse
kleuren)
van Aan
7,99
deze vrolijke
de Linde
25 25
| 6118
AN
Nieuwstadt
| bloei
046
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4853526
NU
Aan
de
Linde
|
6118
AN
Nieuwstadt
| 046
- 4853526
Geniet
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dehazelaar@yahoo.com
|
www.tuincentrumdehazelaar.nl
(Imperata cylindrica ‘Red Baron’)
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bloeiers
in
hangpot.
Keuze
dehazelaar@yahoo.com
|
www.tuincentrumdehazelaar.nl
Geniet
van
deze
exotische
plant
dehazelaar@yahoo.com |bloei
www.tuincentrumdehazelaar.nl
met deze vrolijke
NU
NU
bloei
met
deze
vrolijke
NU
Opvallend siergras. Het
Maandag 9:00
- 18:00 Aan
Woensdag
9:00
--in
18:00
Vrijdag
9:00
- 18:00
uit
diverse
Maandag
- 18:00
Woensdag
9:009:00
18:00
9:009:00
-- kleuren.
18:00
hangpot.
Keuze
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25 bloeiers
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AN
| 046
4853526
opvallende
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Maandag9:009:00
- de
18:00
Woensdag
- Nieuwstadt
18:00 Vrijdag
Vrijdag
- en
18:00
bloeiers
hangpot.
Keuze
blad verkleurd gedurende
21
cm.- 17:00
Dinsdag
9:00dehazelaar@yahoo.com
- 18:00
Donderdag
9:00uit
18:00
Zaterdag
9:009:00
-Ø17:00
Dinsdag
9:00
- 18:00
Donderdag
9:00
--|in
18:00
Zaterdag
9:00
diverse
Dinsdag
9:00
- 18:00
Donderdag
9:00
-glimmende
18:00 kleuren.
Zaterdag
- 17:00
www.tuincentrumdehazelaar.nl
donkergroene
bladeren.
uit
diverse
kleuren.
het seizoen van roodgroen
Zondag
10,- 18:00
24 april
en
1enmei
open
12.00
- 17.00
Ø 21
cm.
Zondag
10,
24 april
1 mei
open
12.00
17.00
Maandag
9:00
Woensdag
9:00
18:00
Vrijdag
9:00
18:00
Øopen
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cm.
Bloeit
van
het18voorjaar
tot10:30
de
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Zondag 25
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12:00
- 17:00
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27
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naar diep rood. Ø 19 cm.
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maandag
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12.00
- 17.00
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(Nepeta ‘Cat’s Pajamas’ Black)

(Nepeta ‘Cat’s Pajamas’ Black)

grote palm. De bladeren zijn
NU
groot en waaiervormig.
Deze99
palm is winterhard (tot -18
KATTEKRUID
graden). Zet deKATTEKRUID
palm
op een
(Nepeta
‘Cat’s
Pajamas’
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(Nepeta
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NU
Compacte
ronde
KATTEKRUID
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ronde
van
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genieten.
groeiwijze,
bloeit
met
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groeiwijze, bloeit metBlack)
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van
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prachtige
indigoblauwe
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van
van 12,99
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Ø 19 cm.Keuze uit diverse kleuren. Geniet vanplant
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pot
op het
terras. Keuze
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(Imperata cylindrica ‘Red Baron’)
kleuren en soorten. Ø 12 cm.

bloemen
in 1 pot! Staat graag op een
12,99
zonnig van
plekje.
Ø 21
22,95
NUcm. van49

4,9999 4,

van 6,99

Geniet van langdurige zachblauwe
bloeiende bloemen. Erg geliefd bij
bijen en vlinders! Ø 19 cm.

DUIFKRUID

van 6,99

van 12,99
Tropische sferen! Palm
99
van 7,99
NU
99
NU
(Nerium
tricolor mix)
(Trachycarpus fortunei)
(Scabiosa
‘Butterflyoleander
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99
NU
van
6,99
van
6,99
Geniet van langdurige zachblauwe
Breng je tuin of terras in
Zeer langbloeiende kuipplant
bloeiende bloemen. Erg geliefd bij
99
996,99
tropische sferen
extra
NUmet
NU dezevan

bijenbloeit
en vlinders!
metØ 19
3 cm.
kleuren

NU
NU

Afbeeldingen kunnen a

Geniet van langdurige zachblauwe
bloeiende bloemen. Erg geliefd bij
bijen en vlinders! Ø 19 cm.

(Scabiosa ‘Butterfly Blue’)
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(Eucalyptus gunnii)
99vol zomerbloeiers
Geniet van langdurige zachblauwe
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f
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van
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bloemen
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zomerbloeirs!
zomerbloeirs!
Diverse
Diverse
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de4de
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4,
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bloeiende bloemen. Erg geliefd bij
blikvangers voor op het
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bijen en vlinders! Ø 19 cm.
plantenvoeding en verwijder uitgebloeide bloemen voor een
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vol bloei!
zomerbloeiers
langdurige
Ø 19 cm van 14,99

Extra lang genieten van veel
bloemen met deze hanger vol
zomerbloeirs! Diverse soorten
en kleuren. Ø 27 cm van 19,95

Zaterdag

Zondag
25 april:
12:00
- 17:00
| Koningsdag 27 april:
10:30 - 17:00
Zondag
25 april:
12:00
17:00
| Koningsdag
Zondag
10, -24
april en
mei open 12.00 april:
- 17.00 10:30 - 17:00
Zondag
2 mei:
12:00
- 17:00
|1 Moederdag
12:00 - 17:00
Zondag
mei:
12:00
17:00
| Moederdag
99 mei:
mei:
17:00
Pasen:2Zondag
17 april- gesloten,
maandag 18 april
open12:00
12.00 --17.00
Hemelvaartsdag
13mei:
mei:10:30
10:30 -- 17:00
Hemelvaartsdag
13
17:00
Woensdag 27 april open 10.30 - 17.00

99

Aangesloten bij:
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Ronald Otten van de
Oranjevereniging Geleen
regelmatig is gebeurd. Iedereen kan namelijk
iemand voordragen, waarna een heel uitgebreid traject wordt gestart om in aanmerking
te komen voor zo’n mooie Koninklijke onderscheiding. Zelf heb ik deze mogen ontvangen
in 2020, waarop ik nog steeds heel trots ben.
Een waardering voor jarenlange, vrijwillige
inzet bij diverse verenigingen en organisaties. De Oranjevereniging Geleen nodigt de
gedecoreerden wel uit om als VIP aanwezig te
zijn bij de afsluiting van Koningsdag tijdens
de grote spectaculaire vuurwerk- licht- en
lasershow.

