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DE NIEUWE HERFST- EN 
WINTERCOLLECTIE 

IS BINNEN.

        
  

HAROBO
Wij bekleden uw trap 

v.a € 150,- in 20 kleuren.
Interesse? 

Bel 046 - 485 60 46

Na twee succesvolle edities, zal er dit najaar 
wederom een Glazen Huis komen te staan 
in het centrum van Geleen. Van vrijdag 16 
december tot en met zondag 18 december 
zal de Markt in Geleen het decor vormen 
van de derde editie van de goede doelen 
actie. De glazen unit, die een afmeting heeft 
van zes bij zes meter, krijgt een prominen-
te plek op de Markt in Geleen, tijdens het 
winterevenement ‘Fabelachtig Geleen’. Vier 
presentatoren laten zich vrijwillig 48 uur 
lang opsluiten om geld op te halen voor het 
goede doel. Vanaf vrijdagmiddag 17.00 uur 
draaien de dj’s, uiteraard tegen betaling, 
plaatjes die worden aangevraagd. Met het 
geld dat wordt opgehaald worden twee lo-
kale, goede doelen gesteund. Vincentiusver-
eniging Geleen (hulpverlening) en Greutsj 
(talentontwikkeling kinderen) zijn de goede 
doelen dit jaar een financiële bijdrage tege-
moet kunnen zien. 
 Foto Archief organisatie | LIWI Foto

Glazen Huis keert terug

@
Sittard-Geleen!

Erwin Maud Laila

Direct tot 70% besparen Direct tot 70% besparen 
op uw gas?op uw gas?

Ontdek de voordelen 
van de Daikin Airco’s:

Daikin airco’s zijn tevens warmtepomp 
(op lucht/lucht basis)

Interesse? Neem vrijblijvend contact op!!

Bergerweg 170, 6135 KD Sittard
 info@domvdbergh.nl
www.domvdbergh.nl

 +31 46 4510630
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Geen lange 
wachttijden
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DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

GOEDKOOP & DICHTBIJ
URSULINENSTRAAT 18 ECHT • SALMSTRAAT 66A GELEEN

Voor meer informatie 
zie www.onvi.nl

MAAK GEBRUIK VAN ONZE 
ZORGELOZE
OVERSTAPSERVICE

Verleng uw rijbewijs 
vanaf nu digitaal
Uw rijbewijs kunt u vanaf nu digitaal verlen-
gen via de website van de RDW. Het is dus 
niet meer nodig om naar de Stadswinkel te 
komen voor de aanvraag van uw verlenging. 
Ook kunt u uw rijbewijs al na twee werkda-
gen ophalen in de Stadswinkel.
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WASMACHINE
F4WM309WE

CONDENSDROGER
YT CM08 7B EU

KOEL- VRIES
COMBINATIE
KCV161RVS

STOFZUIGER 
MET ZAK
VX4-1-EB

INBOUW-
VAATWASSER
SMV24AX02E 12 couverts

Infolight

ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER

7 kilo

1400 toeren

339999,,--

399399,-

KOEL- VRIES
COMBINATIE
KCV161RVS

VRIEZER
VV6169NWIT

332299,,--

4K ULTRA HD LED TV
55A60G

55
 IN

CH

14
0 

CM

388388,-,-
FULL HD LED TV
32PFS6855/12

32
 IN

CH

81
 C

M

239239,-

VRIEZER
VV6169NWIT

Smart tv

479479,-,-

COMBIMAGNETRON
MN252CW 

1400 toeren1400 toeren

9 kilo

359359,-,-

Inhoud: 25 liter

159 liter koelen

71 liter vriezen

No Frost

16
1 

cm

16
9 

cm

194 liter vriezen

No Frost

STOFZUIGER 
MET ZAK
VX4-1-EB

INBOUW-
VAATWASSER
SMV24AX02E 

Voor alle vloeren

7575,-,-

111155,,-
VRIJSTAANDE 
INDUCTIEKOOKPLAAT
KIV164RVS 

4 kookzones

225555,,--

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

Deze aanbiedingen zijn geldig in week 40+41 zolang de voorraad strekt. 
Afbeeldingen kunnen afwijken, druk en zetfouten voorbehouden. 
Meeneemprijzen zijn enkel geldig in de fysieke winkels. 
*Vraag naar onze voorwaarden

WWW.BOXXER.NL

SALMSTRAAT 66A
GELEEN

ECHT          
URSULINENSTRAAT 18
0475 - 850 557

046 - 888 6542

*

Afvalschildpad straks 
‘moddervet’ door 

brokstukken 
mijn Maurits

Door Ray Simoen

Een grote schildpad was een van de originele 
trekpleisters van het  duurzaamheid-festival 
Bright in het centrum van Geleen ruim een 
week geleden. Leerlingen van het Da Capo 
college hadden van metaaldraad de schildpad 
gemaakt. De schildpad werd ‘gevoed’ met al het 
zwerfaval dat vrijwilligers tijdens de World-
Cleanup Day hadden verzameld in en om het 
centrum van Geleen. Het afvaldier – ‘the Turtle 
of the Trash’- zakte zowat door zijn poten van 
al het verzamelde zwerfvuil. 

