no

50

Jaargang 2 | Week 36 - 2022
UITGAVE VOOR DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN
www.mĳngazet.nl

Ultieme uitputtingsslag

Op de Noordelijke Schootsvelden in Sittard vindt 18 september de vijfde editie van de
Holy Hill Obstacle Run plaats. Er zijn drie routes. Je kunt kiezen uit de afstanden 6, 9
en 18 kilometer. De laatste is de ultieme uitputtingsslag over 104 obstakels. Kijk voor
meer info op holyhillrun.nl
Foto Unbroken Pictures

Rijk steunt Geleen Centrum
met 2,2 miljoen euro
De gemeente Sittard-Geleen krijgt van
het Rijk ruim 2,2 miljoen euro subsidie om het winkelgebied in het centrum van Geleen toekomstbestendig
te maken. Gemeenten konden bij het
ministerie van Economische Zaken en
Klimaat projecten indienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit
de Impulsmiddelen Winkelgebieden.
Sittard-Geleen is één van de elf gemeenten die een subsidie krijgen.
Wethouder Leon Geilen (Stedelijke Ontwikkeling): “De ruim 2,2 miljoen euro subsidie
is bedoeld voor de transformatie van de
gemeentelijke panden aan de westzijde van
de Markt (voormalig horecastraatje), het
historische stadhuis, de herinrichting van
openbaar gebied en de transformatie van een
aantal leegstaande panden van particuliere
eigenaren. Dit komt bovenop de twee miljoen
euro die de gemeente Sittard-Geleen zelf
heeft gereserveerd voor de transformatie van
Geleen Centrum.”
GL1
Geleen Centrum is een belangrijk onderdeel
van de Toekomstvisie 2030. De eerste stap
daarin is dat winkels zich concentreren rondom de parkeergarage op de Markt, horeca zich

HAROBO
Wij bekleden uw trap
v.a € 150,- in 20 kleuren.
Interesse?
Bel 046 - 485 60 46

concentreert rondom het historische stadhuis
en dat het gebied er omheen de ruimte krijgt
voor nieuwe vormen van wonen, ondernemen,
leren en recreëren. Stadslabs Sittard-Geleen
vormt het onafhankelijke samenwerkingsplatform waar onder andere ontwerpers,
ontwikkelaars, inwoners, vastgoedeigenaren,
woningcorporatie, centrummanagement,
Chemelot, Chemelot Campus en gemeente
hun krachten bundelen voor het bruisende
gebied dat in de Toekomstvisie 2030 wordt
geschetst. GL1 is de naam van deze aanpak.
Eerste stap
De komende maanden is er dus werk aan de
winkel voor de samenwerkende partijen om
de eerste stap te zetten om GL1 concreet te
maken. Alle aannames over functies, kosten,
opbrengsten en planningen uit de subsidieaanvraag moeten worden omgezet in een realisatieovereenkomst. Wethouder Leon Geilen:
“De hoop is dat deze eerste stap inwoners,
ondernemers, vastgoedeigenaren, beleggers
en anderen inspireert om ook hun krachten
te bundelen zodat steeds meer leegstaande
panden gevuld worden en er steeds meer
inwoners en bezoekers naar Geleen Centrum
komen en verblijven.”

Zaken en Klimaat) liet eerder vandaag het volgende weten: “Het aanpakken van winkelgebieden is bij veel gemeenten noodzakelijk, dat
laat dit resultaat wel zien. De detailhandel in
de winkelgebieden staat door online shopping
voortdurend onder druk. Lege panden en
de verloedering van winkelgebieden zorgen
voor een minder leefbare en onaantrekkelijke
binnenstad. Ik ben blij dat we die ontwikkeling tegengaan door elf gemeenten in totaal 22
miljoen euro aan subsidie toe te kennen om
hun winkelgebieden aan te pakken. Dit geld
zorgt ervoor dat er 76 verloederde of leegstaande winkelpanden en vier kantoorpanden
worden omgebouwd tot 850 woningen en
veertien maatschappelijke voorzieningen
zoals een bibliotheek.”
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DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

388,-

Smart tv

4K ULTRA HD LED TV
50PUS7506/12

799,-

Smart tv

4K ULTRA HD LED TV
75A70GQ

8 kilo

7 kilo

1400 toeren

333,-

333,-

WASMACHINE
EWC81483WEUN

CONDENSDROGER
YT CM08 7B EU

ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER

AMERIKAANSE
KOELKAST
91 liter vriezen
RS694N4IIF

Door Ray Simoen
Al meer dan 3000 inwoners van deze gemeente
ondertekenden de petitie om de milieuparken van
Sittard en Born open te houden. Roger Dukers uit
Grevenbicht, die de handtekeningenactie enkele
weken geleden startte, is verrast door het snelle
succes van zijn actie. ,,Vorige week kwamen er
maar liefst 500 ondertekenaars bij zodat nu ruim
3000 burgers zich hebben uitgesproken vóór het
openhouden van deze twee milieuparken. Dat is
een prachtig resultaat en er rest nog een maand
voordat alle handtekeningen aan het gemeentebestuur zullen worden overhandigd’, zei de
actieve Grevenbichtenaar tegen de redactie van
MIJNGazet.
Dukers was zijn online handtekeningenactie begonnen omdat de gemeente opnieuw serieus van
plan is om de milieuparken van Sittard en Born
te sluiten. Beide parken zijn verouderd en het zou
volgens de gemeente (te)veel geld vergen om ze
te moderniseren zodat ze niet alleen centra voor
het inleveren en scheiden van allerlei afvalstromen zijn, maar ook centra voor het hergebruiken
ervan. In Geleen zou een groot milieupark moeten
komen, waar alle afval van de kernen van deze gemeente naar toe gebracht kan worden voor storten, scheiden en hergebruiken. Dat is volgens de
gemeente efficiënter en goedkoper. Dit plan zingt
al zeker vijf jaar rond. En telkens als de gemeente
er mee komt, roept het roept het plan, met name
om de milieuparken van Sittard en Born te sluiten, veel weerstand op. Niet alleen omdat bewoners hun afval dichtbij huis willen inleveren maar
ook omdat zij vrezen dat de plaag van het illegaal
storten van afval in bermen en struiken langs de
weg nog meer zal toenemen.Roger Dukers besloot
daarom een handtekeningenactie te starten om de
politiek er goed van te doordringen dat bewo-

255,-

371 liter koelen
191 liter vriezen

TAFELMODEL
VRIEZER
VV655WIT

Roepende burgers
in nood en dove
gemeenteraad

ners fel tegen de plannen voor sluiting van beide
milieuparken zijn. Het succes van zijn actie heeft
nog niet geleid tot respons van de kant van de,
nog altijd vakantie vierende?, lokale politici. Geen
enkele politicus heeft zich bij Dukers gemeld,
noch ‘Links’ noch ‘Rechts’ heeft interesse getoond
voor zijn opvallende burgerinitiatief. Ondanks dat
alle partijen vóór de gemeenteraadsverkiezingen
aangaven ,,voeling te willen houden met wat er
leeft onder de bevolking”, zoals dat zo mooi in de
verkiezingsfolder stond verwoord.
In een interview bij streekomroep Bie Os ging
wethouder van milieu Leon Geilen met de billen
bloot, zij het schoorvoetend. Geilen erkende spijt
te hebben dat hij nog altijd geen contact had opgenomen met Dukers om te praten over zijn succesvolle handtekeningenactie. Ook gaf hij toe dat de
communicatie met de burgers beter kan. Netjes,
maar deze spijt leek niet dan meer een politiek pr
handigheidje -paaien en aaien-. Volgens Geilen
zou het illegaal storten van afval in bermen en
struiken langs de weg zeker niet toenemen als de
twee milieuparken zouden worden gesloten. Geilen zei alles nog eens goed te moeten bestuderen
en te laten doorrekenen voordat de gemeenteraad
mag meebeslissen over de toekomst van de milieuparken in deze gemeente. Intussen gaan wel de
milieulasten voor de bevolking omhoog, terwijl de
belastingdruk in deze gemeente toch al erg hoog
is. De roepende burger moet intussen maar hopen
dat de politiek zijn oren niet sluit voor zijn/haar
klachten en noden. Dat de burger harder zal gaan
roepen is overduidelijk. De Werkplaats Financiën
gaf vorige week al een duidelijk noodsignaal af
aan de politiek. Het aantal mensen dat door de
gigantisch gestegen kosten van energie en levensmiddelen in financiële nood zit, zal de komende
maanden fors toenemen. Niet alleen is er een
noodfonds nodig waar mensen in nood kunnen
aankloppen voor materiële hulp. Maar ook moet
de gemeente zijn communicatie, over hoe en waar
je hulp kunt krijgen, op orde hebben. Informatie is moeilijk te begrijpen en procedures zijn te
bureaucratisch voor veel hulpzoekenden, klaagt
de Werkplaats Financiën. Dat draagt ertoe bij dat
het vertrouwen van de burger in de politiek, die
het vragen van hulp onnodig ingewikkeld maakt,
niet ten goede zal komen. Grote vrees dat de
bekende ‘kloof’ tussen burger en bestuurder nog
breder wordt zolang de politiek doof blijft voor de
roepende inwoners van deze gemeente.

688,-

Inhoud: 17 liter
700 Watt vermogen
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Inhoud mand: 800 gram
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79,ALL IN ONE PRINTER
PIXMA TS5150

28,-

LAPTOP
15S-EQ2126ND
CHROMECAST
V3

WWW.BOXXER.NL
Deze aanbiedingen zijn geldig van 5 t/m 18 September.
zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken, druk en
zetfouten voorbehouden. Meeneemprijzen zijn enkel geldig in de
fysieke winkels. *Vraag naar onze voorwaarden

*

ECHT

EEN DROOMBAAN
ÉN EEN RIJBEWIJS
OF EEN BONUS
VAN € 1500 NETTO
Werken kun je overal. Maar bij Team ProfCore hebben wij – naast een gave baan –
nog veel meer te bieden. ProfCore geeft je carrière in de procesindustrie of
logistiek een vliegende start. Wij doen er alles aan om jou op de juiste plek te
krijgen. En dus investeren wij ook in jouw rijbewijs! Want dit zien we, net als onze
andere opleidingen, als een investering in jouw carrière. Ook als je geen relevante
vooropleiding of werkervaring hebt. Rijbewijs al in bezit? Dan hebben we een
mooie bonusregeling t.w.v. € 1500 netto voor je. Met ProfCore kom je er wel!