Ronald Otten is 62 jaar en woont in
Geleen. Hij is voorzitter van de Oranjevereniging Geleen. De doelstelling
van de vereniging is het organiseren
van festiviteiten voor de inwoners van
Geleen bij gelegenheid van Koningsdag
en Bevrijdingsdag.
Door Bert Wassenberg
Vertel eens iets over de geschiedenis
van de Oranjevereniging Geleen?
In 1923, bij gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van HM Koningin Wilhelmina
nam het bestuur van de Geleense burgerwacht het initiatief tot het tot stand komen
van een Oranjecomité. Het comité stelde
zich ten doel om telkens bij gelegenheid van
heugelijke feiten die zich zouden voordoen in
het Koninklijk Huis daarbij passende feesten
te organiseren. De gemeente groeide intussen
snel en de nodige financiële middelen ontbraken al gauw om op grote schaal Oranjefeesten te organiseren. Daarom besloot
burgemeester Damen om de heer Wichers
bedrijfsingenieur van het SBB tot voorzitter
van de Oranjecomité te benoemen hetgeen
financieel meer armslag betekende. Oranjevereniging Geleen bestaat volgend jaar dus
100 jaar. Eigenlijk kun je dus zeggen dat de
Oranjevereniging Geleen (mede) is ontstaan
door de komst van de staatsmijnen. In 2023
zal ons 100-jarig bestaan dus groots worden
gevierd, waarbij gelijktijdig het jaarlijkse
Oranjecongres binnen onze gemeente zal
worden gehouden, met deelname van een
zeer groot aantal Oranjeverenigingen uit het
hele land. Tijdens dit congres zullen we de
gemeente Sittard-Geleen goed promoten en
zullen er zeker presentaties voorbijkomen uit
het verleden (Staatsmijnen) maar ook zeker
naar de toekomst toe (Chemelot Campus).
Kortom men zal verbaasd zijn wat Sittard-Geleen te bieden heeft aan diverse schoonheden,
industriële vooruitgang en zeker de visie naar
de toekomst.
Hoe ben je betrokken geraakt bij deze
vereniging en welke kwaliteiten moet

een goede voorzitter voor deze vereniging bezitten?
Door mijn bestuurlijk inzet destijds bij onder
andere Scouting VKG en HC Scoop kom je
veel in contact met andere verenigingen. Bij
de Oranjevereniging was destijds een vacature
vacant voor penningmeester en werd ik
hiervoor gevraagd door een goede kennis van
mij. Na een korte overdenking heb ik toen, in
2008, besloten om als penningmeester aan te
treden. Enkele jaren later vertrok de toenmalige voorzitter en kwam weer een vacature
vrij. Hierbij hebben wij als bestuur duidelijk
aangegeven dat de kwaliteiten van een voorzitter niet allen moesten bestaan uit het leiden
van vergaderingen, het onderhouden van netwerken en contacten maar ook het daadwerkelijk actief bijdragen aan allerlei activiteiten.
Ik stelde mij toen kandidaat en werd unaniem
aangenomen. Hierdoor moesten we wel weer
op zoek naar een nieuwe penningmeester,
maar die werd snel gevonden.
Heeft de Oranjevereniging ook een rol
bij de jaarlijkse Lintjesregen?
De jaarlijkse lintjesregen is altijd weer een
mooi moment voor degene die zijn voorgedragen en deze ook ontvangen. Een echte rol
hierin hebben wij niet, wel mogen wij natuurlijk zelf ook mensen voordragen, hetgeen

Hoe staat het met de naamsbekendheid
en het imago van jullie vereniging?
De laatste jaren heeft de Oranjevereniging Geleen wat meer naamsbekendheid gekregen en
is het imago ook iets verbeterd. Het werd toch
vaak omschreven als stoffig, maar doordat
wij de laatste jaren veel meer gebruik maken
van de jeugd, in de vorm van scouting, en ons
daadwerkelijk ook meer richten op jeugdactiviteiten buigt zich dat langzaam om.
Welke activiteiten organiseren jullie
en welke vallen het beste in de smaak?
De activiteiten hebben zich jarenlang alleen
gericht op de festiviteiten van de verjaardag
van voorheen onze Koningin en nu op die
van de Koning. Een jarenlange traditie, al
meer dan 60 jaar, is natuurlijk de schoolsport, waarbij de basisscholen uit Geleen ter
gelegenheid van Koningsdag trefbal- en voetbalwedstrijden houden onder de vlag van de
Oranjevereniging Geleen. Daarnaast zijn wij
altijd actief in het centrum van Geleen waar,
zoals gezegd, wij ons met name richten op
activiteiten voor de jeugd zoals dans wedstrijden, spel- en andere activiteiten, kleuren en
knutselen. En als afsluiting van Koningsdag
natuurlijk het traditionele vuurwerk, wat de
laatste jaren is uitgegroeid tot het grootste
festijn in de regio. Het is namelijk een complete spectaculaire show van licht, laser en
vuurwerk op muziek.
Dit jaar staat op 5 mei een heus Bevrijdingsfestival op de kalender. Kun je er
wat meer over vertellen?
Ja eindelijk hebben we het voor elkaar weten
te krijgen om een Bevrijdingsfestival (kleinschalig) te kunnen organiseren. Wij bemerkten dat in onze gemeente er eigenlijk geen tot

weinig aandacht aan werd besteed. Eerder
hadden wij al eens een poging ondernomen
om samen met horeca en gemeente hier iets
van te gaan maken, maar telkens strandde dit.
In 2019/2020 hebben wij het opnieuw geprobeerd zeker in relatie tot 75 jaar bevrijding
van Nederland en Geleen in het bijzonder.
Een uitgebreid voorstel werd gepresenteerd
bij de gemeente en de provincie en zij zagen
hier toch wel wat in waardoor wij een bescheiden subsidie hebben gekregen. Dit samen met
enkele kleinere sponsoren heeft geresulteerd
tot een kleinschalig bevrijdingsfestival in
Geleen, echter vanwege Corona is dit helaas
tot 2 keer toe uitgesteld….maar dit jaar gaat
het dan toch echt door. De Geleense horeca
staat hier ook achter en samen brengen wij
nu vanaf de hoek Markt/Raadhuisstraat een
podium met diverse lokale artiesten maar ook
bands uit Brabant. Dit geheel omringd door
ten toon gestelde legervoertuigen, foodtrucks
en een buitenbar geeft dit voor ieder wat wils.
We hopen dat dit festival aanslaat en zo een
jaarlijks terugkerend evenement zal gaan
worden.
Zoeken jullie samenwerking met andere partijen?
Wij werken al jaren samen met het Centrummanagement Geleen, de Geleense basisscholen, Scouting VKG en diverse wijk- en
buurtverenigingen. Op deze manier betrekken
wij ook de jeugd erbij en hopen uiteraard dat
hiermee ook het Oranjegevoel binnen Geleen,
dan wel binnen de gemeente of provincie
wordt verhoogd. We merken dat dit nog sterk
achterloopt op de rest van het land.
Zijn social media belangrijk en zo ja,
hoe zetten jullie ze in?
Social Media zijn voor ons erg belangrijk is
en worden ook door ons veel gebruikt. Op
deze manier bereik je de jongeren het beste.
Wij maken gebruik van onze eigen website,
onze Facebook-pagina en verder zijn wij te
vinden op Instagram en Twitter. We proberen
zoveel mogelijk op al deze platformen van ons
te laten horen en hopen dan altijd dat ook
onze berichten weer gedeeld worden zodat er
steeds meer mensen worden bereikt.
Is er een vraag niet gesteld, die je
graag had willen beantwoorden, dan
is nu de kans om daar een draai aan te
geven!
Misschien dat ik bij deze een oproep kan doen
om nieuwe enthousiaste mensen te betrekken
bij de Oranjevereniging Geleen, die misschien
wel frisse ideeën hebben om Koningsdag en
Bevrijdingsdag met ons samen willen organiseren. De tijdbesteding is relatief kort omdat
het eigenlijk maar twee, kort achter elkaar
geplande, evenementen zijn.