Mega
Het door de Stadslabs georganiseerde Bright 
festival had tot doel jong en oud kennis te laten 
maken met de wereld van morgen, waarin 
duurzaamheid en circulariteit een steeds gro-
tere rol gaan spelen.  Daarin is het festival goed 
geslaagd, velen deden enthousiast mee aan 
de originele acties, zoals de CleanUp Day, de 
‘race of the robots’ en de kennismakingsrondes 
met ondernemers, die al druk in de weer zijn 
duurzaamheid en circulariteit.
Als volgend jaar, hopelijk, opnieuw een Bright 
Festival wordt gehouden dan zal er een mega 
reusachtige schildpad in elkaar moeten worden 
gezet. Die kan zich dan compleet vol eten aan 
de brokstukken van watertoren en de Loonhal 
van de Staatsmijn Maurits. Tijdens de open 
dag, die 25 september werd gehouden ter 
gelegenheid van de sluiting van deze legenda-
rische mijn 55 jaar geleden, maande de zoon 
van een oud-mijnwerker iedereen om de ogen 
goed de kost te geven. Want ‘het zou wel eens 
de laatste keer kunnen zijn dat de toren nog te 
zien was.’ Betonrot als gevolg van jarenlange 
verwaarlozing zal de watertoren doen ineen-
storten. Hetzelfde lot wacht de Loonhal en de 
constructiewerkplaats van de ‘Maurits’. Het 
klonk als ‘Kroniek van een aangekondigde 
dood’, de huiveringwekkende bestseller van 
Gabriel García Márquez.

Impasse
Hoe meer de relicten van Geleens mijnver-
leden bedreigd worden, des te meer groeit 
belangstelling ervoor. Uit heel het land hadden 
geïnteresseerden zich gemeld bij de organisa-
toren van de open dag- Heemkundevereniging 
Geleen, de Werkgroep Staatsmijn Maurits en 

Pascal Claessens van het Steinder privé mijn-
museum d’r Bickel-.  De toeloop was zo groot 
dat helaas velen teleurgesteld moesten wor-
den. De toenemende publieke interesse lijkt 
vastgoedbaas Paes, eigenaar van de Loonhal,  
Chemelot, eigenaar van de grond, waarop de 
watertoren staat, en de gemeente Sittard-Ge-
leen, weinig te deren. Men blijft volharden in 
de zelf gecreëerde impasse. Chemelot vindt het 
te gevaarlijk om publiek toe te laten bij de oude 
watertoren op zijn terrein en de nabij gelegen 
Loonhal, maar intussen wil het bedrijf wel 
twee opslagtanks voor het gas propeen vlakbij 
Lindenheuvel plaatsen.
Vatgoedbaas Paes wacht rustig af: het gebied, 
waar ‘zijn’ Loongebouw staat zal straks veel 
meer waard worden zodra  de gemeente er 
VIDAR heeft gehuisvest. En de gemeente lijkt 
financieel en bestuurlijk niet in staat om de 
impasse te doorbreken. Het lijkt erop alsof dit 
trio dan maar gewoon afwacht totdat de mijn-
gebouwen vanzelf instorten of door betonrot 
zo zijn aangetast dat renovatie onmogelijk en 
onbetaalbaar is geworden. Nog een laatste 
rouwwake bij de afvalschildpad, die de mijn-
brokstukken krijgt gevoerd, en het probleem 
is opgeruimd. De Heemkundevereniging en 
Werkgroep Staatsmijn Maurits worden in-
tussen afgescheept met beloftes dat in de om-
geving van de verdwenen mijn herinnerings-
kunstwerken komen en er elders in de stad ook 
tastbare herinneringen aan het mijnverleden 
zichtbaar zullen worden gemaakt. Maar dat 
zijn goedkope zoethoudertjes.

Krokodillentranen
De publieke onvrede over de langzame maar 
onstuitbare verdwijning van Geleens tastbare 
herinneringen aan het mijnverleden heeft 
politiek nog tot weinig commotie geleid. CDA 
raadslid Patrick Brouwers doet als lid van de 
Werkgroep Staatsmijn Maurits zijn stinkende 
best maar van de rest van de ‘Geleense raads-
leden’ is nog weinig actie gezien. Getalsmatig 
vormen ze een belangrijk deel van de gemeen-
teraad. Als ze over partijpolitieke grenzen 
zouden heenstappen en gezamenlijk zouden 
optrekken, dan zou op zijn minst de verdere 
afbrokkeling van de laatste restanten van het 
Gelener mijnmuseum gestopt kunnen worden. 
Volgende stap zou dan zijn om van de Loonhal 
of wellicht een deel ervan een mijnmuseum te 
maken. Dat zou een noodzakelijke aanvulling 
en verbetering van het mijnmuseum in Heer-
len zijn. Daar is aan de opgang, bloei, verval 
en wederopbouw van de westelijke mijnstreek 
voorbij gegaan. In Heerlen ligt de nadruk op 
de oostelijke mijnsteek maar de historie en 
ontwikkeling na de mijnsluiting waren daar in 
tal van opzichten anders dan in het westelijk 
mijnbekken.
Als men dikke krokodillentranen blijft janken 
over het verdwijnende mijnerfgoed van Geleen 
e.o  en verder geen actie onderneemt dan zul-
len er binnenkort erg veel Turtles of The Trash 
in elkaar gezet moeten worden.

Geen wachtrijen meer 
voor bloeddonors
Vanaf vandaag kun je als bloeddonor 
bij Sanquin Bloedbank in Maastricht, 
Heerlen en Sittard op afspraak bloed 
komen geven. Met het ‘MijnOproep’ 
systeem laten bloeddonors weten dat ze 
langskomen voor hun donatie en wordt 
er een stoel voor hen gereserveerd. 
Hierdoor weten donors dat ze niet in 
een lange rij hoeven te staan.