URSULINENSTRAAT 18
0475 - 850 557

GELEEN

SALMSTRAAT 66A
046 - 888 6542

Ga naar
werkenbijprofcore.nl/droombaan

We accelerate you
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Open Monumentendag
Sittard-Geleen 2022

Laevein de brouwerie
September is alweer begonnen en dat betekent dat de vakanties ten einde zijn. Het
woord school klinkt de laatste tijd steeds vaker door ons huis en aan de gezichten te zien
staat niet iedereen even hard te juichen om te
beginnen. Met name het vroege opstaan (lees:
niet meer tot het middaguur in bed liggen) is
hier een veelgenoemd argument tegen de start
van het nieuwe schooljaar. U begrijpt vast dat
de twee oudsten in dit huis er veel minder
moeite mee hebben dat de kroost, na een
mooie vakantie, weer aan de slag gaat. Met
dit nieuwe schooljaar gaat er bij ons wel wat
veranderen. Het is een feit dat er de komende
periode wat minder leven in de brouwerij zal
zijn.
Zo start zoonlief 1 aan leerjaar 3 in Tilburg en
gaat hij stage lopen in het buitenland. Finland
of Engeland. Die keuze heeft hij nog niet
gemaakt. Waar ondergetekende haar keuze
zou laten bepalen door bijvoorbeeld de omgeving (Finland wint!), ligt dat bij hem anders.
Sport is de bepalende factor. Kiezen tussen
ijshockey of voetbal. En dat blijkt nog niet zo
gemakkelijk.



Foto’s Visit Zuid-Limburg

Op 10 en 11 september zijn de landelijke
Open Monumentendagen 2022. Het
thema van dit jaar is ‘Duurzaamheid’.
In Sittard-Geleen kun je op die dagen
een aantal monumenten vrij bezoeken
en deelnemen aan kosteloze rondleidingen door verschillende historische
kernen van Sittard-Geleen.

aan een gratis rondleiding is alleen mogelijk
via een online reservering. Voor meer informatie, een overzicht van alle openstellingen
en rondleidingen en direct reserveren kijk je
op de website www.vvvsittard-geleen.nl/omd.
Hier staat ook waar je het gratis informatieboekje over de Open Monumentendagen 2022
kunt verkrijgen tijdens het weekend.

Denk aan het bezoeken van de St. Jans Kluis
in Geleen en het Salviuskerkje (met rondleiding) in Limbricht op beide dagen. Deelname

Rondleidingen
Op zowel 10 als 11 september kun je deelnemen aan meerdere rondleidingen. Er zijn

rondleidingen door Munstergeleen-Abshoven,
het oude deel van het gemeentehuis van Geleen, de historische kern Sittard, het Salviuskerkje in Limbricht en de Willibrorduskapel
te Obbicht & omgeving. Voor meer informatie, een overzicht van alle rondleidingen en
direct reserveren: www.vvvsittard-geleen.
nl/omd. Na je online reservering, ontvang je
op je aangegeven e-mailadres een deelname
ticket. Dit ticket dien je ter bewijs te tonen
voorafgaand aan de start van de rondleiding.
Dit kan via een geprinte versie of digitaal via
het beeldscherm van je mobiele telefoon. De
rondleidingen starten op vaste tijdstippen
en er kunnen per rondleiding maximaal 20
personen aan deelnemen. Reserveer je ticket
want vol = vol.
Openstellingen monumenten
Naast de rondleidingen op 10 en 11 september, kun je ook meerdere bijzondere monumenten vrij bezoeken, zoals de Pater Karel
Kapel in Munstergeleen, ’t Barbara Zaelke &
’t Kirkske in Lindenheuvel, ‘de Boerderie’ in
Geleen, de St. Jans Kluis in Geleen, de watermolen en oorlogsmuseum Maaskant ’44 in
Grevenbicht. Een overzicht van alle openstellingen en bezoektijden is te vinden op www.
vvvsittard-geleen.nl/omd.
Meer informatie
Hulp nodig bij je reservering? Neem contact
op met Tickli Support via 043-609 8536 of
mail naar support@tickli.nl.

Zoonlief 2 is het gelukt om tegen alle verwachtingen in een kamer te scoren in
Amsterdam en hij verheugt zich enorm om
het saaie Limburgse land (zijn woorden!) te
kunnen achterlaten. Tot grote schrik van zijn
vader laat hij weten dat hij “wat hem betreft
niet meer terug komt om hier te wonen” en als
ik zie met welk enthousiasme hij zijn spullen
bij elkaar zoekt en richting de trein vertrekt
dan zou dat misschien nog wel eens waarheid
kunnen worden. Voor ons zit er niets anders
op dan wennen aan het idee dat weer een kind
zijn vleugels uitslaat en de wijde wereld in
trekt.
En dan hebben we zoonlief 3. Die via de keuze
voor de toneelschool en pabo uiteindelijk
uitkwam bij zijn grootste passie: koken. Inmiddels is hij begonnen aan de opleiding tot
zelfstandig kok in Venlo om straks zijn grote
droom te kunnen realiseren: meesterkok worden. Dat hij met zijn havodiploma eigenlijk
al 2 jaar eerder had kunnen beginnen is hier
geen issue. Je hart en passie volgen is dat
zeker wel.
Dromen te over in huize Schenk en als ouder
geeft het een dubbel gevoel. Aan de ene kant
ben je trots dat ze hun eigen weg zoeken. Aan
de andere kant is er het weemoedige gevoel
vanwege het besef dat kleine jongetjes groot
worden. Gelukkig overheerst hier de trots en
wensen we ze al het geluk van de wereld. We
vertellen ze dat onze deur altijd openstaat
mocht het uiteindelijk toch niet zijn wat
past. Al denk ik dat ze
er weinig gebruik van
zullen maken.
Fijne dag,

Maud Schenk

E-Fiber glasvezelspreekuren

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

Goed nieuws! De gemeente Sittard-Geleen wordt aangesloten op het
supersnelle E-Fiber glasvezelnetwerk. Heb je vragen over de aanleg of wat de
mogelijkheden zijn? Laat je dan gerust informeren door onze glasvezelexperts.
Wanneer & waar?

Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN
Voor alGeschikt
Uw apparatuur:
voor o.a. Ziggo en KPN
- Wassen,
droger, koelen en vriezen
Voor
al Uw apparatuur:
- Wassen,
Audio
TV, elektromaterialen
droger,
koelen en vriezen
Voor
al Uwenapparatuur:
-- Wassen,
Audio endroger,
TV, elektromaterialen
koelen en vriezen
Unieke
service
garantie:
- Audio
en TV,enelektromaterialen
- Géén
voorrijkosten
en géén arbeidsloon
Unieke
service
en garantie:
- Gratis
thuisbezorgd
engéén
geïnstalleerd*
Géén
voorrijkosten
en
arbeidsloon
Unieke
service
en garantie:
exclusief
inbouw apparatuur
-- Gratis
thuisbezorgd*en
en
geïnstalleerd*
Géén voorrijkosten
géén
arbeidsloon
exclusief inbouw apparatuur
- Gratis thuisbezorgd* en
geïnstalleerd*

* exclusief
apparatuur
Burg.v.Boxtelstraat
4,inbouw
Limbricht

Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Tel:
046-4515502 www.vleeshouwers.nl
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl

aanmeten • vervaardigen
repareren • opvullen

OOk aan huis en
reparatie in de avOnd
75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.
Bel voor welke vergoeding u in
aanmerking komt 046-4745050
Ook voor uw klikgebit

Sittard
Wekelijks op
dinsdag

Wekelijks op
woensdag

Born

Geleen

Buurtcentrum
Limbrichterveld,
Eisenhowerstraat 724

Gemeenschapshuis Born,
Prins Bisdomstraat 5

Het Volkshoes, Pastoor
Schoenmaeckersstraat 8

Wekelijks op
donderdag

Overal geldt een inloop van 9.30 tot 12.00 uur.

Scan de QR-code
voor meer info.
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Ga jij voor
de nieuwste
generatie
zakelijk
glasvezel
in Sittard-Geleen

Meld je
aan voor
22 oktober
2022

Wij zijn DELTA Netwerk: dé glasvezelexpert van Nederland. Wij willen alle bedrijven
en woningen op de geselecteerde bedrijventerreinen in Sittard-Geleen voorzien
van gigasnel zakelijk glasvezel. Wil jij ook gebruik maken van de nieuwste generatie
glasvezel? Meld je dan aan voor een abonnement bij een van de de landelijke of lokale
telecomaanbieders. Sluit je voor 22 oktober 2022 een abonnement af?
Dan bespaar je de vastrechtvergoeding t.w.v. 1570,25.

deltanetwerk.nl/sittard-geleen
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Fotokring Geleen en IBM Fotoklub
exposeren in stadskantoor Geleen

Gelaens Volksleed
wordt gepresenteerd
Woensdag 14 september om 20.00 uur wordt
door Heemkundevereniging Geleen en de Cultuurfederatie Geleen in de Boerderie Gelaen
aan de Hofstraat 30 het Gelaens Volksleed
aan verenigingen gepresenteerd. Het Gelaens
Volksleed is een compositie van Ben Erkens,
waarbij Ben met name de saamhorigheid
binnen, de trots op en liefde voor ós Gelaen
verder wil uitdrukken en stimuleren. Op de cd
staan een korte versie van twee coupletten en
de lange volledige versie van vijf coupletten.
De presentatie is in handen van Stadsheiligen
Marcellinus en Petrus. Natuurlijk wordt het
Gelaens Volksleed ten gehore gebracht, waarna het eerste exemplaar van de cd zal worden
overhandigd aan Gelaense dialekkènner bij
uitstek Huub Clerkx. Na de presentatie ontvangen de verenigingen twee cd’s gratis, voor
de andere genodigden is een exemplaar per
genodigde beschikbaar. Losse cd’s zijn tijdens
de openingstijden van HVG te koop in het
verenigingslokaal, Jupiterstraat 35a Geleen.

Jubilarissenconcert
Harmonie Lindenheuvel

Watertoren Maurits. 