Colofon
Advertenties
advertenties@mijngazet.nl
Maurice de Wit
06 - 3971 7715
maurice@mijngazet.nl
Redactie
redactie@mijngazet.nl
Bas van Heel
06 - 2786 0582
bas@mijngazet.nl
Opmaak
Bee in Media
Website
BasSta-Web
Druk
Janssenpers Gennep
Bezorging
Spotta
Bezorgklachten
weekbladen@spotta.nl
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Van Hoppen tripel, vriendelijke en frisse terraskameraad
Door Ray Simoen
Veertig jaar worden ze dit jaar, en al van
kindsbeen zijn ze vrienden: Jos Gubbels en
Roy van Oppen. Margratenaren in hart en
ziel. Jos vliegt als piloot de hele wereld over,
Jos houdt zich bezig met de internationale
bankwereld, maar beiden zijn hun geboortedorp altijd trouw gebleven. Daar delen ze
al jaren hun voorliefde voor bieren en bier
brouwen. Ze drinken graag samen een glas
bier maar sinds 2014 vinden ze het prettiger en spannender om hun eigen bieren te
brouwen. Het begon, zoals zo vaak bij zoveel
bierliefhebbers, met enkele potten en pannen
thuis op het vuur. Hun brouwsels gingen goed
door de kelen van vrienden en kennissen.
Want het duo keek niet zozeer naar de prijs
van de ingrediënten maar naar wat ze zelf
goed en lekker vonden. De volgende stap was
de aanschaf van een elektrische brouwketeleen ‘Braumeister’-, waarmee het brouwproces
beter gestuurd kon worden.
Aardig al die high tech brouwershulpjes

maar waar het toch vooral om draait, zijn het
concept en de smaak van het bier, zo ontdekte
het duo al snel. Om constante goede kwaliteit
te kunnen bieden in grotere hoeveelheden
dan de Braumeister thuis zoeken ze hulp bij
brouwerij Grain d’ Orge in Hombourg, net
over de grens bij Margraten. Daar ook komen
hun eerste flesjes Van Hoppe Blond vandaan,
waarvoor een vriend het fris ogende etiket
ontwierp. Sinds 2019 hebben ze samen hun
eigen bierbedrijf. Hun eersteling vond makkelijk zijn weg naar eetcafés en slijterijen in en
om Margraten, en De Limburger wijdde al een
lovend artikel over hun Van Hoppen Blonde.
Hun tweede bier is de Van Hoppen Tripel,
gesierd met een vrolijk oranjekleurig etiket, waarop gedrukt staat ‘Gebrouwen voor
Vriendschap’. Dat oranje zou een verwijzing
kunnen zijn naar het sinaasappelschilletje
dat in het bier zit en een zoet accent geeft aan
deze tripel. Het zou evengoed een vriendschapsgebaar kunnen zijn naar het koninklijk
paar dat op koningsdag Maastricht bezoekt.
Bekend is dat de koning in zijn jonge jaren
Prins Pils werd genoemd. Mogelijk willen

de Margratense vrienden de koning laten
proeven van een bier dat meer smaak heeft
dan het platte pils, waar hij vroeger zo gek van
was.

lichtvoetig en prima geschikt om nieuwe
vrienden mee te maken. Misschien een leuk
presentje voor de ouwe Prins Pils als die in
het zuiden zijn verjaardag komt vieren.

Pret
De tripel staat vrolijk met een helwitte
schuimkraag boven het troebele, geelblonde
nat. Naast koriander en pompelmoes- dankzij de Cascade hop- ruiken we duidelijk het
sinaasappelschilletje erin. Het geeft het
bier een licht zoetig aroma. Feestelijk tintje.
Aangenaam fris vult de Margratener tripel de
mond. Daarbij gaat het sinaasappelzoet een
uitdagend spel aan met het bittere van de hop.
Bierdrinkers met een vrees voor koriander
hoeven niet te stoppen met drinken, de
koriander in de Van Hoppen tripel is niet echt
merkbaar aanwezig, Nadronk is opvallend
lang, waarbij het bitter langzamerhand verdrongen wordt door het zoet, dat een beetje
plakkerig dreigt te worden. Maar dat kan de
pret niet drukken, deze blij makende tripel is
een fijne gast op een lente- en zomerterras.
Ondanks de 8,5 % alcohol is hij op vallend


Informatie:

Van Hoppen Tripel

8,5% alcohol
www.vanhoppen.nl

Zilveren jubileum: het Limburgs 25 jaar erkend als streektaal
Op 20 februari jl. was het precies 25
jaar geleden dat het Ministerie van
Binnenlandse Zaken het Limburgs officieel erkende als streektaal/ regionale
taal. Die erkenning is gebaseerd op de
voorwaarden zoals die geformuleerd
zijn door de Raad van Europa in het
Handvest voor streektalen en talen van
minderheden (Strasburg; 1993). De
Raad beschouwt de erkende streektalen
(zoals het Limburgs) als onvervreemdbaar Europees cultureel erfgoed.
Door Frans Walraven
Die erkenning is niet direct soepel verlopen. Nog teveel werd in de jaren ’90 van de
vorige eeuw dialect gezien als “gezèllig”, “van

vruiger”, “ónger ós”, een vals romantische
opvatting! Helaas moeten we constateren dat
er ook nu nog – na 25 jaar! – te veel Limburgers deze mening delen. Sterker nog: er zijn
nog genoeg mensen die van mening zijn dat
“dialect” geen taal is!!

grote euforie in alle lagen van de bevolking:
in een breed scala wordt er met waardering
gesproken over deze erkenning. Zeer positief
waren een jaar later ook de reacties toen het
Limburgs op Europees niveau erkend werd als
streektaal/regionale taal.

De erkenning daarentegen gaat ervan uit dat
het huidige dialect een modern en volwaardig
taalsysteem is: een “gewone” taal dus. Dat is
dan ook de nieuwe visie die Veldeke Limburg vanaf de jaren ’90 gepropageerd heeft.
Op grond hiervan heeft zij toen het initiatief
genomen om het Limburgs officieel erkend
te krijgen als streektaal. Uiteindelijk is dat
gelukt met de brede steun van taalgeleerden,
de Provincie, alle politieke partijen in de
Provinciale Staten. Die erkenning leidt tot een

En nu, 25 jaar later? Wellicht staat er nog het
een en ander te gebeuren dit jaar, maar tot nu
toe is het opvallend stil in de Limburgse politieke en dialectwereld! Alleen L1 besteedde er
in het programma Avondgasten aandacht aan.
Maar hier verviel men weer in de bekende
oubollige sfeer rond het begrip dialect. In feite
had de uitzending nauwelijks enige relatie
met het wezen van de erkenning. Alleen het
interview met de twee deskundigen, de heren
J. Leerssen en R. van Hout, stak met kop en

schouder boven de rest van het programma
uit. Zij gaven duidelijke en verhelderende
informatie over en passend commentaar op
de erkenning. De rest van het programma was
ondermaats en zeker niet in het belang van
het Limburgs. Blijkbaar ontgaat het velen dat
die erkenning een emancipatie inhoudt van
een wezenlijk aspect van de volkscultuur.
Het is en blijft zeker geen gemakkelijke opgave om onze streektaal/ regionale taal volgens
de moderne taalvisies in stand te houden en te
bevorderen. Dat vraagt toch een gedegen kennis van zaken en een daaruit voortvloeiende
visie. En bovendien blijft het ook nog steeds
weer vechten tegen vooroordelen, nostalgie
en chauvinisme. Wellicht een onderwerp om
nog eens uitgebreider op terug te komen.