Sanquin roept voortdurend donors op om 
te komen doneren. De oproepen hiervoor 
worden afgestemd op welke bloedgroepen de 
ziekenhuizen nodig hebben. Als een donor 
een oproep krijgt, had hij of zij tot nu toe twee 
weken de tijd om binnen te komen lopen, 
bijvoorbeeld bij de vestigingen in Maastricht, 
Heerlen en Sittard.
Teamleider Manon Theunissen: “Die manier 
van oproepen kent zijn beperkingen. Want 
onze donors komen vrijwillig langs, en willen 
dan ook graag dat dat soepel gaat. Maar op 
sommige momenten is het erg druk. Dan kan 
het gebeuren dat donors lang moeten wachten 
voor ze kunnen doneren. Voor hen frustre-
rend, en het geeft bovendien veel drukte op de 
locatie.”
Met het nieuwe systeem kiezen donors die een 
oproep krijgen een tijdslot van een half uur 

waarbinnen ze binnen kunnen komen. Hier-
door weet Sanquin hoeveel mensen er komen, 
en komen er niet meer mensen dan er stoelen 
beschikbaar zijn. Mensen zijn daardoor ook 
sneller klaar met hun donatie. Ervaringen 
met het systeem op andere vestigingen zijn 
positief. ‘MijnOproep’ werd binnen Sanquin 
stapsgewijs ingevoerd. Alle Sanquin locaties 
werken met het nieuwe systeem. Op sanquin.
nl/mijnoproep kun je meer lezen over done-
ren op afspraak. 
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Scan de QR-code 
voor meer info. 

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?

E-Fiber glasvezelspreekuren

Sittard
Wekelijks op  

dinsdag  

Buurtcentrum 
Limbrichterveld, 

Eisenhowerstraat 724

Born 
Wekelijks op  
woensdag 

Gemeenschapshuis Born,  
Prins Bisdomstraat 5

Geleen
Wekelijks op  
donderdag 

Het Volkshoes, Pastoor  
Schoenmaeckersstraat 8

Overal geldt een inloop van 9.30 tot 12.00 uur.

Radio Revuu laat mooie Sittardse 
revuemuziek niet verloren gaan

 Foto Zittesje revuu

Van ‘De Pillendreër’ tot de ‘Doeven-
blouse’ en van ‘Jopie oet Amsterdam’ 
tot ‘Roxy’. Allemaal geweldige re-
vue-nummers die nooit meer te horen 
waren, behalve bij de fanatieke luiste-
raars van CD’s. Vanaf 1 oktober komt 
daar echter verandering in. De rijke, 
muzikale historie van de Zittesje revuu 
is namelijk vanaf dat moment te beluis-
teren via de nieuwe onlineradiozender 
‘Radio Revuu’.  Dit online platform 
zendt tot en met het einde van dit jaar 
muziek van de Zittesje revuu uit en is 
24 uur per dag te beluisteren via www.
radiorevuu.nl

Het idee ontstond eigenlijk vanuit Radio Non-
nevot, een verzamelplek voor alle Sittardse 
carnavalsmuziek. Dit moest er ook komen 
voor de revuu vonden Marc Webers en Joska 
Muijtjens, initiatiefnemers van Radio Revuu. 
Marc Webers: ‘Mensen luisteren steeds 
minder naar CD’s en daardoor gaat de mooie 
Sittardse revuemuziek verloren. Op deze ma-
nier blijven ze gearchiveerd en kunnen ze ook 
de nodige nostalgie oproepen’.

RadioRevuu
‘Van het één kwam het ander’, laat Joska 
Muijtjes weten. ‘De afgelopen maanden is de 
revuemuziek geïnventariseerd, waarbij geheel 
onverwachts oude opnames boven water kwa-
men waarvan het bestaan niet meer bekend 
was. Deze video-opnames van onder andere 
de voorstellingen in 1981 en 1983 zijn tijdig 
gedigitaliseerd, waardoor deze muziek veilig 
gesteld is’, aldus Muijtjens. Natuurlijk zijn 
niet alleen de oude nummers te horen. Ook 
de muziek uit de meest recente voorstellingen 
komt voorbij met prachtige liedjes begeleid 
door Big Band Time Out, die ook dit jaar weer 
zal zorgen voor de muzikale omlijsting. De 
totale playlist van Radio Revuu bestaat uit 
meer dan 100 bekende en ook minder beken-
de liedjes. De muziekbibliotheek van Radio 
Revuu groeit nog elke dag en is goed voor vele 
uren luisterplezier.

Muziekcommissie
Iedere revue wordt er een muziekcommissie 
samengesteld met dit jaar onder andere Cyril-
le Niël, Marlou Obers, Jan van Daal Eric van 
Oppen en Sjef Schurgers. Zij bedenken iedere 

Ik geef het toe. Ik ben een week dier. Of een 
watje, zoals mijn oudste zoon me liefko-
zend betitelt. Zo eentje die moet sniffen bij 
Spoorloos. Of die de tranen in haar ogen heeft 
staan, als de Titanic op t.v. voor de 100e keer 
is gezonken. Iemand, die na eerst alles bij el-
kaar te hebben geschreeuwd, uiteindelijk zelf 
de harige 8-poter buitenzet omdat “elk leven 
immers telt.”