Foto Peter van der Ham

Fotokring Geleen bestaat dit jaar 90 jaar. De club exposeert tot 22 september in de hal en eerste verdieping van het het
stadskantoor (de stadswinkel aan de Markt 1) in Geleen. Als gastexposanten zijn de fotografen van IBM Fotoklub Böblingen
uitgenodigd waarmee Fotokring Geleen al eerder in januari 2020 een gezamenlijk expositie had. De tentoonstelling toont
zeer divers werk, omdat beide Vrije toegang op: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Donderdag
van 8.00 tot 20.00 uur. In de weekenden gesloten. Info: http://www.fotokring-geleen.nl/contact.html

Persoonlijk Adviseur

SNS Winkels Sittard en Geleen

Voor SNS staat persoonlijk contact op één. Als Persoonlijk Adviseur ben jij hét gezicht van
één van onze winkels en heet jij onze klanten van harte welkom, help je hen waar jij dat kan
en zorg je dat ze de deur zorgeloos achter zich dichttrekken wanneer ze weer gaan. Je
neemt de telefoon aan, handelt klachten af en chat met klanten. Heb je ambitie? Dan is er
de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot budgetcoach of besparingsexpert.
Jouw kwaliteiten
· MBO/HBO werk- en denkniveau
· Wft basis en schade bereid op korte termijn te behalen
· Je hebt gevoel voor hospitality
· Je hebt bij voorkeur ervaring met direct klantcontact, zowel ‘live’ als via de telefoon
· Je hebt een flexibele instelling; je vind het niet erg om ook op zaterdagen te werken
· Je kent de lokale omgeving. Je woont bij voorkeur in de (directe) omgeving
Meer weten? Neem dan telefonisch contact met ons op via 06-53715630 óf stuur
direct jouw CV met motivatiebrief naar: leon.pluijmen@sns.nl

SSittard,
ittard, Rosmolenstraat
Rosmolenstraat30
30
G
eleen, Markt
Markt 100
100
Geleen,

Zondag 9 oktober geeft Harmonie Lindenheuvel haar jaarlijkse jubilarissenconcert.
Tijdens dit concert zullen de echtparen,
wonend of afkomstig uit de wijk Lindenheuvel, die in 2022 hun gouden of diamanten
huwelijk gevierd hebben of nog zullen vieren,
in het zonnetje worden gezet. Het concert
vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Volkshoes
aan de Past. Schoenmaeckersstraat van 10.30
tot 12.30 uur. Het concert is voor iedereen
gratis toegankelijk. Het bestuur van Harmonie Lindenheuvel vraagt aan echtparen, die op
zondag 9 oktober a.s. willen komen genieten
van dit speciaal voor hun geplande concert,
zich uiterlijk 25 september op te geven bij
Marie-José Bouten, Lindenlaan 15. Opgeven
kan ook via e-mail mariejosebouten@gmail.
com of per telefoon/app 06-12662832.
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DELTA Netwerk legt glasvezel
aan in deze regio. Wij namen
deze exploitant onder de loep.
Sinds eind 2021 verschijnen Daan, Dirk en Donnie van DELTA Netwerk regelmatig op tv. In een reclamespot vertellen ze meer over de nieuwste generatie glasvezel die zij overal in Nederland beschikbaar willen
maken. Het bedrijf achter Daan, Dirk en Donnie is echter al jaren actief.

1 miljoen

+30.000

aansluitingen per maand

aansluitingen

telecomaanbieders
op ons netwerk

Groot geworden door klein te blijven: dat is wat de netwerkaanbieder
typeert. “We zijn meer dan 15 jaar geleden als één van de eerste
glasvezelpartijen begonnen met de aanleg van supersnel glasvezel.
Sindsdien zijn we dankzij onze gedrevenheid en ervaring uitgegroeid

van de glasvezel
verbindingen
in het buitengebied is
door DELTA
Netwerk
aangelegd

We zijn
lokaal
actief

tot dé glasvezelexpert van ons land”, vertelt Michiel Admiraal,

Bedrijven

Director Business Development bij DELTA Netwerk. “We gaan voor

bedrijventerreinen
voorzien van supersnel
glasvezel internet

een lokale aanpak: zijn lokaal actief, werken samen met (sport)verenigingen en gaan het gesprek aan met de inwoners.” Het is volgens
Admiraal één van de redenen voor het succes van DELTA Netwerk.

30.000

lokale verenigingen
worden gesteund
door de komst
van glasvezel

Beter
voor het
milieu

bedrijven zijn al aangesloten op glasvezel.
We zijn op weg naar
50.000 bedrijven

Glasvezel nu ook voor jou
DELTA Netwerk wil de inwoners in deze regio nu ook graag van de
nieuwste generatie glasvezel voorzien. “Zo kunnen zij binnenkort ook
genieten van gigasnel internet en haarscherpe interactieve tv. Denk aan

Glasvezel is
recyclebaar, wekt
minder warmte op én
verbruikt minder energie

De aanleg
van Nederland
is al aangesloten
op ons netwerk

3.000

mensen zijn dagelijks
bezig met de aanleg van
ons glasvezelnetwerk

tot 8x sneller uploaden en zonder problemen met het hele gezin tegelijk
online bijvoorbeeld”, aldus Admiraal. Hij benadrukt dat het niet alleen
maar ‘mooie praatjes’ zijn. “Met ons netwerk ben je écht klaar voor nu

We gebruiken altijd de nieuwste
generatie glasvezel. Daardoor zijn
gigabyte
snelheden tot
mogelijk
Tijdens de aanleg werken we
uitsluitend samen met bekende
en betrouwbare aannemers

én de toekomst.”
Hoe ziet de toekomst eruit?
Begin 2022 passeerde DELTA Netwerk haar 1 miljoenste aansluiting.
12 procent van de Nederlandse adressen heeft nu toegang tot de nieuwste
generatie glasvezel. Daarmee zijn snelheden tot 25 gigabyte mogelijk.
“Met die snelheid en stabiliteit kunnen we ook de zakelijke markt goed

“Dankzij onze gedrevenheid en
ervaring groeide DELTA Netwerk uit
tot glasvezelexpert van Nederland.”

bedienen”, vertelt Admiraal. “Het maakt dat we onze stip op de horizon
telkens kunnen verplaatsen. We gaan voor de 2 miljoen aansluitingen
in 2025.”

Michiel Admiraal - Director Business Development

Met z’n allen tegelijk
online met glasvezel
Werk, school, ontspanning en plezier.
Als gezin ben je vaak online: alleen, samen en
vaak allemaal tegelijk. Met glasvezel geniet
je samen van de mogelijkheden van stabiel en
snel internet. Of je nu wil videobellen met je
vrienden of onbezorgd online wil vergaderen.
Met glasvezelinternet ben je altijd online.
Gigasnel, stabiel en zonder te haperen.
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Route des Vins Sittard vergeet grootste
wijngaard De Heeren Daniken
nen in roest vrij stalen tanks gisten en rijpen
onderin de stadswal bij Fort Sanderbout.
*Domaine de Winteraecke, sinds 2008 prachtig gelegen op de Windraak. Hoofdzakelijk
Pinot Noir druivenstokken staan er hier, verder nog Pinot Gris stokken. De wijnbereiding
is in handen van vinoloog Stan Beurskens van
wijndomein Sint Martinus uit Vijlen, die circa
1200 flessen wijn maakt voor de Winteraecke.
*Wijngaard Wanenberg aan de Hoddelsley
in Munstergeleen, sinds 1997 worden hier
Pinot Gris wijnstokken verzorgd. De druiven
worden door een bevriende ‘winzer’ uit de
Moezelstreek tot wijnen gemaakt.
Route des Vins Sittard-Geleen is de 8de
wijnroute in Zuid-Limburg en ligt vanaf 15
september in de Experience Sittard-Geleen
en bij de servicepunten in de omgeving. En is
vanaf dat moment ook online beschikbaar.

Kinderworkshops in
Theater Karroessel



De foto van Wijngaard Fort Sanderbout is gemaakt door Frank Janssen.

In de Route des Vins Sittard, die 16
september officieel wordt geopend,
is de grootst en meest professionele
wijngaard, De Heeren Daniken niet
opgenomen. Dit tot grote verbazing en
teleurstelling van wijnboer René Willems van De Heeren Daniken in Geleen.
Door Ray Simoen
,,Vorig jaar ben ik benaderd door de gemeente
Sittard-Geleen of mijn wijngaard ook opgenomen kon worden in de nieuwe bewegwijzerde wandelroute langs de wijngaarden in
de gemeente. ‘Graag’ heb ik geantwoord. Een
wandelroute, die toeristen langs mijn wijngaard met zijn circa 2200 wijnstokken leidt is
een prachtige promotie voor de stad, de streek
en ons, wijngaardeniers. Maar daarna heb ik
niks meer vernomen. Dus ik ben erg verbaasd
dat mijn wijngaard, de grootste in de gemeente Sittard-Geleen, niet in de Route des Vins is
opgenomen”, aldus de teleurgestelde Willems.
Omissie
Een woordvoerder van de gemeente spreekt
van ,,een omissie, die nog verholpen kan worden.” Dat vergeten is De Heren Daniken op te

NIEUW
IN GELEEN

nemen in de Routes des Vins komt volgens de
gemeentewoordvoerder doordat drie partijen
aan deze Route hebben gewerkt. ,,De trekker
van het project was het Stadslab. Gemeente
en Visit Zuid-Limburg ondersteunden het.”
De samenwerking tussen deze drie partners
kan niet anders dan gebrekkig en onvolkomen
worden genoemd. Enkele maanden geleden
presenteerde Visit Zuid Limburg nog een
brochure met de toeristische trekpleisters
van onder meer de gemeente Sittard-Geleen.
Daar was een volledige pagina gewijd aan
de professioneel geleide wijngaard van René
Willems, Heeren van Daniken.
Verder speelde volgens de gemeentewoordvoerder mee dat de 10 kilometer lange Route
des Vins start vanuit Fort Sanderbout in
Sittard. ,,En dan is de afstand naar wijngaard
Heeren van Daniken, op de rand van Geleen
en Puth, te ver.” Maar het boeiende van een
bewegwijzerde wandelroute is dat je kunt
starten en eindigen waar je wilt. Je hoeft niet
persé vanaf Fort Sanderbout in Sittard te
beginnen met de Route des Vins. Vanuit de
wijngaard Heeren Daniken, die aan de rand
van het Danikerbos met riant uitzicht op Puth
en Spaubeek ligt, kan de toerist evengoed de

Maison Ad al meer dan 40 jaar top in Damesmode
nú samen met al 30 jaar Coiffure DorDo!
Blue IV

Route des Vins Sittard starten. En daarna
de andere wijngaarden in Munstergeleen en
Windraak op de Route des Vins bezoeken ,,Inderdaad, dat kan ook,” beaamde de gemeentewoordvoerder.
Biesenhof
René Willems van Heeren Daniken is zo teleurgesteld omdat hij er alle moeite voor heeft
gedaan om zijn wijngoed tot een echt domein
van de gemeente Sittard-Geleen te maken.
,,Mijn wijnstokken liggen op de grens met de
gemeentes Onderbanken en Beek. Maar om er
echt een domein van de gemeente Sittard-Geleen te maken heb ik mijn wijnkelders, waar
ik de druiven zelf tot wijn vinifieer, ondergebracht bij De Biesenhof in Geleen. Hier kun
je zien hoe we de druiven persen, laten gisten
en in flessen doen. Je kunt ook onze wijnen
hier proeven en kopen”, aldus Willems.
De drie wijngaarden die wel in de Route des
Vins zijn opgenomen zijn:
*Wijngaard Fort Sanderbout: Ligt tegen de
stadswal aan. In totaal 125 stokken Pinot
Noir, 175 stokken Pinot Gris en 100 stokken
Auxerrois. De druiven worden geperst en kun-

Hoe leuk is het om samen te zingen, dansen
en muziek te maken? En dat geldt zeker voor
jonge kinderen. Dat is dan ook precies de
bedoeling van de creatieve kinderworkshops
van Kwiek! Samen lekker bezig zijn en plezier
maken. De workshops muziek, zang, dans,
musical beginnen op woensdag 14 september in Theater Karroessel (Jupiterstraat 35,
Geleen). De workshops worden gegeven door
zangeres Margot Dicke, docent en zelf opgeleid aan de musicalacademie.
Groep 1: De Krinkeltjes (4 t/m 6 jaar). De
kleuters maken op een speelse manier kennis
met muziek, theater en beweging. Dit stimuleert naast de creativiteit ook hun sociale en
emotionele vaardigheden. Wanneer: woensdagmiddag 13.30 uur - 14.30 uur. Waar:
theaterzaal van Theater Karroessel (https://
www.karroessel.nl). Kosten: €70,- voor 10
workshops. Inschrijven en betaling in één
keer voor de hele cyclus.
Groep 2: De Krakelingen (7 t/m 12 jaar). In
deze theaterklas gaan de kinderen aan de slag
met zang, dans en muziek. Door samen bezig
te zijn met theater zijn ze zich meer bewust
van zichzelf en hun omgeving. Ze overwinnen
spelenderwijs hun onzekerheden en ervaren
hoe leuk het is om samen iets te presteren.
Wanneer: woensdagmiddag 14.45 uur - 16.45
uur.Waar: theaterzaal van Theater Karroessel
(https://www.karroessel.nl) Kosten: €140,voor 10 workshops. Inschrijven en betaling in
één keer voor de hele cyclus.
Aanmelden kan bij Margot Dicke via
margotdicke@gmail.com of bel
06 25350518.