Op zoek naar werk?
ACHTER(GE)LATEN

Gedenkwaardig locatietheater na de Nationale Dodenherdenking
Regie: Dönci Bànki

Wegwijs naar werk

Gratis netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden.
Kom ervaringen uitwisselen, luisteren naar gastsprekers,
vragen stellen en netwerken.
di 12 apr | 10-12 uur Je CV als visitekaartje
di 3 mei | 10-12 uur Krijg inspiratie voor je volgende (carrière)stap
di 7 jun | 10-12 uur Hoe inzicht in je drijfveren je verder brengt

Woe 4 mei | 21:00 uur | Gratis toegang, reserveren verplicht
MEER INFO, LOCATIE & RESERVEREN: WWW.HETLAAGLAND.NL

Bibliotheek Ligne
Ligne 2
6131 MT Sittard

www.dedomijnen.nl/educatie
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Pergamijn aan huis
“De dankbaarheid van de mensen, daar doe je het voor.”
In de Westelijke Mijnstreek biedt Pergamijn ambulante begeleiding aan zo’n 70
mensen met een verstandelijke beperking en/of een complexe zorgvraag. Dat
gaat van individuele begeleiding en verzorging tot behandeling. ‘Pergamijn aan
huis’ is een team van zo’n 20 medewerkers. We hadden een boeiend gesprek
met Marion Pluimert en Robin Daemen
over hun bijzondere baan.

Blijven de meeste mensen thuis wonen?
Of gebeurt het ook dat ze doorstromen
naar een woning van Pergamijn?
Marion: “Dat verschilt sterk. Thuis kunnen
blijven wonen is voor veel mensen erg belangrijk, maar kan op termijn soms lastig
worden. Bijvoorbeeld wanneer moeder
en vader ouder worden en de zorg voor
hun kind met een beperking niet meer
aankunnen. Dan kan verhuizen naar één
van onze woningen de gepaste oplossing
vormen. Pergamijn aan huis speelt dan
een belangrijke rol: wij zijn de brug tussen
thuis en de nieuwe situatie.”

Hoe ziet jullie werkdag eruit?
Marion: “Geen twee dagen zijn hetzelfde!
Vanochtend ben ik bijvoorbeeld de ouders van een meervoudig beperkte vrouw
gaan helpen bij de dagelijkse verzorging.
Straks iets helemaal anders: dan ga ik met
een andere cliënt een fietstochtje maken.
Dat vindt ‘ie heerlijk met mooi weer!”
Robin: “Het werk van een ambulant clientbegeleider is nooit saai. Je hebt zoveel
variatie. Van jong tot oud, van ernstig tot
licht verstandelijk beperkt, totaal verschillende thuissituaties en hulpvragen.”
Dat klinkt als een uitdagende baan!
Robin: “Dat is het ook. Het mooie is dat je
mensen één op één kunt begeleiden. Het
is 100 % maatwerk: je gaat echt kijken wat
diegene op dat moment nodig heeft. Zo
begeleid ik bijvoorbeeld iemand bij het
boodschappen doen, of bij een doktersbezoek.
Door zijn beperking -hij is licht verstandelijk beperkt en heeft ASS, autisme spectrum stoornis- kan dit voor hem knap
lastig zijn. Maar dankzij onze begeleiding

Robin: “Alles begint bij de wensen, behoeften en doelen van de cliënt. Wil hij of zij
net van begeleid naar zelfstandig wonen
gaan? Nou, dan werken wij stap voor stap
mee aan dat doel. Slaag je daar samen in,
dan geeft dat veel voldoening.”

kan hij thuis blijven wonen. De dankbaarheid die je daarvoor terugkrijgt, daar doe
je het gewoon voor.”
Marion: “Soms maken we heftige dingen
mee. Ik doe dit al jaren zie helaas nogal
wat verslavingsproblematiek, geldzorgen
ook.
Deze mensen voelen zich vaak onbegrepen én begrijpen het zelf niet. Dan moet
je als begeleider vooral goed luisteren, je
zo goed mogelijk inleven. Wat geeft hij of
zij aan, welke hulpvraag zit erachter, hoe
kan ik hier helpen? Als het je dan lukt,
geeft dat erg veel voldoening.”

Jullie werken alleen. Is dat niet lastig?
Robin: “Bij een cliënt werk je inderdaad
alleen. Maar dat betekent niet dat je er alleen voor staat. Integendeel! Het contact
met je collega’s is cruciaal. We hebben
een enorm fijn en hecht team, kunnen
altijd bij elkaar terecht. Elkaar advies vragen, samen situaties bespreken voor een
ingrijpende beslissing: dat is zo belangrijk.
Het helpt ook om lastige ervaringen een
plaats te geven.”
Marion: “Je werkt overigens steeds met
twee begeleiders per cliënt, beurt om
beurt. Zo is de begeleiding verzekerd.”

Geef jij kleur aan het leven van onze cliënten?
Maak kennis met Michel, Marlon en Peter. Cliëntbegeleiders die belangrijk zijn voor
bijzondere mensen: onze cliënten met een verstandelijke beperking. Heeft de cliënt het
moeilijk, dan staan zij er. Als een rots in de branding. Dat maakt hen de belangrijke ander.