Mijn reeds eerder genoemde zoon begrijpt 
niet hoe het komt dat zijn moeder in haar 
werk een pittige (maar eerlijke) tante kan zijn, 
terwijl ze thuis juist zo mak als een lammetje 
is.
“Ik snap het niet”, is wat zoonlief 1 regelmatig 
zegt als zijn broer zojuist weer iets heeft weten 
te regelen door alleen maar met zijn mooie 
blauwe ogen te knipperen. “Hoe kan het 
toch”, vraagt zoonlief 1, “dat jij zo anders thuis 
bent dan op je werk?” Een fascinerende vraag 
om eens bij stil te staan.

Het zal vast met mijn rol te maken hebben. 
Als leidinggevende wordt van mij verwacht 
dat ik duidelijk ben. Dat ik naast ja, zeker 
ook nee kan verkopen. En heel eerlijk; dat 
kan ik uitstekend. Als ik van mening ben dat 
er goede argumenten zijn om iets te doen 
of juist te laten, dan zal ik je dat vertellen. 
Moet er onderhandeld worden? Vraag mij. 
Wil je een goede deal, bijvoorbeeld voor een 
schoolreisje? Ik ben je “mannetje”. Ik haalde 
voor coronatijd met gemak een paar honderd 
euro van een offerte af, die uiteraard te goede 
kwam aan de leerlingen. Zonder blikken of 
blozen geef ik in onderhandeling tegengas, 
totdat er een voor de organisatie, voordelig 
compromis uitrolt.
 
Maar o wee als ik niet op mijn werk ben, maar 
gewoon in familiaire kring. Dan komt er een 
schijnbaar ander persoon bovendrijven. De 
anders altijd zo doortastende dame is opeens 
in geen velden of wegen meer te bekennen. 
Onderhandelen op de zaterdagmarkt in Mont-
pellier bijvoorbeeld? Of afdingen op een auto? 
Ik bak er helemaal niks van. Sterker nog: me-
vrouw kijkt meteen manlief aan en hoopt dat 
hij de onderhandelingen doet met het hopelijk 
door mij gewenste resultaat.

Hoe kun je nu zo verschillend zijn in een 
andere setting vraag ik me af? Ik denk dat het 
te maken heeft met het feit, dat je in je werk 
toch een wat meer afstandelijke rol hebt en je 
een verwachtingspatroon schept dat hoort bij 
je rol of functie. Bepaalde gedragingen komen 
dan sterker naar voren. Kenmerken die privé 
naar de achtergrond gaan. Gelukkig denk ik 
dan, want ondanks 
dat ik me prima in 
mijn zakelijke kant 
kan vinden, ben ik blij 
dat die zachte kant 
ook bij me hoort. Of 
moet ik week zeggen?

Fijne dag,

Laeve in de brouwerie

Maud Schenk

keer welke muziek op welke plekken past en 
schrijven vervolgens zelf bijpassende melo-
dieën en teksten. Unaniem zijn zij het er over 
eens dat Radio Revuu een mooie toevoeging 
is om de muziek van de voorstellingen het 
digitale podium te geven die het verdient.
Oukouk in het Toon Hermans Theater
De Zittesje revuu is bij uitstek de perfecte 
avond of middag uit in het Toon Hermans 
Theater waar theater, muziek en dans 
samenkomen. Dit jaar zal de nieuwe revue, 
die de titel ‘Oukouk’ draagt, te zien zijn op 
18,19,20, 25,26 en 27 november en ook 2,3 en 
4 december. Inmiddels is het alweer bijna drie 
jaar geleden dat voor de laatste keer het doek 
sloot van de succesvolle Zittesje revuu ‘Hoog 
bezuik’. Ruim zesduizend bezoekers genoten 
destijds van heerlijke live-muziek, mooie 
decors, bijzonder kleding en humoristische 
sketches. De afgelopen tijd is er veel werk 
verricht om vanaf 18 november weer een kwa-
litatief hoogstaande voorstellingenreeks op 
het podium van het Toon Hermans Theater te 
krijgen. 

 Kaartjes via www.oukouk.nl

Neem een foto
van uw zitmeubel

mee en wij maken

dan meteen
een passende
offerte.

MOL & GEURTS - Industriestraat 14  6135 KH Sittard
Tel.: +31 (0)46 451 99 22 - E-mail.: info@molgeurts.nl - Website: molgeurts.nl

HHEERRSSTTOOFFFFEERREENN
30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF

Hoekbank
vanaf

2250,=

Stoel
vanaf
175,=

Bank
vanaf

1450,=

Fauteuil 
vanaf

1150,=

v
mee en wij maken 

dan meteen 
een passende 
offerte.

MOL & GEURTS - Industriestraat 14  6135 KH Sittard
1 (0)46 451 99 22 - E-mail.: info@molgeurts.nl - Website: molgeurts.nl

RTING OP HET LEER
RTING OP DE STOF

Hoekbank
vanaf

2250,=

Bank
vanaf

1450,=

Fauteuil 
vanaf

1150,=

-30% KORTING OP DE BEKLEDING



MIJNGazet | pagina 4

Scan de QR-code 
voor alle info. 

Kom 
    naar de 
glasvezel
   markt

Wil je weten wat er allemaal mogelijk is met een glasvezelabonnement? Wil je advies over welk 
pakket bij jou past? Kom dan kennismaken met de providers op de Glasvezelmarkt. Zij beantwoorden 
graag al je vragen. Zodat jij zeker weet dat je een keuze maakt waar je 100% achter staat. Mis het niet!