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

ZELISSEN

autodemontage v.o.f.
Milieuparkweg 14
Sittard

Monari
Qui
Maiden Lane

• 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

Eva Kayan
Mila Jeans

Wij zijn Auto Meis

Olivier Phillips

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

Sophia Perla

T. 046 474 92 58

T. 043 321 72 82

Geopend dinsdag t/m zaterdag | Ons adres: Agnes Printhagenstraat 36 | 6161 EK Geleen
schuin tegenover Albert Heijn

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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Gezocht:

Gezonde mannen en vrouwen,
45-75 jaar

met overgewicht (BMI 27 - 38 kg/m2)
maar zonder suikerziekte
De Universiteit Maastricht zoekt deelnemers voor onderzoek naar
voeding en insulinegevoeligheid. Het onderzoek bestaat uit 2
periodes van elk 4 weken, waarbij u in willekeurige volgorde twee
voedingspatronen volgt. Het ene bevat producten met een hogere
hoeveelheid verzadigde vetten, denk hierbij aan producten als volvette kaas, volle melk, boterkoek en gehakt.
Het andere bevat producten met een hogere hoeveelheid fructose, ook wel fruitsuiker genoemd, denk hierbij aan producten als
snoep, fruit en fruitsappen.
Tijdens het onderzoek komt u in totaal 14 keer naar de universiteit: 1 vooronderzoek, 9 maal voor een korte visite, 2 keer voor
een overnachting en 2 keer voor een overnachting met daaropvolgende testdag. Tijdens deze langere bezoeken worden er verschillende metingen gedaan (MRI scan van de lever, energiegebruik
meting, bloedafnames, gelabeld water, insulinegevoeligheidsonderzoek). Vooraf wordt getest of u geschikt bent voor deelname
met een uitgebreid vooronderzoek. In totaal neemt het onderzoek
ongeveer 5 maanden in beslag: 2 dieetperiodes van 4 weken met
min. 6 weken ertussen waarin geen onderzoeksactiviteiten plaatsvinden en een eindbezoek 4 weken na het laatste dieet.
Na deelname ontvangt u €500 + reiskosten à 0.19€/km
Bij interesse neem contact op met Kay Roumans
✉ k.roumans@maastrichtuniversity.nl ☎ 043-3882124

www.dmrg.nl

Welzijn&gezondheid

Recreanten en sporters zweren
bij Quantum Biofeedback
Zijn passie is de gezondheid van de
mens. Bram Pfeifer van Gezondheidscentrum Urmond heeft meer dan
veertig jaar ervaring op het gebied van
de Orthomoleculaire Geneeskunde,
Quantum Biofeedback, Psychosociale
Begeleiding en Kleurlicht Therapie. Hij
helpt zijn patiënten om de draad van
het leven weer op te pakken en om verloren levenskwaliteit snel te herstellen.

van landen zoals Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland en door tennissers als bijvoorbeeld Djokovic. Maar het is zeker ook een
aanvulling voor recreanten en sporters die
meer uit zichzelf willen halen, zoals bijvoorbeeld Joanna.”
Begeleiding van o.a.
Overgewicht/obesitas, ondergewicht/anorexia, overgangsklachten, hart- en vaatziekten,
huidaandoeningen, kankerpatiënten, maagen darmstoornissen, spier- en gewrichtsproblemen, sportprestaties en blessures,
stress en vermoeidheid, psycho en depressie,
emotionele trauma’s, Long COVID-19 klachten, veroudering, vitaliteit en klachten van
algehele aard.
Vergoeding
De behandelingen bij Gezondheidscentrum
Urmond worden niet alleen vergoed door de
meeste verzekeraars via alternatieve geneeswijzen, maar ook op diverse andere manieren.
Kijk voor de mogelijkheden op de website
onder ‘contact’ het tabblad ‘vergoedingen’

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 gezondheid 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.”
Wereldkampioen Joanna
Joanna is de dochter van meervoudig karatekampioen Marisca Verspaget. Een jaar
geleden kwam ze in de praktijk van Bram met
de vraag of hij haar kon begeleiden op mentaal gebied, zodat ze een betere focus kreeg
op sportief- en studiegebied. Begin van deze
maand werd ze in Denemarken wereldkampioen in Wado-klasse. Een fantastisch resultaat.
“Mijn lat ligt altijd erg hoog. Het moeten
presteren op school, trainingen en tijdens
wedstrijden had ervoor gezorgd dat ik mentaal moe was. Na de eerste sessie bij Bram
met Quantum Biofeedback voelde ik me al een
stuk energieker en vitaler. Het was rustiger
geworden in mijn hoofd”, aldus Joanna.
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Belikstraat 44 in Urmond
info@bodychecknow.nl
046-4337475
www.bodychecknow.nl
Joanna tijdens een van de behandelingen bij Bram Pfeifer.
Van sessie tot sessie ging het beter, totdat ze
in novemer een terugslag kreeg door Corona.
Ze was moe en dat had invloed op haar denkwijze en manier van doen.
“Klopt. Maar ze bleef naar mij toekomen voor
haar tweewekelijkse sessies en op een gegeven
moment ging het weer beter. Haar prestaties
zowel op school als tijdens trainingen en
wedstrijden gingen vooruit en ze werd zelfs
wereldkampioen in haar klasse. Ik ben er best
trots op dat ze zover is gekomen. Ondanks alle
tegenslagen, frustaties en omstandigheden

het afgelopen jaar is Joanna er mentaal en
fysiek veel sterker uitgekomen.” Quantum
Biofeedback is een goed middel om de mentale focus, de controle over brein en lichaam en
de algemene sportprestaties te verbeteren. Op
www.bodychecknow.nl vind je alle informatie.
Kijk hiervoor onder de tapbladen Behandelvormen, Biofeedback en Topsporter. Bram:
“Veel sporters hebben baat bij Quantum
Biofeedback. Het wordt al veelvuldig gebruikt
in de topsport bij Italiaanse voetbalteams,
het Chinese Olympische team, skifederaties

25 jaar vrijwilligersorganisatie De Brug
In 1997 werd Thuishulpcentrale De
Brug ‘geboren’. Nu 25 jaar later verbindt Vrijwilligersorganisatie De Brug
vrijwilligers en cliënten in de gehele
Westelijke Mijnstreek. De Brug levert
met de inzet van een vrijwilliger in de
thuissituatie een grote bijdrage om
ouderen langer zelfstandig thuis te
kunnen laten wonen. De vrijwilligers
hebben de volledige aandacht voor
de cliënt en helpen de cliënt, indien
gewenst, letterlijk en figuurlijk over de
drempel naar buiten. De inzet van de
meer dan 150 vrijwilligers wordt gecoordineerd door een team van professionals. Het team waarborgt de kwaliteit
en draagt zorg voor het opleiden en
begeleiden van de vrijwilligers.
Dankzij de steun van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Beekdaelen kan
De Brug zowel vrijwilligers als cliënten de
aandacht geven die nodig is om ze (weer) te
kunnen laten participeren in de samenleving.
De Brug richt zich op de volgende doelgroepen: netwerkversterking, dementie en de
laatste levensfase (palliatieve terminale zorg).
Vrijwilligers van De Brug worden opgeleid
voor een doelgroep naar keuze.
Netwerkversterking
Vrijwilligers die als netwerkversterker worden
ingezet, gaan in 2 jaar op een laagdrempelige

manier samen met hun cliënt de mogelijkheden verkennen om nieuwe contacten te
maken of huidige contacten te versterken die
een positieve invloed hebben op het welzijn
van de cliënt.
Dementie
Bij cliënten met dementie (en hun mantelzorgers) worden vrijwilligers voor onbepaalde
tijd ingezet. In de praktijk is dit meestal totdat
de cliënt naar een verzorgingstehuis gaat.
Door de ondersteuning van zowel cliënt als
mantelzorger spreken we hier ook van respijtzorg. De mantelzorger wordt ontlast op de
momenten dat de vrijwilliger aanwezig is.
Laatste levensfase
De meeste ernstig zieke mensen kiezen er
meestal voor zo lang mogelijk thuis te willen
blijven, liefst tot aan het overlijden. Vaak
lukt dat niet omdat de ondersteuning/zorg
te zwaar wordt voor de familie. In deze fase

Medische rijbewijskeuring nodig?
Al mogelijk vanaf €49,99
Maak een afspraak op www.dekeuringsdr.nl
of bel naar 046 23 40 465!
Alle soorten rijbewijskeuringen
• Senioren keuring (75+) • Keuring rijbewijs C/D
• Taxi keuringen • Vaarbewijskeuringen