#DeBelangrijkeAnder

Word begeleider bij Pergamijn: www.werkenbijpergamijn.nl

Stichting Pergamijn ondersteunt en
begeleidt mensen met een verstandelijke beperking in Zuid- en MiddenLimburg. Het aanbod bestaat uit wonen, zinvolle daginvulling, ambulante
begeleiding en behandeling.
www.pergamijn.org
Pergamijn aan huis zoekt nog versterking! Check deze en andere vacatures
op www.werkenbijpergamijn.nl
Facebook / Instagram:
@pergamijn
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LEKKER SNEL
AFVALLEN!
Spectaculair afslanken met ons apparaat
De snelheid waarmee je afvalt, hangt ook af van je motivatie.
Omdat je gelijk na de proef resultaat ziet (gem. 15 cm verlies*) zet dit aan tot een
gezonder eetpatroon. Hoe ons apparaat precies werkt, leggen wij uit tijdens de
intake. Hierbij maken we ook samen jouw afslankplan.
* Resultaten ter inzage in de studio conform privacywetgeving

na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

Stel niet uit, begin nu!
Ga lekker slank de zomer in
na 10 x

ACTIE

Intake incl. behandeling

van 89,- voor 49,-

1) Verlies direct ca. 15 cm*
2) Vet definitief weg
3) Verstrakking van je huid
4) Spieropbouw
5) Gratis recepten & voedingsschema
6) En bovenal lekker & ontspannend

Geldig t/m 30 juni 2022

Kerkstraat 69 - Sittard | Tel. 0639131142
Easyslim.nu Sittard | Email: sittard@easyslim.nu
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Robert Coppes Stichting zet
in op regionale dagbesteding
voor Zuid-Limburg

ses, vaardigheden en talenten. Hierbij kunt
u denken aan creatieve activiteiten, koken,
bakken, tuinieren, spelletjes, computeractiviteiten en bewegingsactiviteiten zoals
wandelen of fietsen met een tandem. Samen
wordt er gezocht naar mogelijkheden. Onze
begeleiders richten zich op het vergroten van
de sociale leefwereld (participatie), zingeving
en zelfredzaamheid van de deelnemers.

Het aanbod in de regio is beperkt. Veel
mensen die blind of slechtziend zijn gaan naar
een dagbesteding voor bijvoorbeeld ouderen,
maar voelen zich daar niet thuis. De impact
van de visuele beperking wordt vaak onderschat en te weinig ondersteuning hierin zorgt
voor een sociaal isolement, ondanks dat deelnemers samen met anderen in een voorziening zijn. Door het bieden van groepsgerichte
specialistische dagbesteding komen lotgenoten met elkaar in contact en ontdekken ze
nieuwe mogelijkheden. Daarnaast is er veel
aandacht voor het ontwikkelen en versterken
van vaardigheden waardoor het zelfvertrouwen toeneemt.

Informatie
Het adres van de dagbesteding is Schoolstraat
3 in Spaubeek. Openingstijden zijn dinsdag en
donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Specialistische dagbesteding
De dagbesteding is bedoeld voor blinde en
slechtziende volwassenen die daarnaast
mogelijk bijkomende beperkingen ervaren,
bijvoorbeeld op het psychisch-sociale of
medische vlak. Belangrijk is dat deelnemers in
een veilige omgeving tot een ontmoeting met
anderen komen, waarbij diverse activiteiten
ter verbinding worden ingezet. Deelnemers
starten met een oriëntatietraject om te kijken
welke activiteiten aansluiten bij hun interes-

Het streven is om op termijn meer dagen
open gaan. Heeft u interesse in dagbesteding
of wilt u graag meer informatie, neem dan
contact op met Anouk Kleuskens of Jolanda
Daemen via info@robertcoppes.nl of telefoon-

Formani heeft op 30 maart de Kom’mit MVOprijs, een prijs voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de Westelijke Mijnstreek, gewonnen. De MVO-prijs wordt iedere
twee jaar uitgereikt en is een initiatief van
Stichting Kom’mit. De andere finalisten waren
Smeets Schilderwerken Stein en Zuyderland
Care. De Kom’mit MVO-prijs is een award
voor werkgevers in de Westelijke Mijnstreek
die structureel het verschil maken door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De
nadruk ligt op de ‘P’ van People en inclusief
ondernemen.
De vakjury selecteerde drie finalisten uit de
vele inzendingen. Het publiek besliste tijdens
een feestelijke avond in Van der Valk Hotel
Stein-Urmond, samen met de vakjury, wie
er met de winst vandoor zou gaan. Formani
is een specialist op het gebied van exclusief
deur-, raam-, en meubelbeslag. Het bedrijf
is de laatste decennia flink gegroeid van een
Nederlands familiebedrijf tot een wereldwijd
gerenommeerd designmerk. Formani heeft
diverse statushouders een kans geboden
om binnen hun bedrijf aan de slag te gaan,
ondanks hun taalachterstand. Hierbij werkt
men nauw samen met participatiebedrijf
Vidar. Er is veel tijd en energie gestoken in de
begeleiding van de medewerkers waardoor zij
zich vanaf dag één thuis voelen bij Formani.
Door naar talent te kijken en een persoonlijke
aanpak hebben zij dit gezamenlijk tot een
succes kunnen maken.

Belangrijk is dat deelnemers in een veilige omgeving tot een ontmoeting met anderen komen.
De Robert Coppes Stichting biedt sinds
29 maart specialistische dagbesteding
aan voor blinde en slechtziende volwassenen. De dagbesteding richt zich op
het versterken van lotgenotencontact,
het ondersteunen van zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen, de zelfredzaamheid behouden en het zelfvertrouwen vergroten.

Formani winnaar
Kom’mit MVO-prijs

nummer 073-6579157. Kijk ook eens op onze
website www.robertcoppes.nl.
Robert Coppes Stichting
De Robert Coppes Stichting ondersteunt blinde en slechtziende volwassenen met daarnaast
vaak bijkomende problematiek. Zorg wordt
geboden in de woonvoorzieningen in Vught,
door middel van specialistische begeleiding
aan huis in bijna heel Zuid-Nederland en specialistische dagbesteding in Spaubeek, Vught
en Nijmegen.
Mede mogelijk gemaakt door
Onze speciale dank gaat uit naar de verschillende organisaties die het ontstaan van de
dagbesteding in Spaubeek mede mogelijk
hebben gemaakt: Rabobank, Stoffels Born en
FSI.

General Manager Nicol Vermeer was zichtbaar blij met de winst: “Ik voel me ontzettend
vereerd en ben trots op de Formani-familie.
Deze award is voor ons allemaal en is een
mooie blijk van waardering voor de medewerkers. Iedereen verdient een kans en bij
ons bedrijf staan de deuren voor iedereen
open. Wij willen graag als ambassadeur voor
MVO fungeren en zo ook andere ondernemers inspireren.” Dolgelukkige medewerker
Philip Daoud voegt hieraan toe: “Formani was
voor mij al een nummer 1 werkgever, omdat
het bedrijf mij en anderen een kans geeft op
werkgeluk en een goede toekomst. Mooi dat
hier een award voor is!”

Wegwijs naar werk
in Bibliotheek Ligne
In Bibliotheek Ligne is elke eerste dinsdag van
de maand van 10.00 tot 12.00 uur een gratis
toegankelijke bijeenkomst voor iedereen die
op zoek is naar (ander) werk: Wegwijs naar
werk. Vroeger bestond solliciteren met name
uit het schrijven van sollicitatiebrieven. Tegenwoordig ligt het accent op het maken van
contacten en gaat solliciteren en netwerken
ook vooral online.Tijdens de Wegwijs naar
werk bijeenkomsten wordt in de vorm van
een ‘koffiepauze’ informatie over de nieuwe
manier van solliciteren gecombineerd met de
praktijkervaring van de deelnemers. Daarnaast is er ruimte voor vragen van de deelnemers en kunnen zij hun netwerk uitbreiden. Meestal is er een gastspreker of wordt er
een workshop georganiseerd.