Meer informatie vind je ook op e-fi ber.nl/sittard-geleen..

Nog kiezen voor een glasvezelabonnement? 
Laat je informeren door de providers zelf!

Wanneer & Waar? 
18 t/m 22 oktober  

11.00 – 18.00u 
Schuttersplein in Geleen
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Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100 

Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100 

Heeft u een betaalrekening bij SNS, 
is uw kind tussen de 6 en 11 jaar en 
wilt u voor uw kind een jeugd 
betaalrekening? 

Kom dan langs bij ons 
op kantoor om een 

Monnie op te halen.

Even voorstellen: 
Wethouder Yvonne Salvino-Meijer
Het nieuwe college van B&W van Sit-
tard-Geleen telt vijf wethouders. Leon 
Geilen (gob), Judith Bühler (CDA), 
Yvonne Salvino-Meijer (gob), Andries 
Houtakkers (CDA) en Ivo Tillie (gob) 
vormen samen met burgemeester Hans 
Verheijen het college. De vijf wethou-
ders stellen zich in Mijn Gazet aan u 
voor. Deze week: wethouder Yvonne 
Salvino-Meijer.

Yvonne Salvino-Meijer (1970) is nu drie 
maanden wethouder. De vorige raadsperiode 
was ze raadslid, fractievoorzitter en lijsttrek-
ker van de lokale partij gob. Al veel langer is 
ze een betrokken burger en ondernemer die 
op verschillende terreinen betrokken was bij 
allerlei initiatieven in de gemeente. Zo was 
ze tien jaar voorzitter van de ondernemers-
vereniging BSG, die gemeentebreed actief is. 
Ook hanteerde ze drie jaar lang de voorzit-
tershamer van Parkmanagement Westelijke 
Mijnstreek. ,,De ervaring die ik in die functies 
heb opgedaan, komt nu heel goed van pas,” 
zegt ze enthousiast. ,,Mijn ondernemershart 
blijf ik trouw, wethouder ben je voor iedereen. 
Ja, de deur staat echt voor iedereen open.” 

Verbinden
Van het ondernemerschap heeft ze, sinds 
ze wethouder is, afscheid genomen. ,,Het 
was een bewuste keuze om uit het bedrijf te 
stappen en me volledig te richten op het wet-
houderschap. Op die manier kan ik er volledig 
zijn voor de inwoners van Sittard-Geleen.” Ze 
heeft – uiteraard – economische zaken in haar 
portefeuille, evenals onderwijs, arbeidsmarkt, 
dienstverlening en communicatie. ,,Dat maakt 
dat ik verschillende zaken met mekaar kan 
verbinden, bijvoorbeeld tussen onderwijs en 
economie zodat de opleidingen meer aanslui-
ten op de vraag van het bedrijfsleven.” 

De eerste maanden als wethouder hebben be-
vestigd dat ze een goede keuze gemaakt heeft. 
,,Dit is echt een fantastische baan waar je het 
verschil kunt maken voor mensen in dorp en 
stad, voor jong en oud.”

Wilt u in gesprek met wethouder Yvonne 
Salvino-Meijer? Zij is bereikbaar via het 
secretariaat:
Telefoon: 046-4778117
E-mail: 
wethouder.yvonnesalvino@sittard-geleen.nl

Wethouder Yvonne Salvino-Meijer: ,,Dit is echt een fantastische baan waar je het verschil kunt 
maken voor mensen in dorp en stad, voor jong en oud.”  Foto Gemeente Sittard-Geleen

Opening nieuwe 
locatie Talander
Het vrijeschoolonderwijs is Nederland is 
groeiend. Dit is ook te merken bij Talander in 
de gemeente Sittard-Geleen. Op dit moment 
volgen 140 leerlingen uit de gehele regio hier 
Vrijeschoolonderwijs. De school die tot vorig 
schooljaar nog gevestigd was aan de Romei-
nenstraat in Sittard barstte door deze snelle 
groei uit haar voegen en kregen na intensief 
overleg met de gemeente een mooi eigen 
schoolpand aangeboden, die voor velen nog 
bekend staat als het vroegere pand van ‘ba-
sisschool de Cantecleer’. Met de prognose om 
door te groeien naar enkelstroomse klassen 
heeft Talander hier de ruimte gevonden om 
hun visie op onderwijs te kunnen uitdragen.

Met de officiële opening die woensdag 28 
september heeft plaatsgevonden, door het 
symbolisch plaatsen van de Talander grond-
steen door wethouder Yvonne Salvino-Meijer 
en een gezellige spellenochtend hebben kinde-
ren, team en ouders het schoolgebouw in 
gebruik genomen.
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DIVERSE 
THUIS BIOS DEALS 

IN OKTOBER!
KOM NAAR DE WINKEL 

OF KIJK OP DE SITE!
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Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl

ACTIE:
Bij uw eerste 

bestelling 

3 maaltijden
voor 

€ 18,95

OOK 
LEKKERE 
SOEPEN
vanaf

€ 1,95

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

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

Bezorgdag

Ingrid Ruigt-Latten (63 jaar) woont 
in Overhoven en is sinds 2019 voor-
zitter van de Stichting Leif en Leid. 
Deze stichting heeft als doelstelling het 
bevorderen van de sociale cohesie in de 
wijk Overhoven in Sittard.