Industriestraat 10
6135 KH Sittard

kunnen 1 of meer vrijwilligers ondersteuning
bieden aan cliënt en mantelzorgers. Ze zijn
(wakend) aanwezig en kunnen een luisterend
oor bieden. Niet in de thuissituatie maar binnen hospice Daniken en Vivantes worden ook
vrijwilligers van De Brug ingezet voor mensen
in de laatste levensfase.
Op 29 september a.s. staan we stil bij de afgelopen 25 jaar en blikken we vooruit naar de
komende 25 jaar. We maken er een feestelijke
gelegenheid van samen met de gemeenten, samenwerkingspartners, vrijwilligers, cliënten,
bestuur, team en andere genodigden.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Anniek Aben-Hendrikx
via a.hendrikx@thcdebrug.nl of
046-458 1066 of 06-43120304.
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Kom in contact met leeftijdsgenoten
bij KBO Sint Augustinus Geleen
Tijdens de Corona-jaren is het ledenaantal
van KBO Sint Augustinus in Geleen verder
afgenomen. Men is dan ook op zoek naar
mensen die graag in contact komen met andere leeftijdsgenoten met dezelfde interesses.
Blijkt dat de activiteiten overdag niet meer
aansluiten op de vraag, laat het weten en dan
gaat het KBO kijken of nieuwe activiteiten
kunnen worden opgestart in de avonduren.
Programma
Donderdagavond 6 oktober van 19.00 tot
21.00 uur wordt er een lezing gegeven in
het Trefcentrum aan de Molenstraat 42 in
Geleen over reizen met de caravan of camper.
Kaartjes hiervoor kunt u telefonisch bestellen
van dinsdag 27 tot en met donderdag 29 september tussen 10.00 en 11.30 uur bij Mientje
Haarmann (06-13511707) of van 13.00 tot
14.30 uur bij Annelies Firing (06 - 36040613).
Dinsdag 27 september 2022 is er een nostalgische middag in het Trefcentrum aan de
Jan Franssenzaal. Tijdens deze middag wordt
door vrijwilligers van het Streekmuseum uit
Elsloo kleding geshowd variërend van de
periode eind 19e eeuw tot en met de jaren 50
en begin 60 van de vorige eeuw, compleet met
bijbehorende attributen. Aanvang om 14.30
uur tot 16.30/ 17.00 uur. De kaartverkoop is
op dinsdag 13 september van 9.45 tot 11.15
uur.
Op 28 oktober is er een reis naar het Europees
Parlement. Paul de Wit heeft een prachtig

Beleefmiddag ‘samen op
pad’ in Fortunastadion
Op woensdag 21 september (Wereld Alzheimer Dag) is de beleefmiddag ‘samen op pad’
in het Fortunastadion. Tussen 16.00 en 19.00
uur valt er van alles te beleven rondom leven
met dementie (waaronder Alzheimer). Hulp
bij Dementie Westelijke Mijnstreek organiseert deze middag samen met een aantal partners, waaronder de gemeente Sittard-Geleen.
Interactieve middag
Het belooft een interactieve middag te worden
rondom het thema dementie. Mensen met
(beginnende) geheugen -problemen, hun
naasten en andere belangstellenden uit de
Westelijke Mijnstreek zijn van harte welkom.
Lezingen, workshops en een informatiemarkt.
Voor ieder wat wils! Deelname is gratis.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op
hulpbijdementiezuid.nl

Opening wijkpost boa
in Geleen-Centrum
programma gemaakt. Vertrek om 8.15 uur
met de bus vanaf de Molenstraat 42 in Geleen.
De terugreis is om 17.15 uur. Er zijn nog een
aantal plaatsen vrij en u kunt op dinsdag 22
september met uw geldige paspoort naar het
Trefcentrum gaan tussen 9.45 en 11.15 uur
om een kaartje te kopen voor deze reis a €55,(alles inclusief). Bent u niet in de gelegenheid
om een kaartje te kopen in ons trefcentrum
dan mag u op woensdag 30 september tussen

19.00 en 20.30 uur bellen 06-36040613 of er
nog plaatsen vrij zijn.
Iedereen vanaf 50 jaar mag deelnemen aan
onze activiteiten en kijken of hij/zij lid wil
worden van de vereniging. De contributie
bedraagt €25,- per jaar. Ga naar www.kboaugustinus.nl en bekijk de wekelijkse activiteiten
en de vele voordelen van het lidmaatschap
van KBO.

In Geleen-Centrum is er een wijkpost voor de
buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). In
het pand van het Centrummanagement Geleen (Raadhuisstraat 17) heeft de boa iedere
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur spreekuur.
Een afspraak maken hoeft niet, u kunt gewoon binnenlopen. Een boa richt zich vooral
op de aantasting van de leefbaarheid door
overtredingen of overlast, zoals het verkeerd
aanbieden van huisvuil, illegaal gedumpt afval
of verkeerd geparkeerde auto’s.

En nu kies ik
voor mijzelf!
Weer blij met je figuur en gewicht
Je hebt het druk met je werk, je gezin, je
sociale leven en ervaart in je dagelijks leven
dat je niet meer zo fit bent als je zou willen.
Terwijl je het voor iedereen goed wilt doen,
vergeet je één persoon -jezelf- te geven
wat ze nodig heeft.
Bij Ladyline (her)kennen wij de uitdagingen
die je hebt en weten hier op een voor jou
passende manier invulling aan te geven.
Resultaatgericht, empathisch, persoonlijk en met adviezen en behandelingen
die goed vol te houden zijn.
Als je voor Ladyline kiest, kies je
voor jezelf!

Voor altijd dichtbij...
Kom langs en bespreek jouw wensen
met ons, voor een kuur op maat.

LADYLINE SITTARD
Brugstraat 15
T: 046 - 737 01 07

LADYLINE.NL

Mooie urnen van glas

Glas atelier NAN Glass & Design
Maastrichter Smedenstraat 26
Maastricht

www.asinglas.com
Open: wo- zo 11.00-17.00 uur

Volg ons op:

Ook buiten winkelopeningstijden zijn we te
bereiken:
06-55840102

OK
KERE
PEN
naf

,95

MIJNGazet | pagina 11

Pittig bier voor liefhebbers
van Ghostbusters
Door Ray Simoen
Eentje voor de dorst, en daarna eentje
voor het plezier. Twee pilsjes bestelde
Bram Peper, de onlangs overleden burgemeester van Rotterdam, altijd als hij
neerstreek op een terras ofin een café.
Dat zou hij tegenwoordig niet gauw
meer doen. Voor het geld, waarmee hij
vroeger twee pilsjes kon betalen, krijgt
hij er nu slechts eentje getapt.

Doodskop
Wie een flesje NOX DUUSTER, BLACK IPA
(3,60 euro) ziet staan, met zijn ietwat lugubere uilenkop zonder ogen op het etiket, denkt
niet meteen aan een licht, gezellig terrasbier.
De naam NOX Duuster, duistere nacht roept
ook niet meteen beelden op van een knus
bieravondje. Meer Gothic dan Costa.
Deze black IPA komt uit de ketels van
brouwerij Kaetelkop uit Elsloo. Geen softies,
die twee gasten, die in 2019 deze nano-brouwerij ( dus nog een graadje kleiner dan een

Het Maasland Kozakkenkoor (MKK) trad
eerder met succes op in Podiumkerkje
Grevenbicht en gaat zaterdag 17 september
op herhaling. De zangers worden muzikaal
ondersteund door hun accordeonist, ofschoon
zij de meeste liederen a-capella zingen. Bert
Ramakers is vanaf de oprichting in 1978 de
muzikale leider van het gezelschap.
Het repertoire omvat muziek uit Oost-Europa,
Italië, Frankrijk en Duitsland. De liederen
grijpen terug op de geschiedenis en traditie. Melancholieke klanken zoals De Twaalf
Rovers, Avondklokken of Stenka Razin en
Eij Uchnjem zijn wereldberoemd. Er bestaan
duizenden Kozakkenliederen, die lang niet allemaal op papier staan. Tijdens het dagelijkse
werk zongen de mannen, de donkere en koude
avonden werden gedood met muziek. De
tekst en de melodie verzon men meestal. Via
overlevering kregen de liederen een plaats in
de cultuur. Boerenliederen, zeemansliederen,
liefdesliedjes, jacht- en roversliedjes, krijgsliederen, feestliederen en plechtige gezangen.
Of het nu gaat om het oproepen van de majestueuze mystiek van een orthodoxe eredienst of
om de uitgelaten vrolijkheid van het volk, het
Maasland Kozakkenkoor uit Grevenbicht weet
de juiste toon te treffen.

,,Om nog maar te zwijgen van de speciaalbieren. Die moet je tegenwoordig met hele
kleine slokjes drinken”, zegt N, terwijl hij
het raampje van zijn zilvergrijze Mercedes
opendraait. Hij is op weg naar huis nadat zijn
werk in de kantine van de plaatselijke voetbalclub er op zit. ,,Bij mij in de voetbalkantine,
betaal je geen 2,80 euro voor een pilsje”, zegt
hij verlekkerd. ,,Ik tap ze voor 1,90 per stuk.
Zo houd je geld over voor zo’n duur speciaal
biertje. Ik heb een heel bijzonder Duits bier,
niet duur en met een diep, frisse smaak”, zegt
hij met een knipoog.
Rechtlijnig
Ondanks de pittige prijzen lijken de liefhebbers nog graag grif geld neer te leggen voor ‘
bijzondere bieren’. Aan de nieuwe ‘specials’ in
de schappen van de slijterijen komt maar geen
einde. De een met een nog duistere naam
dan de andere. Ook duiken er smaken op,
die weer een afsplitsing of een verdieping van
een andere smaak zijn. Het lijken net al die
verschillende Nederlandse kerkgenootschappen, die zich afscheidden van elkaar vanwege
een ruzie tussen dominees of omdat ze een
de ander niet streng en rechtlijnig genoeg in
de leer vond: Gereformeerden, Bevindelijk
Gereformeerden, Nederlands Hervormden,
Doleanten, Doopsgezinden etc. In de bierwereld zie je ook iets vergelijkbaars. Je hebt
IPA’s, die lange tijd de biersmaak verrijkten
met bittere en heftige smaken. Voor hardliners was IPA al gauw te soft, dus kwamen
de DIPA’s, de Double IPA’s, met een bitterheidsgraad boven de 60 EBU. Ook de DIPA’s
werden vrij snel te slap gevonden. Een nieuwe
kick leverden de Triple IPA’s, nog sterker en
nog een smak bitterder. Zo kreeg de ‘IPA kerk’
steeds meer afsplitsingen met heftiger smaken
zoals de white IPA, de black IPA, de NEIPA (
New England IPA, en de West Coast en East
Coast IPA.