Erven & meer: ‘het eerlijke verhaal, in begrijpelijke taal’
Ik ben Judith van Gerwen-Opdenakker, sinds 1 januari 2022 eigenaar van ‘Erven & meer’. Opgegroeid in
Munstergeleen en alweer enkele jaren woonachtig in Sittard. Ik ben notarieel jurist en gespecialiseerd in
erfrecht en alles wat daarmee te maken heeft. Mensen omschrijven mij als deskundig, duidelijk en vriendelijk.
Mijn sterke kant is moeilijke zaken begrijpelijk uitleggen, zodat u precies weet wat de mogelijkheden zijn in uw
situatie en welke keuzes u kunt maken. Als ‘Zittesj meadje’ kan dat ook gewoon in het Limburgs.
U en uw nabestaanden ontzorgen staat bij ‘Erven & meer’ voorop. Ik kan u helpen om de zaken goed voor uw
nabestaanden te regelen én kan als RegisterExecuteur ook nabestaanden helpen bij het afwikkelen van een
erfenis. En mocht u hulp nodig hebben bij het ordenen van uw financiën, ook dan staat ‘Erven & meer’ voor u
klaar.
Tegenwoordig zijn er veel partijen waar u terecht kunt voor advies over erfrecht en testamenten. Wat maakt
‘Erven & meer’ dan bijzonder in deze markt? Ik geef u het eerlijke verhaal tegen een fair tarief, gewoon bij u
aan de keukentafel. U verdient het om een advies op maat te krijgen, perfect passend bij uw eigen situatie en
wensen.

Kan ik u ergens mee helpen? Neemt u dan vrijblijvend contact met mij op.
www.ervenenmeer.nl | info@ervenenmeer.nl | 06-19455792
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Festiviteiten en jubilarissen geven extra kleur
aan de 57e editie van de Sittardse Kennedy-Mars
Festiviteiten
Tijdens de aankomst van de verschillende
marsen zijn er diverse activiteiten. Vanaf
14:00 uur worden de deelnemers muzikaal
verwelkomd door DJ’s en muziekgroepen.
Naast de zaate hermeniekes ‘t Trumke en ’t
Tröotje en Noots biejein uit Sittard zijn ook
het Popkoor Escolum uit Elsloo, de Moezeband uit Holtum, de Jeugdkapel Einekoeze
en Sambaband Cabeças de Porco uit Einighausen, Sjtraotlaeve uit Maastricht, Nuchter
Vertroch uit Grevenbicht en Mörge geit baeter
uit Born van de partij. Voor de jeugd zijn Luna
Events en Foroxity met een stand aanwezig.
Voor de jonge deelnemers aan de Mini-Mars
zijn er bovendien mooie prijzen te winnen.
Kortom volop vertier voor zowel deelnemers,
maar ook toeschouwers.
Rode Kruis plakt voeten af
Sommige mensen zweren bij het vooraf
dakpansgewijs afplakken van de hiel, tenen of
de hele voet met pleisters. Je creëert als het
ware een extra laag over de huid. Wanneer je
geen ervaring hebt met afplakken, dan kun
je dit het beste laten doen door deskundigen.
Tegen betaling kan men door het Rode Kruis
de voeten op de dag vóór de marsdag laten
afplakken in het Rode Kruisgebouw in Sittard
(Hemelsley 20). Hiervoor kun je vanaf nu
eenvoudig een afspraak inplannen via https://
afplakken.rodekruissittard.nl.
Nog een kleine week en het startschot
voor de 57e Kennedy-Mars, de 14e
Swentibold-Mars en de 16e Mini-Mars
zal weer eindelijk klinken op de Markt
in Sittard. De meeste voorbereidingen
zijn afgerond en de laatste puntjes worden nog op de ‘i’ gezet.
Recorderhouder Jean Heijnens met 50 uitgelopen Kennedymarsen krijgt hopelijk dit jaar

gezelschap van twee personen. Loes Tummers
uit Puth zal de eerste vrouwelijke deelneemster worden die deze mijlpaal kan halen en
Hans van Wakeren uit Stein zal, uitkomend in
de wedstrijdklasse, eveneens zijn 50e Kennedy-Mars Sittard afronden.
Inschrijven
Voorinschrijven is vanaf 5 april niet meer mogelijk. Wel kun je nog terecht in de Kennedy-

Corner, die gevestigd is bij onze supersponsor
Mulders de Buitenspecialist in Born. Daarnaast is het ook mogelijk om in te schrijven
tijdens de Meet & Greet, welke op vrijdag 15
april van 19.00 – 21.00 uur plaatsvindt in
het Jochem Erenshoes aan het Kloosterplein.
Uiteraard kun je ook direct voorafgaand aan
de start in het paviljoen op de Markt nog
inschrijven. Inschrijven aan de start kan
uitsluitend middels pin.

Maarten van der Weijden
Maarten van der Weijden verzorgt het startschot en zal zelf deelnemen. De 57e Kennedy-Mars Sittard wordt zijn eerste ‘wandeltraining’. Deelnemers die hun mega-inspanning
van 80km wandelen extra uitdagend willen
maken, kunnen meelopen met Team Maarten.
Aanmelden kan via https://teammaarten.
mvdwfoundation.nl/evenement/stichting-kennedy-mars-sittard.

Pi-DermaSkin, een nieuwe techniek,
unieke procedure verwijdert uw
oude tatoeage binnen 5 maanden
Over de Robert Coppes Stichting
De Robert Coppes Stichting ondersteunt blinde en slechtziende
volwassenen. Naast problemen met het zicht is er vaak sprake van
een of meerdere bijkomende beperkingen. Juist die combinatie
van problemen maakt het leven vaak complex. De Robert Coppes
Stichting heeft zich gespecialiseerd in deze bijzondere doelgroep.
Bijna heel Zuid-Nederland
Wij bieden zorg in onze woonvoorzieningen te Vught.
Ambulante teams voor specialistische begeleiding aan huis werken
in Limburg, Noord-Brabant en een groot deel van Gelderland.
Daarnaast hebben we locaties voor dagbesteding in Vught en
Nijmegen, en sinds 29 maart bieden wij ook dagbesteding voor de
regio Zuid-Limburg vanuit onze nieuwe dagbestedingslocatie in
Spaubeek.

Tattooish, meer dan 20 jaar World Known
artiest, is de leidende onderzoeker en uitvoerder voor deze nieuw ontwikkelde therapie met
behulp van lasermachine, homeopathie en
speciale aftercare en samen met zijn vrouw
Peggy zijn ze de spil achter Pi-DermaSkin.

Ben je nieuwschierig ?
Wil je graag je oude tatoeage verwijderen ?
Wil je wellicht een uniek Rework of Cover up
van je oude tatoeage?

Elke klant krijgt een protocol op maat, waarin
we nauw samenwerken om het resultaat optimaal te bereiken.

Tattooish & Pi-DermaSkin
Ish & Peggy
www.pi-dermaskin.nl
#tattooish
:tattooremoval@pi-dermaskin.nl
Whatsapp: 06-38880291
Adres: Broeksittarderweg 150A
6137 BL Sittard

Wij zijn geregistreerd lid van de British Medical Laser Association, waar Pi-DermaSkin
Solutions eind mei is uitgenodigd om een
seminar te geven over onze unieke methode.