Tekst Bert Wassenberg

Het initiatief Leif en Leid bestaat sinds 
2016. Hoe lang ben je al betrokken bij 
deze stichting en hoe lang als voorzit-
ter? 
Samen met mijn echtgenoot Dolf en Carla 
Faber hebben we in 2016 deze stichting op-
gericht. Dolf was in het begin de voorzitter en 
ik de secretaris. In 2019 heb ik het voorzit-
terschap overgenomen en is Carla secretaris 
geworden

Vertel eens wat meer over de doel-
stelling van jullie stichting? Was het 
initiatief noodzakelijk destijds?
We merkten dat de mensen steeds meer langs 
elkaar heen leefden. We willen stimuleren dat 
er meer oog voor elkaar moet zijn en meer 
betrokkenheid binnen de wijk. We staan voor 
alle inwoners van de wijk klaar ongeacht 
afkomst of religie. We behandelen iedereen 
gelijkwaardig en hebben geen winstoogmerk.

De vrijwilligers van de Stichting zijn 
de ogen en oren van de wijk, staat te le-
zen. Over hoeveel vrijwilligers beschikt 
de stichting en zijn er dat genoeg?
Op dit moment telt de stichting 19 vrijwilli-
gers die verspreid over de wijk wonen. Hoe 
meer vrijwilligers, hoe makkelijker we onze 
doelstellingen kunnen bereiken. Dus het zou 
fijn zijn om meer vrijwilligers te krijgen.

Samenwerking in en buiten de wijk 
staat hoog in het vaandel? Hoe succes-
vol is die samenwerking en met wie 
vooral?
We werken samen met wijksteunpunt Gelder-
hof, de Parochie Overhoven en ondersteunen 
bij de wijkfeesten en helpen DVO en de Narre. 
Sinds kort is er ook samenwerking met Vidar 
in de wijk. Buiten de wijk geldt dat voor het 
Knooppunt informele zorg.

Leif en Leid heeft 5 bestuursleden? 
Is dat voldoende om de stichting te 
runnen?
Ja, voor het dagelijks bestuur is dat vol-
doende en we hebben de taken binnen ons 
bestuur goed verdeeld. Rik van den Aakster 
is penningmeester, Carla Faber secretaris 
en ik voorzitter. Daarnaast zijn er nog twee 
bestuursleden Leon de Louw en Gitane Du-
mernit.

De Facebookpagina telt bijna 500 
volgers. Is dat een belangrijk medium 
voor jullie? Welke andere mogelijkhe-
den gebruiken jullie om publiciteit te 
maken?

Ingrid Ruigt van Stichting Leif en Leid

We vinden het belangrijk dat we zoveel moge-
lijk mensen bereiken binnen de wijk. Hiervoor 
gebruiken we verschillende media. Facebook 
wordt nog veel door mensen bekeken en is 
daarom voor ons belangrijk om onze activi-
teiten te promoten en mensen te stimuleren 
hetzelfde te doen. Verder gebruiken wij het 
wijkblad, onze internetsite, de regionale krant 
en we maken posters en flyers om activiteiten 
aan te kondigen.

Hoe wordt jullie stichting gefinan-
cierd? Kost de bevordering van de 
sociale cohesie veel geld of vooral veel 
inspanningen?
Door middel van giften in de brede zin van 
het woord, worden onze activiteiten bekostigd 
en uitgevoerd. Dit geeft al aan dat het vooral 
komt door de positieve inzet van ons team.

Vorige maand organiseerden jullie een 
spectaculair evenement: abseilen van-
af de kerktoren? Was dat een succes en 
komt er een vervolg?
In het verleden hebben we vooral de focus 
gelegd op de ouderen binnen onze wijk en nu 
wilden we ook iets doen voor de jeugd. We 
merken dat daar ook behoefte aan is.
Het was een heel succesvolle dag, met onge-
veer 50 jongeren vanaf 12 jaar die kwamen 
abseilen (het maximale aantal). Daarnaast 
hadden we ook activiteiten voor jongere 
kinderen, zoals een springkussen en het poten 
van bloembollen. Ook was er een DJ aanwezig 
met gezellige muziek en onder het genot van 
koffie met, door vrijwilligers zelfgebakken 
vlaaien, wafels en koeken, kon men genie-
ten van een gezellig samenzijn. Ondanks de 
slechte weersvoorspelling hebben we toch nog 
heel goed weer gehad. Vanwege de leuke en 
positieve reacties willen we zeker kijken of we 
hier een vervolg op kunnen geven.

Jullie hebben ook een drietal projec-
ten onderhanden, de boodschappen 
bezorgdienst, de jeu de boules baan en 
het buurtkastjesproject? Kun je er wat 
meer over vertellen ter inspiratie voor 
andere wijken bijvoorbeeld?
De boodschappen bezorgdienst was vooral 
actief tijdens de coronatijd omdat veel oude-
ren of zieken niet zelf konden gaan. De jeu de 
boules baan is aangelegd door vrijwilligers 
voor ontspanning en gezellig samenzijn voor 
mensen in de wijk. Iedereen in de wijk mag 
hier vrij gebruik van maken. Het buurtkastje 
is geplaatst voor mensen die het niet zo breed 
hebben. Ze mogen er iets uitnemen als ze 
iets nodig hebben en mensen die iets kunnen 
missen kunnen dit erin plaatsen. Onze vrij-
willigers zorgen ervoor dat er geen verkeerde 
producten in komen te staan. Voor de Kerst 
hebben we nog een inzamelingsactie van 
levensmiddelen. Daar maken we dan Kerst-
pakketten van. Deze brengen we dan vlak voor 
Kerstmis naar mensen die het nodig hebben. 
Ook hebben we nog een kastje geplaatst 
voor boeken, een kleine buurtbibliotheek. 
In samenwerking met de bloemengroep van 
de kerk maken we ook elk jaar kerststukken. 
Deze worden verkocht en de opbrengst is voor 
onderhoud van onze H.Hartkerk. Ze kunnen 
van tevoren besteld worden. Een voorbeeld 
staat enkele weken van tevoren op onze site, 
zodat we weten hoeveel we er ongeveer moe-
ten maken.