Maasland Kozakkenkoor
weet juiste toon te treffen

Zaterdag 17 september om 19.30 uur, kerkje
open vanaf 19.00 uur. Entree 10 euro. Reserveren onder vermelding van de code KOZAK:
info@podiumkerkje.nl

Achtste editie van het
‘Gelaens Verzètje’

microbrouwerij) begonnen. Een doodskop
met een ketel op zijn schedel met eronder,
kruislings, een tarwehalm en een roerschep
vormen het logo van de nanobrouwers uit
Elsloo. Helaas hadden ze de Kaetel te ver over
hun Kop getrokken zodat ze niet onze email
konden lezen, waarin we om een gesprek met
de nanobrouwers vroegen.
Wat via de‘ socials’ bekend is, is dat Michael
Hermans en Wesley Notten, het duo vormen
dat in 2019 startte met hun eerste Kaetelkop
bier, Frische Pale Ale. Hun batch van 1000
liter kreeg goede recensies in de bier pers
maar toch durfden ze het niet aan om van
hun tweede bier ook meteen 1000 liter te
brouwen. Met 200 liter mocht hun tweede het
proberen: NOX DUUSTER, een Black IPA.
Dat is een zwaardere variant van de ‘ gewone’ IPA, dus meer mout, meer hop en meer
alcohol. ‘Beer in a Box’, een bier site rekent de
NOX DUUSTER tot het segment ‘ intens en
uitdagend’.
Ghostbusters
Intens donker van kleur is de Nox, mooi don-

kerbruin, bijna zwart duuster’. De lichtbruine
schuimkraag ligt als een dikke wolk erboven
op. Voelt zich daar prettig, want lang blijft het
schuim overeind. Maar niet zo intens als kleur
is de geur. Op meer geschakeerde aroma’s was
gehoopt. Nu vooral (gebrande) koffie, mout,
wat chocolade en een licht zoet. Meer Ghostbusters dan the Shining.
Ook qua smaak had Nox best wat meer
‘duuster’ mogen zijn. Niet dat we graag een
vleermuis in het glas proeven maar iets meer
‘spooky’ had de Nox wel mogen zijn.
Aangenaam is deze Kaetelkop zeker. Mooie
bitters, die niet over de top gaan maar een
prettig mondgevoel geven, ook doordat dat
kleine zoetje goed zijn best doet. De nadronk
is verfrissend lang en zorgt voor een verwarmend gevoel in de maag ( handig als straks
de gasprijs nog verder omhoog gaat). De
NOX DUUSTER is geen bier om bang voor
te zijn, hij houdt je niet uit je slaap doordat
allerlei spoken ineens in je kamer opduiken.
Meer een gezellige maat ’s avonds en zeker
ook overdag als je bij je chocoladepunt iets te
drinken zoekt.

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober vindt
de achtste editie plaats van het ‘Gelaens
Verzètje’. Tijdens deze muzikale avonden
worden 12 liedjes gebracht, passend bij
een vooraf gekozen thema, uiteraard in het
Gelaens dialect. Voor deze editie is als thema
“Verbènjend Verzèt” gekozen.
Onderwerpen die ons allemaal ‘verbinden’
en in dit thema aan bod komen zijn onder
andere: ‘sociale media’, ‘sport’, ‘corona’,
‘familie’, ‘duurzaamheid’, ‘innovatie’ ‘kunst/
creativiteit’ en ‘jong en oud’. Alle voorbereidingen zijn inmiddels afgerond, waarbij
diverse tekstschrijvers aan de slag zijn
gegaan. Nieuwe teksten zijn geschreven, in
het ‘Gelaens’ dialect. Op de melodie van bestaande popnummers, gebracht door diverse
artiesten.
De huisband ‘6-pack’ staat garant voor
de muzikale invulling. De locatie is het
Hubertushuis aan de Jan Willenstraat in
Oud-Geleen, waar per avond 100 zitplaatsen
beschikbaar zijn.
De voorverkoop loopt via Ticket-service en
de kaarten via
https://www.ticketkantoor.nl/shop/
GV2022V en https://www.ticketkantoor.nl/
shop/GV2022Z.

ACTIE:

Bij uw eerste
bestelling
3 maaltijden
voor

€ 18,95

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

Bezorgdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

WIJ ZIJN
BEREIKBAAR

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

Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl
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Clean Up March voor
schonere woonwijken

Kunststukjes

Het Genootschap
van de Nonnevot
Tekst Niek Bremen



Foto Vaste Prik Sittard-Geleen

In de week van 12 t/m 18 september
(World Clean Up Day) is voor de tweede
keer een “Clean Up March” in Gemeente Sittard-Geleen. Afgelopen jaar werd
een zwerfvuil wandelmars georganiseerd door Vaste Prik van Sittard naar
Geleen.

Dit collectieve kunstobject blijft zo’n twee
weken staan in het centrum van Geleen om
daarmee extra bewustwording te creëren
rondom zwerfvuil problematiek. Leerlingen
gaan onder schooltijd samen met Vaste Prik
Sittard-Geleen en Greutsj aan de slag met het
prikken van zwerfafval rondom hun eigen
school. Ook krijgen ze een presentatie over
het belang van afval rapen.

Dit jaar kan iedereen die hele week in zijn
eigen woonwijk zwerfafval opruimen. Alle
zakken zwerfafval worden opgehaald door
de gemeente waarmee Vaste Prik samen op
zaterdag 17 september om 16.00 uur met
het Stadslab de “Turtle of Trash” onthullen.

Meedoen of vragen?
Stuur een email naar:
vastepriksittardgeleen@gmail.com

Iedere stad heeft zijn merkwaardigheden
en typische producten. Neem nou Middelburg. Een suikerbakker heeft daar in 1892 de
Zeeuwse Boterbabbelaar uitgevonden. Maar
als je denkt dat in Middelburg iedereen de
dag begint met een bord babbelaars dan heb
je het mis. Datzelfde geldt voor de Weesper
moppen. Het schijnt het best verkochte koekje
te zijn in Weesp. Er is zelfs een standbeeld
van de bakker opgericht, die het koekje heeft
uitgevonden. Het vreemde is echter dat je er
weinig over leest. In reisgidsen staat nergens vermeld dat Zeeland de moeite waard is
vanwege de babbelaars, of dat je beslist een
keer naar Weesp moet, voor een mop. Dat is
overigens ook in Sittard het geval. We hebben
Speltbrood, Wien oppe Wal, Ambrass en niet te
vergeten, Nonnevotten. Staan ze op de menukaart? Zeg het maar.Toch is er hoop. Om onze
tradities in stand te houden is in Sittard een geheim genootschap opgericht: Het Genootschap
van de Nonnevot. Daar ben ik toevallig achter
gekomen toen ik Sjarel ontmoette. Samen
hadden we op het Kleesj gezeten. Hij vertelde
me dat hij de voorzitter van het genootschap
was. Nadat we schoolherinneringen hadden
uitgewisseld, nodigde hij me uit om eens een
kijkje in hun clubhuis te komen nemen.
Dat liet ik me niet twee keer zeggen. Op een
avond was het zover. Via een donker trapje in
een Sittards steegje, kwam ik in een schemerig portaal, waar een man met een nonnevot
achter een tafeltje zat. Hij stak een lampje aan
en begon langzaam te kauwen. Uit beleefdheid
begon ik terug te kauwen. Nadat we vijf minuten hadden gekauwd, trok hij een la open en
gaf me een nonnevot. ‘Je kunt lid worden als je
een jaar lang niks anders eet,’ zei hij. Ik mocht
doorlopen en kwam in een lokaal waar een
tiental leden bijeenzaten. Ze aten nonnevotten,

die met echte Zittesje Wien werd weggespoeld.
Twee vrouwelijke leden liepen op en neer om
de bakken bij te vullen. Een kelner schonk
wijn, vanzelfsprekend slechts een soort.
Het viel me op dat de leden stokoud waren,
bijna zo oud als de eerste nonnevot, die in
1676 aan de Franssen werd aangeboden in
een poging om de stad te sparen. Op tafel lag
een brochure met Sittardse producten. De kaft
toonde het ronde hoofd van een man, die een
nonnevot in zijn mond duwde. Eronder stond:
“Er wordt te veel gepraat en te weinig gegeten.”
Ik was de brochure nog aan het lezen, toen de
kelner mij een formulier overhandigde, waarop
ik mijn aanmelding als aspirant-lid kenbaar
kon maken. Nadat ik had getekend bij het
kruisje werd ik uitgenodigd om aan te schuiven. Ik zag direct dat het menens was. Rond
een ovale tafel zaten een vijftal heren bijeen,
die nonnevotten naar binnen propten. Er werd
een bak voor mijn neus gezet. Ik kon beginnen.
Snel verorberde ik het ene na het andere Limburgse gebakje, totdat het een kwelling werd.
Toch slaagde ik er in om na twintig minuten de
bak leeg te eten. Dit moest mislopen en het liep
ook mis. Ik werd niet goed en begon te boeren.
De kelner naderde en fluisterde: ‘u boert. Als
u beslist moet boeren, doe het dan op de gang
of thuis.’ Ik stond paf. Wat een onbeschaamdheid. Dat ik boerde, dat wist ik zelf ook wel.
Ik besloot ze te straffen en alleen te laten met
hun nonnevotten. Met opgeheven hoofd liep ik
regelrecht naar de deur waarop “uitgang” stond
en spoedde mij huiswaarts, waar Emma op mij
wachtte.
‘Weet je wie we op bezoek hebben?’ vroeg ze.
‘Nee,’ antwoordde ik.
‘Sjarel, en hij heeft echte nonnevotten meegenomen.’
Ik stond als door de bliksem getroffen.
‘Hoera,’ riep ik tenslotte zwakjes.
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Gieljam Schutgens van stichting
Ayuda Maya

Guatemala kunnen verkopen. De ambassadeurs komen ook zelf met ideeën voor activiteiten. Zo is één ambassadrice gestart met het
maken van heerlijk ruikend scrubzout, dat nu
op verschillende plekken te koop staat. Ook
heeft ze bedacht om één keer per maand een
groep mensen uit te nodigen voor een lekkere
maaltijd. De ‘prijs’ voor de maaltijd is dan een
donatie aan Ayuda Maya. Als iemand zich wil
inzetten voor de stichting maar zelf geen ideeën heeft voor fondsenwerving, dan denken we
graag mee!