Neem contact met ons op, wij helpen je graag!

Eigen karakter
We zijn een organisatie met een herkenbaar eigen karakter.
We ondersteunen ‘Op z’n Coppes’: persoonlijk, kleinschalig,
betrokken en ‘Eigen wijs’.
Onze medewerkers zoeken altijd naar mogelijkheden zodat
cliënten het leven kunnen leiden zoals zij dat graag willen.
We komen op voor hun belangen, altijd en overal.
Gewoon, omdat we van mensen houden.

Robert Coppes Stichting
073 657 91 57
info@robertcoppes.nl
www.robertcoppes.nl
www.werkenbijrobertcoppes.nl

Voor veel huishoudens zijn dit lastige tijden,
kosten stijgen en steeds vaker komen mensen
in de knel. Een goed advies of ondersteuning
bij financiële zaken kan dan helpend zijn. Wij
kijken graag met u mee naar de mogelijkheden om een leefbare situatie te krijgen. Onze
hulp is kosteloos en vrijblijvend. Uw vraag
staat centraal. Heeft u vragen, kunt u advies
of ondersteuning gebruiken bij het aanvragen van voorzieningen, belastingzaken of uw
budget. Onze deskundige vrijwilligers zijn u

graag van dienst. Wij werken op een rustige
plaats, geen poespas met formulieren en uw
vraag staat centraal.
Kijk op onze website www.wpfinancien.com
of maak een afspraak via info@wpfinancien.
nl. Bellen kan ook: 0613443371 en vraag naar
Dick Haster.
Wij hebben inloopspreekuren in Sittard en
Geleen en komen, indien nodig, ook aan huis.
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Goud voor Harry Baltissen na gevecht
met kwallen en hoge golven in Thailand
Zijn hele lijf zag rood van de kwallenbeten, de hoge golven deden hem meermalen naar adem happen en kramp
verlamde zijn benen. Geleens Oceanman Harry Baltissen (64) overwon alle
tegenslagen en stapte uiteindelijk als
winnaar uit de branding bij het Thaise
Phuket. Op naar het ‘Europees Kampioenschap Oceanman’ voor 60 plussers
in Kroatië.

problemen. ,,Na een half uur sloeg de kramp
toe in mijn benen en verloor ik de aansluiting
met het groepje, waar ik deel van uitmaakte.”
Daarbij krijgt hij ook steeds meer te maken
met de kwallen die het op zijn lijf en leden
hadden voorzien. ,,Gezicht, armen, benen en
borst zaten onder de beten. Erg pijnlijk maar
ik probeerde de pijn te transformeren naar
kracht: een les, die ik heb geleerd van ‘good
old’ John Fennell, nog altijd een sportman in
hart en nieren.”Hoewel de stroming van het
water ook steeds heftiger wordt, probeert de
geplaagde Gelener om na 7,5 kilometer ,,voluit” te gaan. ,,Het lukte me om mijn drie slagna elke drie slagen ademhalen- te veranderen
in een tweeslag.”

Door Ray Simoen
Naar azijn, niet naar champagne, verlangde
Harry Baltissen na zijn moeizame overwinning bij de Oceanman strijd in de zee bij het
Thaise Phuket afgelopen weekeinde. Azijn is
geen zachte balsem maar Baltissen weet dat
hij alleen met de bijtende azijn de pijn van
vele kwallenbeten afdoend kan bestrijden, die
hij tijdens de loodzware zwemwedstrijd in de
baai van Phuket, had opgelopen. ,,Kwallen
van zo’n halve meter doorsnede, hebben me
de gehele wedstrijd te grazen genomen. Zij en
de extreem, zware golven waren mijn grootste
tegenstanders tijdens deze 10 kilometer lange
zwembaden in open water”, laat de Geleense
Oceanman weten.

Harry Baltissen (64) overwon alle tegenslagen en stapte uiteindelijk als winnaar uit de branding bij het Thaise Phuket.

Extra bril
Het is zijn vierde podiumplek alweer. Eerder
behaalde hij een gouden, een zilveren en
bronzen medaille bij de Oceanman wedstrijden. ,,Maar zo zwaar als deze wedstrijd was
er nog geen. Er waren erg veel uitvallers. Van
de76 deelnemers aan de 10 km wedstrijd finishten er maar 10. Er waren zelfs zwemmers,
die niet van start durfden te gaan. Ik wilde
per se deelnemen. Thailand, waar mijn vrouw
vandaan komt, is als het ware mijn tweede
vaderland. Hier heb ik de smaak van zwemwedstrijden in open water te pakken gekre-

gen en hier heb ik vorig jaar ook mijn eerste
zege in de categorie 60 plus gewonnen.”
Om 7.00 uur ‘s morgens gaf de gouverneur
van Phuket afgelopen zondag het startschot
voor de Oceanman zwemwedstrijd nadat alle
deelnemers in de verschillende leeftijdscategorieën uitvoerig getest waren, erop toegezien
was dat elke zwemmer een zwemboei omhad
en de veiligheidsboten in gereedheid waren
gebracht. Baltissen gaat optimistisch van
start. ,,Ik was erg goed voorbereid, had veel
getraind en had mijn zwembroek volgestopt

Slaap je slecht?
Heb je (hoofd) pijn?
Heb je last van allergieën?
Ben je altijd moe?
Wil je afvallen maar lukt het niet?
Ben je zwanger of wil je zwanger worden?

Dan kan acupunctuur
iets voor jou zijn!
Acupunctuur is voor veel klachten een geschikte therapie, zowel voor
lichamelijke en geestelijke klachten. Kijk op de website voor meer
informatie en voor een lijst van indicaties waarvoor acupunctuur geschikt
kan zijn.
Het grote voordeel van acupunctuur is dat het bijna geen
bijwerkingen heeft. En omdat een acupunctuurbehandeling je gehele
energiehuishouding verbetert, zul je je snel fitter en gezonder voelen.
Acupunctuur heeft ook een preventieve werking. Het vergroot de
natuurlijke weerstand, het verminderd pijn en zorgt voor een verbetering
van het algemeen welbevinden.
Kortom, wil je meer weten of een afspraak maken neem dan contact met
me op.

Roxanne Gulikers,

met energie-gelletjes tegen de hongerklop. Ik
had zelfs een reservebrilletje in mijn zwembroek gedaan.” Want hoe goed getraind een
zee zwemmer ook is, zonder brilletje is hij
stuurloos. ,,Zonder bril kun je niks zien door
al dat zoute water, en weet je niet waar je heen
moet zwemmen.”
Compliment
Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen komt
de Gelener, die zweminstructeur bij Health
& Sportsclub Vouershof is, al snel in de

Daardoor haalt hij de een na de andere tegenstander in. ,,Aan het eind van de wedstrijd
raakte ik in een gevecht met iemand, van wie
ik dacht dat hij tot mijn leeftijdscategorie
behoorde. Ik wist hem uiteindelijk 15 meter
achter me te laten. Bij de finish bleek dat hij
tot de categorie 30-39 jaar behoorde. Toen hij
me feliciteerde zei hij dat ik net zo oud was als
zijn vader”, vertelt de winnaar glunderend.
De pijn van de kwallenbeten en de spierpijn
worden stukken minder gevoeld wanneer
hij bij de prijsuitreiking te horen krijgt: ‘you
are an inspiration voor all these young kids‘
(je bent een bron van inspiratie voor alle
jongeren hier)’. ,,Zo’n compliment is toch veel
mooier dan een gouden plak”, aldus de 64 jarige zwemmer. Hoewel hij blij is met zijn kwalificatie voor het Europees Kampioenschap
in september moet hij er eerst nog eens goed
over nadenken of hij naar Kroatië afreist. Nog
een keer zijn lijf en leden heftig laten kwellen
door kwallen van een halve meter? ,,Ik ga er
eerst een paar nachtjes over slapen.”