Aandacht maakt blij was een nieuw 
initiatief in 2019? Hoe is de huidige 
stand van zaken?
We merkten dat er in de zorg steeds minder 
tijd is om wat extra aandacht te geven aan 
ouderen. Wij willen met enkele vrijwilligers 
naar deze mensen toe gaan om een luisterend 
oor te bieden of samen iets gezelligs te doen, 

een spelletje spelen of even wandelen.
Gelukkig gebeurt dit in onze wijk al veel door 
buren. Toch merken we wel dat de drempel bij 
veel mensen nog hoog ligt, om hulp te vragen. 
Ook voor dit initiatief hebben we nog enkele 
vrijwilligers nodig die naar deze mensen toe 
willen gaan

Zijn het allemaal idealisten die in de 
wijk actief zijn om de cohesie te bevor-
deren?
Nee, maar je moet wel een hart hebben voor je 
medemens. Het is in deze tijd erg belangrijk, 
waar iedereen moet presteren en langs elkaar 
heen leeft. Want een goede buur is beter dan 
een verre vriend.

Is er nog een vraag die niet gesteld is, 
maar die je wel graag aan de orde had 
gehad? Dan is hier de gelegenheid om 
nog wat informatie kwijt te kunnen!
De Stichting Leif en Leid is in het leven geroe-
pen om mensen te stimuleren om meer oog te 
hebben voor elkaar. We vinden het geweldig 
dat andere mensen zich gestimuleerd voelen 
om hetzelfde te doen in en buiten onze stich-
ting. We kunnen niet zonder elkaar, je hebt 
elkaar nodig.

Bladkorven zijn er weer!
Het opruimen van de bladeren is gestart. Ook 
dit jaar kunt u weer rekenen op de dienstver-
lening van de gemeente Sittard-Geleen. Aan 
het einde van het seizoen zijn alle bladeren 
weer opgeruimd. Gelukkig laten niet alle 
bomen op hetzelfde moment hun bladeren 
vallen. Dat is afhankelijk van de boom en 
het weer. Het plaatsen van de bladkorven is 
inmiddels gestart.

Bladkorven
De bladkorven staan op de plekken waar ze 
nu het meest nodig zijn. De korven zijn alleen 
voor bladeren want er wordt compost van 
gemaakt. Takken en ander tuinafval kunt 
u gratis naar het milieupark brengen. Die 
verwerken ze tot brandstof voor de biomassa-
centrale in Sittard. De openingstijden van de 
milieuwparken zijn te vinden op de site van 
het RWM.

Bladkorf nodig?
U mag meedenken over de plekken van de 
bladkorven. Vindt u dat in uw buurt een 
bladkorf nodig is, neem dan contact op met 
de gemeente via telefoonnummer 14 046 of 
maak een melding. Zodra een korf niet meer 
nodig is óf niet juist gebruikt wordt, verhuist 
hij naar een andere plek. Het is niet mogelijk 
meteen aan ieders wens te voldoen, maar alle 
aanvragen worden bekeken.

Spelregels
Dit zijn de spelregels voor het gebruik van de 
bladkorven:
- de bladkorven zijn alleen bedoeld  
 voor bladeren
- takken of andere vormen van afval  
 horen er niet in
- bij misbruik of verkeerd gebruik  
 wordt de korf verwijderd.
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JAIME MUT
ASSISTENT TRAINER

DOMINIK VERGOOSSEN
ASSISTENT TRAINER

JEROEN SCHEPENS
ASSISTENT TRAINER

FRANK DEMOUGE
ASSISTENT TRAINER

PATRICK CREEMERS
KEEPERSTRAINER

JAVIER CHOCARRO
PERFORMANCE TRAINER

MARCEL TENNEY
FYSIOTHERAPEUT

KASPER BONGAERTS
FYSIOTHERAPEUT

ROBERT VAN GOOL
CLUBARTS

DANNY VAN WEERDEN
TEAMMANAGER

RONALD RONKEN
MATERIAALMAN

MIGUEL PEREZ
DATA-ANALIST

TJERK VAN EGGELEN
VIDEO-ANALIST

JEROEN DIETEREN
HOOFD MEDISCHE ZAKEN

TECHNISCHE STAF
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UITZENDEN •  DETACH ER EN •  W ERVI N G &  S ELEC T I E  •  I N H O USE  SERVICE S  •  PROFE SSIONALS  •  WERKEN IN  BELGIË www.eptummers.nl

JOUW LOKALE ELEKTRONICA-
EN WITGOEDSPECIALIST 
RETAILPARK SITTARD-GELEENSTEM EN WIN!