Gieljam Schutgens (38 jaar) woont in
Munstergeleen en is sinds kort voorzitter van de stichting Ayuda Maya (help
de Maya’s) die de Maya’s in Guatemala
ondersteunt.
Tekst Bert Wassenberg
Je bent recent voorzitter geworden.
Hoe ben je aan deze functie gekomen?
Mijn vrouw Esther en ik zijn begin 2018 in
contact gekomen met Ayuda Maya, omdat
mijn schoonmoeder een artikel had doorgestuurd over de stichting uit het tijdschrift
van Wilde Ganzen. Na een kennismaking met
het bestuur hebben we enkele drinkwaterprojecten in Guatemala bezocht tijdens ons
familiebezoek eind 2018; mijn vader komt
uit Sittard, mijn moeder uit Guatemala. We
waren zeer onder de indruk van de kwaliteit
van de projecten en wilden ons graag inzetten
voor dit mooie werk! De toenmalige bestuursleden maakten zich zorgen over de toekomst
van de stichting, aangezien ze allemaal al wat
op leeftijd waren. Daardoor kwam de vraag
of Esther en ik de stichting de toekomst in
wilden leiden, en dat wilden we! We hebben
als bestuur tijd genomen om de overdracht
goed te laten verlopen, daardoor is Esther
sinds eind 2020 secretaris en ben ik sinds een
aantal maanden voorzitter. Wel maken we al
vanaf 2019 deel uit van het bestuur.
Wat is de innerlijke motivatie van de
bestuursleden van de stichting?
Voor alle bestuursleden geldt dat ze bewogen
zijn door de gezondheidsproblemen die de
Mayagemeenschap ervaart omdat ze geen veilig drinkwater hebben. Bij onze projectreizen
naar Guatemala bezoeken we ook regelmatig
afgeronde projecten van voorgaande jaren, zo
hebben we allen met eigen ogen gezien hoe
een dorp opleeft door deze verandering! Wat
mij persoonlijk motiveert in mijn werk voor
de stichting is dat ik me kan inzetten voor de
inheemse Mayagemeenschap, waar ik deels
afstammeling van ben. Ik voel dat ik bepaalde kansen heb gekregen in mijn leven die
anderen niet hebben gekregen. Voor ons is het
zo vanzelfsprekend dat er water uit de kraan
loopt, dat ook nog eens van goede kwaliteit is.
Door mij in te zetten via Ayuda Maya voorzien
we in de basisbehoefte van veilig drinkwater,
en kan ik mij op praktische wijze inzetten
voor de Maya’s. Daarnaast voelen Esther en
ik ons gemotiveerd vanuit onze Christelijke
levenswijze om anderen te geven wat we zelf
ook hebben ontvangen (Mattheüs 7:12). De
raakvlakken tussen dit vrijwilligerswerk en
onze opleidingen (Gieljam: civiele techniek
met specialisatie water, Esther: gezondheids-bevordering) maakt dit vrijwilligerswerk voor ons ook nog extra interessant.
Sinds kort woon je in Munstergeleen
met jouw echtgenote die secretaris is
van de stichting. Hoe komen jullie in
Zuid-Limburg terecht?
Esther en ik hebben respectievelijk zo’n 5 en
7 jaar met veel plezier in Den Haag gewoond.
In de jaren voor onze verhuizing naar Sittard
(2020) en vervolgens Munstergeleen (2021)
groeide bij ons de wens om op een rustigere
plek te gaan wonen. We vonden (en vinden!)
de natuur in Limburg prachtig en vonden het
een fijn idee om dichterbij familie te gaan
wonen. Mijn ouders wonen in Sittard, en
mijn zus en nichtje in Maastricht. Ook zijn
we nauw betrokken bij een kerkgemeenschap
in Heerlen. Het enige ‘probleem’ was nog het
vinden van werk. Toen ik eind 2019 een kans
aangeboden kreeg om in Limburg te komen
werken, hebben we die met vier handen
aangegrepen! We vinden het fijn wonen in
Munstergeleen en genieten volop van het
heuvellandschap.
Hoe is de stichting Ayuda Maya ooit
ontstaan? Ik heb begrepen dat de orga-

Hoe regelen jullie de publiciteit om de
stichting bekend te maken bij het grote
publiek?
Eerlijk gezegd hebben we hier nog geen sterk
ontwikkelde plannen voor. Op dit moment
vindt publiciteit vooral plaats vanuit onszelf
via onze website, halfjaarlijkse nieuwsbrief,
onze Facebookpagina, LinkedIn, eigen netwerken, fondsenwervingsactiviteiten en af
en toe een presentatie bij een vereniging op
uitnodiging. Wanneer we op een markt staan
met onze spullen uit Guatemala wordt er vaak
ook een bericht over de stichting verspreid
door de organisatie van die markt. We willen
als bestuur de publiciteit een terugkerend
thema gaan maken bij onze vergaderingen en
ook nieuwe kanalen (bijvoorbeeld Instagram)
gaan gebruiken. Kort samengevat hebben we
wel ideeën, maar willen hier nog meer structuur in aanbrengen.

nisatie in 2009 is opgericht.
Een lang verhaal! Kort samengevat: Jan en
Ineke de Smidt, oprichters van de stichting,
bezochten vanaf 2003 Guatemala bijna jaarlijks. Ze werden diep bewogen door de leefomstandigheden van de Maya’s en wilden hun
steentje bijdragen. Dit hebben ze o.a. gedaan
door een meisje te sponsoren en te helpen met
de fondsenwerving van een andere stichting
(Los Niños). In 2008 kwamen ze tijdens hun
reis in contact met een Schotse vrouw die in
Guatemala was gaan wonen om een project te
runnen dat voedingssupplementen verstrekte
aan baby’s van de Maya bevolking. De oorzaak
van de slechte gezondheids-toestand van deze
baby’s lag echter in het met e-coli besmette
rivierwater. Het zou beter zijn om water te
verkrijgen uit een hoog gelegen onbesmette
bron. Zo ontstond het idee om drinkwaterprojecten te realiseren. Om dit in goede banen
te leiden besloten ze om een stichting op te
zetten. Bij het oprichten van Ayuda Maya,
op 31 juli 2009, is ook direct de ANBI-status
verkregen, wat het voor donateurs belastingtechnisch aantrekkelijk maakt.
Dit jaar is een enorm bedrag toegekend door de AFAS Foundation. Is in
een paar zinnen uit te leggen het hoe,
het waarom en de vorm van het begunstigde project?
We zijn enorm blij met en dankbaar voor deze
nieuwe samenwerking! Zoals vele stichtingen
zullen herkennen, kan het fondsenwerven
uitdagend zijn. Zo hebben wij dat ook ervaren,
vooral in de Coronaperiode. Een grote donateur is door verminderde inkomsten als gevolg
van de pandemie weggevallen en de mogelijkheid om fondsenwervende activiteiten te
organiseren werd sterk beperkt. We hoorden
toen over de AFAS Foundation, die prachtige
projecten uitvoert met stichtingen over de
hele wereld. De principes die we aanhouden
in de opzet en uitvoer van onze projecten
liggen op één lijn met de visie die de AFAS
Foundation hanteert, daardoor zagen we beiden een mooie kans voor samenwerking. Het
project waarvoor we het bedrag, € 80.000,00
hebben ontvangen is inmiddels gestart. Er
wordt een drinkwatersysteem gebouwd in het
dorp Santa María Samilhá, waardoor uiteindelijk 850 personen een kraan voor hun deur
zullen hebben met veilig drinkwater!
Is het lastig om bestuursleden te krijgen? Ik zie tenminste oproepen voor
nieuwe bestuursleden in jullie Nieuwsbrief en op jullie website.
We zijn op dit moment met 5 bestuursleden,

waarvan er 3 zullen aftreden. Door onze
oproepjes, via ons eigen netwerk, Facebook en
LinkedIn, hebben een aantal geïnteresseerden
contact met ons gezocht. We hopen dat ze
willen toetreden tot ons bestuur! We blijven
echter op zoek naar personen die ons werk
een warm hart toegedragen, zij het in de vorm
van een bestuursfunctie, ambassadeur of een
sporadische helpende hand bij onze fondsenwervingsactiviteiten. Hoe meer mensen ons
willen helpen, hoe grotere stappen we kunnen
zetten om ons doel te bereiken: een kraan
voor elke deur in de provincie Alta Verapaz!
In Guatemala werken jullie met een
partnerorganisatie samen aan diverse
projecten. Op welke manier is er voldoende toezicht op uitvoering (efficiency) en resultaat (effectiviteit)?
Wanneer je samenwerkt met een andere organisatie, moet er een groot vertrouwen zijn.
En dat hebben we in onze partner Adicay.
Doordat zowel Esther en ik vloeiend Spaans
spreken, kunnen we makkelijk communiceren
met Ana Cal Choc, Mayavrouw en directrice
van Adicay. Hierdoor zijn er weinig tot geen
misverstanden in de communicatie. We hebben zeer regelmatig contact, via Whatsapp,
e-mail en videobellen. Op dit moment wordt
ons 13de project uitgevoerd en ontvangen
we wekelijks foto’s en filmpjes, o.a. van de
levering van materialen (buizen, cement,
etc). Ook ontvangen we altijd gedetailleerde
verslagen tijdens en na de uitvoer van een
project, inclusief ingescande bonnetjes van
alle uitgaven. De resultaten van onze projecten zijn kwantificeerbaar, het gaat om een
bepaald aantal aansluitingen en een aantal
kilometer leidingwerk. Ook zijn er altijd vaste
onderdelen in de bouw van het project zoals
een opvang- en distributietank. Het resultaat
is daardoor heel tastbaar. We zijn verder bezig
met ideeën om de impact van de projecten
meer in kaart te brengen, bijvoorbeeld door
onderzoek uit te voeren over de mentale en fysieke gezondheid van de bevolking vóór en na
het gebruik van het drinkwatersysteem. Ook
dit doen we uiteraard in nauwe samenwerking
met Adicay.
Ik lees dat jullie ook ambassadeurs
hebben. Kun je hun rol en taak toelichten?
Onze ambassadeurs zijn personen die enthousiast worden van de projecten die we uitvoeren en daardoor op verschillende manieren
fondsen werven. Een voorbeeld hiervan is het
benaderen van personen zoals schoonheidsspecialisten en kappers waar we sieraden uit

Is er iets wat de inwoners van Sittard-Geleen absoluut moeten weten
van jullie stichting? Misschien ook iets
over jullie kadoshop?
Tot nu toe heeft Ayuda Maya gemiddeld één
dorp per jaar voorzien van een drinkwater-systeem. Over de afgelopen 13 jaar hebben
we bijna € 650.000,00 geïnvesteerd in de
projecten. Door onze samenwerking met Wilde Ganzen en de AFAS Foundation kunnen
we grotere stappen zetten, en meer dorpen
per jaar helpen samen met Adicay. Daarnaast
geven we ook presentaties over onze stichting
bij verenigingen en scholen. Ook verkopen we
mooie spullen uit Guatemala, zoals sieraden,
sjaals, tasjes, portemonnees, sleutelhangers,
en textiel zoals tafelkleden, waarvan de opbrengst naar onze projecten gaat. De verkoop
doen we op markten zoals de Garagesale in
Munstergeleen. In onze kadoshop (Kadoshop
| Stichting Ayuda Maya) is een impressie
te zien van wat we verkopen. Aan de inwoners van Sittard-Geleen doen wij graag deze
oproep; neem vooral contact met ons op
(info@stichtingayudamaya.nl), als je ons wilt
uitnodigen voor een presentatie, op zoek bent
naar een mooi en uniek cadeau voor jezelf of
iemand anders, enthousiast wordt van onze
projecten en mee wilt helpen als bestuurslid
of ambassadeur, ons wilt ondersteunen als
donateur of vragen hebt over onze stichting.
Wil je nog gebruik maken van een slotwoord? Is er een vraag niet gesteld, die
je graag had willen beantwoorden?
Wat ons veel vertrouwen geeft in de projecten
die we uitvoeren is het gebruik van een ‘succesformule’: wij zorgen voor de fondsen, onze
betrouwbare partner Adicay overziet en begeleidt de projecten en de dorpen zelf leveren de
man- en vrouwkracht voor de bouw van het
systeem en onderhouden deze. Elk dorp stelt
zelf een team samen van mannen en vrouwen
die van Adicay training ontvangen voor het
onderhoud van het systeem. Ook betaalt elk
gezin per maand ongeveer € 0,50. Wanneer
er dan schade is aan het systeem, kan het
dorp zelf de benodigde materialen kopen en
de reparatie uitvoeren. Dat dit ook écht werkt
hebben we gezien in 2020, toen er in een dorp
schade was aan een leiding vanwege twee orkanen, ETA en IOTA, die in korte tijd over het
land raasden. Het dorp heeft toen de ‘geldpot’
gebruikt om nieuwe onderdelen te kopen en
de leiding gerepareerd. Door deze manier van
werken heeft het dorp eigenaarschap over het
project, en kunnen wij samen met Adicay een
volgend dorp gaan helpen!
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DELTA Glasvezel
in Munstergeleen

Mis het niet!