Deelnemers gezocht voor onderzoek
Het effect van olijfblad extract op de spierstofwisseling en
spiervermoeidheid in gezonde mannen

Wat wordt er met deze studie onderzocht?
Tijdens het ouder worden, vinden er veranderingen plaats in onze spieren. De
spieren worden onder anderen minder sterk en raken sneller vermoeid. Recent
onderzoek uitgevoerd in dieren heeft aangetoond dat een extract van
olijfboombladeren de energiestofwisseling in de spier kan verbeteren, en
daarbij spiervermoeidheid kan verminderen. Het is echter nog niet bekend of
dit supplement ook effectief is voor mensen.
Wat is het doel van de studie?
Het doel van het onderzoek is om uit te zoeken wat de effecten zijn van het
dagelijks innemen van een olijfblad extract, gedurende 35 dagen, op het
energiegebruik in de spieren (de stofwisseling) en de spiervermoeidheid.
Wie kan er deelnemen?
Gezonde heren van 50 tot 70 jaar, met een normaal lichaamsgewicht, die niet
roken en geen strikte vegetariërs zijn.
Wat wordt er gemeten?
Voorafgaand aan de studie wordt er 1 vooronderzoek en 1 nulmeting
uitgevoerd (beiden ongeveer 2 uur). Daarna zullen er 2 testdagen plaats vinden
(ongeveer 2 en 4 uur) alvorens men gedurende 35 dagen een supplement van
olijfblad extract of een placebo inneemt. Aan het einde van de studie periode
zullen er nogmaals 2 testdagen plaatsvinden om de effecten te onderzoeken.
Tijdens de testdagen wordt de maximale spierkracht en de spiervermoeidheid
van het bovenbeen gemeten. Daarnaast zal er een MRI scan plaatsvinden om
de lichaamssamenstelling te bepalen, en zullen er ademgas analyses en
bloedafnames worden uitgevoerd. Tevens zal er een klein stukje spierweefsel
van het bovenbeen afgenomen worden (in totaal 4 maal), om te onderzoeken
hoe het supplement de stofwisseling van de spier beïnvloed.

acupuncturist en fysiotherapeut

Na voltooiing van het onderzoek ontvangt u een vergoeding van €400

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

Meer informatie?
Contacteer geheel vrijblijvend:
Philippe Pinckaers
Email: philippe.pinckaers@maastrichtuniversity.nl
Tel: +31 (0)43 388 2215
Versie 1, 20-04-2021
NL77527.068.21
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Outdoor

De grootste

collectie

tuin

Schommelstoel
Comfortab ele schommelstoel,
met aluminium frame en grijs
kussen voor optimaal comfort.

UIT

meubelen

NEW!

VOORRAAD

1.249,-

NEW!

UIT

VOORRAAD

99,-

Loungeset
4-delige loungeset bestaande uit een 2-zitsbank, 2 fauteuils en salontafel. Incl. zit- en
rugkussens, excl. hockers en sierkussens.

ACT IE!

Solarlamp
Geeft tot wel 18 uur licht!
Vanaf 229,-

UIT

VOORRAAD

UIT

VOORRAAD

ACT IE!

949,-

UIT

ACT IE!

VOORRAAD

99,-

599,-

Tuintafel
Eettafel met metalen frame en teakhouten
tafelblad, afm. 200x75x100 cm. Ook met Upoot mogelĳk, van 899,- voor 599,-.

UIT

VOORRAAD

Tuinstoel
Stapelbare stoel met
stalen frame. Een
zitkussen is niet nodig
dankzĳ het hoogwaardige touwwerk.

Tuintafel
Teakhouten tafel. Verkrĳgbaar in 3 afmetingen.
Afm. 200x100 cm van
1.249,- voor 949,-.

UIT

VOORRAAD
Tuinstoel
Stapelbare tuinstoel
voor 199,-

UIT

Loungeset
Loungeset in teak met aluminium frame. De salontafel kan
gekanteld worden tot handige
bijzettafel. Incl. salontafel, ziten rugkussens (excl. sierkussens) Van 999,- für 695,-.

VOORRAAD

ACT IE!

279,-

UIT

VOORRAAD

ACT IE!

Ligbed
Lichtgrijs ligbed met aluminium frame, armleuning van
Eucalyptushout en zitting
van textileen. Gemakkelijk te
verplaatsen d.m.v. wielen.
Van 299,- voor 279,279,-.

695,-

NEW!

UIT

VOORRAAD

ACT IE!

ACT IE!

19,Bĳzettafel
Van aluminium in diverse
leuke kleuren.

999,-

79,-

UIT

VOORRAAD

Tuinstoel
Stapelbare tuinstoel
met armleggers van
eucalyptushout.

UIT

VOORRAAD

Tuintafel
Eettafel met blad van teakhout
en gepoedercoat zwart frame.
Afm. 240x100 cm.

AEG | Arco | Artemide | Artifort | Avek | B&B Italia | Baxter | Bert Plantagie | Bielefelder Werkstätten | Bora | Bretz | Brokis | Brühl | Calia Italia | Castelijn | Cinderella | COR | De Sede | Decoforma | Design on Stock | Dièz | Draenert | Duresta | Eastborn | Edra
| Erpo | Évidence | Flexform | Flos | Foscarini | Freifrau | Frommholz | FSM | Gelderland | Giorgetti | Grange | Häcker | Happy@Home | Harvink | Hülsta | Interline | Interlübke | Interstar | Janua | Jess Design | Jori | Junker | Kave Home | Knoll International
| Koinor | Label | Leicht | Leolux | Ligne Roset | Linteloo | Magnitude | Maxalto | Metaform | Miele | Minotti | Molinari | Molteni&C | Mondo | Montis | Moooi | Musterring | Natuzzi | Nobilia | Nolte | Novy | Odesi | Pastoe | Pelgrim | Piure | Poltrona Frau | Progress |
Pullman | Quooker | Riva 1920 | Rolf Benz | Selva | Serta | Siemens | Smeg | Spectrum | Stressless | Team7 | Team by Wellis | Tempur | Thonet | Tonon | Treca Paris | USM | Velda | Vitra | Voglauer | Walter Knoll | WK Wohnen | Wittmann | Wonderland en meer!

Volg ons:

1902204

info@sĳben.nl | www.sĳben.nl

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