Bestel vóór 30 september
Met het Glasvezel Flexpakket van DELTA kun je met zijn allen in huis tegelijkertijd online zonder haperingen. Je verstuurt net
zo snel bestanden als je ze binnenhaalt en je kunt ongestoord genieten van je favoriete films en series. Jij bepaalt zelf wat je
aan of uit zet: extra snel internet, extra veel zenders, wel of geen vaste of mobiele telefonie? Het kan allemaal. Zonder gedoe
of extra kosten.
Wij installeren je pakket GRATIS en zorgen overal in huis voor gigagoede wifi zelfs tot in de nok! Jij hoeft alleen te bedenken
wat je ermee wilt gaan doen.
Doe de postcodecheck op onze website, bel voor meer informatie met onze adviseurs
via het onderstaande nummer of kom langs bij ons Glasvezel Informatiepunt aan
de Overstraat 14 in Munstergeleen.

delta.nl/munstergeleen | 0118 - 22 55 71
* Na de actieperiode van 3 maanden betaal je voor 1 Gig de resterende contractperiode van 9 maanden 45,- per maand. Na de contractperiode betaal je 50,- per maand.
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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
Ophalen
Bij de VVV in Sittard of de Bruna aan de
Markt 108 in Geleen.

Dorpsfims van Grevenbicht
te zien in zaal Aurora

Onderscheidingen voor
schutterijen en harmonie
Burgemeester Verheijen heeft op 6 september
de erepenning van Sittard-Geleen uitgereikt
aan Schutterij St. Martinus Born en Harmonie
St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven. Schutterij St. Willibrordus Obbicht Heeft de Penning
van Verdienste van Sittard-Geleen gekregen.
De uitreiking van de Penningen vond plaats
tijdens de officiële gemeentelijk ontvangst
voor de genoemde verenigingen.
Schutterij St. Martinus Born
Op 9 juli 2022 heeft schutterij St. Martinus
Born het Oud Limburgs Schuttersfeest 2022
(OLS) in Meijel gewonnen en daarmee ‘D’n
Um’ naar Sittard-Geleen gehaald. Als blijk
van waardering voor het winnen van het OLS
ontvangt Schutterij St. Martinus de Erepenning van Sittard-Geleen.
Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven
Een week later op 17 juli 2022 heeft het harmonieorkest van St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven deelgenomen aan de concertwedstrijden voor harmonie van het Wereld
Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. Het
harmonieorkest is wereldkampioen geworden
in de eerste divisie. Als blijk van waardering
voor deze prestatie ontvangt Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven de Erepenning
van Sittard-Geleen.

Wanneer u ook wilt deelnemen aan
deze bedevaart kunt u voor €20,00
een buskaart kopen via voorzitter Tjeu
Wetzels (06-278221 Donderdagavond,
22 september, tijdens de uitreiking van
de dvd’s en usb-sticks van de dorpsfilm
“Grevenbicht, ein dörpsfilm oet 1962”
in zaal Aurora, worden tevens beide
door filmmaker Johan Adolfs opgenomen dorpsfilms uit 1956 en 1962
vertoond. De entree is gratis.
Vanaf 18.00 uur kunnen via https://www.
bronnerhof.nl de door vóór-inschrijving
bestelde dvd’s of usb-sticks afgehaald worden
en contant afgerekend a € 15,00 per stuk. Om
19.00 uur wordt de film uit 1962 vertoond en
om 20.15 uur de film uit 1956. Beide films du-

ren elk 45 minuten. De opbrengst van de film
is bestemd voor Hospice Bronnerhof te Born.
Met de bestelling van deze dorpsfilm steunt
u niet alleen een goed doel maar ontvangt u
ook een bijna 45 minuten durend document
over het naoorlogse dorpsleven in Grevenbicht. Bijna alle namen van dorpsgenoten
die in beeld komen met hun leefomgeving
worden in het commentaar vermeld. Tijdens
de uitgifte zijn nog een twintigtal dvd’s/usbsticks beschikbaar voor personen welke niet
gereserveerd hebben.
Na 22 september kunnen nabestellingen
geplaatst worden door een bericht te sturen
naar dorpsfilms@ziggo.nl. U krijgt dan een
bevestiging en bericht hoe en wanneer de
bestelling afgehaald kan worden.

Schutterij St. Willibrordus Obbicht
Op 9 juli 2022 heeft schutterij St. Willibrordus Obbicht de tweede plaats behaald bij het
Oud Limburgs Schuttersfeest 2022 (OLS). Als
blijk van waardering voor het behalen van de
tweede plek ontvangt Schutterij St. Willibrordus Obbicht de Penning van Verdienste van
Sittard-Geleen.

Abseilen tijdens de
Burendag in Overhoven
Burendag wordt ieder jaar op de vierde zaterdag in september, 24 september,, gevierd.
Het is een dag waarop de buurt samenkomt
en waarbij veel mensen iets goeds doen voor
elkaar en de buurt, want goede buren doen ertoe. Dit jaar gaat Leif en Leid groot uitpakken.
Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom op het
grasveld voor het parochiezaaltje. Er is koffie/
thee/fris. Dj Modesto zal iedereen verwelkomen met opzwepende muziek waarna de kids
zich kunnen uitleven op een groot spring-

kussen.Voor de durfals, vanaf 12 jaar, is iets
heel spectaculairs bedacht: abseilen vanaf de
kerktoren. Leif en Leid biedt in samenwerking
met Breakpoint-outdoor een unieke mogelijkheid aan om vanaf de Heilig Hart kerk, aan
de buitenzijde af te dalen. Het team neemt je
mee naar de klokkentoren op 30 meter hoogte. Daar ga je langs de buitenzijde abseilen.
Heb je zin om mee te doen met deze unieke
mogelijkheid dan kan Jeugd van 12 tot 20 jaar
zich gratis inschrijven. Voor ouderen wordt
een bijdrage van €7,50 gevraagd. Het Breakpoint-outdoor team staat in voor de veiligheid
van alle deelnemers van deze unieke activiteit.
Inschrijven kan door te bellen met: Leif en
Leid via 06-37610582 of via mail: info@
leifenleid.nl

KO voor Petra Horn
In Burgemeester Verheijen heeft op 5 september een Koninklijke onderscheiding uitgereikt
aan Petra Horn uit Sittard. Zij is benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw
Horn ontvangt deze onderscheiding voor haar
bijzondere verdiensten als verpleegkundige.
Zij is 72 jaar en nog steeds werkzaam als verpleegkundige in de thuiszorg. Al geruime tijd
werkt zij voor Blinkers (voorheen PrivaZorg),
een organisatie die thuiszorg faciliteert, als
wijkverpleegkundige. Tevens heeft mevrouw
Horn als verpleegkundige gewerkt bij Mondriaan, het Leger des Heils en bij de Domus
voorzieningen.

Open Dag Jong Laagland
Theaterwerkplaats Jong Laagland, de jongerentak van theatergezelschap Het Laagland
uit Sittard, organiseert op zondag 11 september een open dag voor alle geïnteresseerden
tussen 8 en 18 jaar. Deze wordt gehouden in
het Toon Hermans Theater, de thuisbasis van
het gezelschap. Als deelnemer kun je gratis
aan 3 verschillende workshops meedoen.
Inschrijven via www.hetlaagland.nl. Als
deelnemer duik je tussen 14.00 en 17.00 uur
in de wereld van de tekstbehandeling, maak je
de mooiste beelden met bewegingstheater of
leer je muzikale skills kennen in een workshop muziektheater. Je maakt kennis met het
makersteam (Mayke Roels, Dönci Bánki en
Evelien Luiten) én het team achter de schermen en dompelt je onder in de sfeer van een
professioneel theatergezelschap in het grootste theater van Sittard-Geleen. Jong Laagland
is de theaterwerkplaats van Het Laagland
waarbij kinderen en jongeren tussen alle skills
leren van acteren en theater maken.
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Adviesprijs 1349,-
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Adviesprijs 989,-

SAMSUNG KOELVRIESCOMBINATIE
RB38A7B6AS9/EF

• Inhoud koelgedeelte: 273l • Inhoud
vriesgedeelte: 114l
• Humidity Fresh + • Metal Cooling plaat
• Twin Cooling Plus * Inclusief Plantsome
voucher t.w.v. 100,-

Adviesprijs 1239,-

879,-

INCL. PLANTSOME
VOUCHER T.W.V. €100,-

A

Adviesprijs 22,99

579,-

BOSCH WARMTEPOMPDROGER

AEG INDUCTIEKOOKPLAAT

• SelfCleaning Condenser • AutoDry
• AntiVibration-zijwanden
• Milieuvriendelijker koelmiddel R290
• Direct Select display

• Nismaat 560x490mm • Bridge functie
• MaxiSense • Direct Touch Controls
• PowerBoost

WTU87692NL

!

IKB64441FB

20,-

PEREL ENERGIEVERBRUIKSMETER
Energieverbruiksmeter 230V/15A

• Zie hoeveel stroom je verbruikt!
• 230V/15A • Weergaven van: vermogen
(W), verbruik (kWh), Totale kosten
• Spanning: 230V • Maximaal 16A

BEZOEK ONZE GRATIS WORKSHOP EN ONTDEK
HOEVEEL JIJ KAN BESPAREN!
WORKSHOP: BESPAREN OP JE ENERGIEREKENING
DONDERDAG 8 SEPTEMBER - 19:00 TOT 20:00
Sittard-Geleen

Deelnemen is gratis

• Ontdek hoe jij energie kunt besparen op huishoudelijke apparaten
• Gratis bespaartips voor thuis
• Uitleg over de nieuwe energielabels
• Breng je eigen lijstje apparaten mee en wij rekenen jouw besparingen uit
• Speciale kortingen en aanbiedingen
• Inclusief hapje, drankje en een presentje voor de deelnemers

SCHRIJF JE SNEL IN OP: WWW.EPTUMMERS.NL

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