€ 150,- SHOPTEGOED 

Hofkamp 30 
6161 DC Geleen 
+31 (0) 46 – 303 09 08
www.atexworkshop.com

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

Kempenweg 49 - 6125 AB - Obbicht
+ 31 6 - 39216265
info@frc-ventilatietechniek.nl SANI-DUMP SITTARD - NUSTERWEG 88 D

www.sanidump.nlwww.sanidump.nl

BetaAL GEEN 21% BTW
MAAR SLECHTS 6% 6% 

BTWBTW
SANI-DUMP SITTARD - NUSTERWEG 88 D

BetaAL GEEN 
MAAR SLECHTS Marcellienstraat 14

6166 CR Geleen
046 475 72 86

www.rademakersparket.nl

SCHOENMODE
Maasbracht

schoenenleverancier Fortuna Sittard
www.scholsschoenmode.nl

   
Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen 

 
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN 

 
Voor al Uw apparatuur: 
   -  Wassen, droger, koelen en vriezen 
   -   Audio en TV, elektromaterialen 
 
Unieke service en garantie: 
    - Géén voorrijkosten en géén arbeidsloon  
    - Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd* 
                                     * exclusief inbouw apparatuur 
 
Burg.v.Boxtelstraat 4, Limbricht  
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl  

 
 

   
Miele en AEG wasmachines 

 
AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,  

van € 629,00 voor €549,00 
 

Voor al Uw apparatuur: 
   -  Wassen, droger, koelen en vriezen 
   -   Audio en TV, elektromaterialen 
 
Unieke service en garantie: 
    - Géén voorrijkosten en géén arbeidsloon  
    - Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd* 
                                     * exclusief inbouw apparatuur 
 
Burg.v.Boxtelstraat 4, Limbricht  
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl  

 

Wij zoeken monteurs & machinist-chauffeurs! 
Ga naar jobs.colle.eu voor al onze vacatures

Egelantier 9, Retailpark Sittard-Geleen
046-3030971          www.kitchen4all.nl

Tijdens wedstrijden van Fortuna Sittard:

SPECIALE ACTIE: 
voor, tijdens en na wedstrijden van 

Fortuna Sittard
Speciale Fortuna consumptiekaart 

10 consumpties euro 23,-

(De speciale Fortuna consumptiekaart  
is alleen geldig op wedstrijddagen  

van Fortuna Sittard)
 

Alle uit- en thuiswedstrijden van 
Fortuna Sittard

LIVE op groot scherm.

Limbrichterstraat 28,
6131 ED Sittard

046 451 3306  
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multifiber komt naar je 
toe met de glasvezelbus

www.multifiber.nl   |   sales@multifiber.nl   |   074-2051088

Komende week zijn we bij jou in
Born.

Datum: 18 oktober 2022

Locatie: Steenweg bij Pizza Latino
 in Born

Tijd: 15.00 - 19.00 uur

Kom langs en pak deze kans!

Internet
 500 Mbit/s (max up en download)

 Vast IP adres

 Incl. Router / WiFi

Televisie
 Basis pakket (85+ zenders, 55+ in HD)

 ESPN Compleet

 Standaard 1 televisiebox, max. 3

 Programma gemist

 Begin gemist

 Pauze TV

 Gratis TV App

 Gratis monteur

Telefonie
 1e lijn gratis

 Gratis nummerbehoud

 Voordelige belkosten

INSTAP 500 MBIT

€ 54,95 P/M

€ 35,- P/MAAND

Na 3 maanden betaal je €54.95*
Contractduur: 12 maanden

Internet
 1000 Mbit/s (max up en download)

 Vast IP adres

 Incl. Router / WiFi

Televisie
 Basis pakket (85+ zenders, 55+ in HD)

 ESPN Compleet

 Standaard 1 televisiebox, max. 3

 Opnemen

 Programma gemist

 Begin gemist

 Pauze TV

 Gratis TV App

 Gratis monteur

Telefonie
 1e lijn gratis

 Gratis nummerbehoud

   Voordelige belkosten

COMPLEET 1000 MBIT

€ 35,- P/MAAND

€ 64,95 P/M

Na 3 maanden betaal je €64.95
Contractduur: 12 maanden

Ben je klaar voor de
toekomst?actie 

Internet (1Gig) 
TV en bellen
nu 3 maanden

€35,-
per maand
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Schervenproject gracht kasteel Limbricht

We schrijven het jaar 1987. De gracht 
van kasteel Limbricht wordt opge-
schoond. Daarbij komen onder meer 
enkele duizenden keramische scher-
ven, groot en klein, tevoorschijn. 
Scherven uit met name de 17e en 18e 
eeuw. Ze worden per vondstlocatie ver-
zameld, ingepakt en overgebracht naar 
een depot. Nu, 35 jaar later,  worden 
deze scherven opnieuw onder de loep 
genomen. Dit gebeurt in een samen-
werking tussen de Werkgroep Archeo-
logie Sittard (WAS), onderdeel van 
Heemkundevereniging De Lemborgh, 
en twee deskundigen van archeologisch 
bureau SAGA, met ondersteuning van 
de gemeentelijk archeoloog van Sit-
tard-Geleen. Het doel van dit project is 
de collectie vondstmateriaal te docu-
menteren, te bestuderen en daarover 
te rapporteren in samenhang met de 
geschiedenis van Kasteel Limbricht en 
om een deel van de collectie te ontslui-
ten voor publiek.

Tekst Tjeu Beckers
 
Opzet van het project
Voor de zomervakantie is dit project gestart 
met ondersteuning van de gemeente Sit-
tard-Geleen en de provincie Limburg in de 
vorm van een subsidie. De vrijwilligers van 
de WAS zijn begonnen met het uitpakken en 
zorgvuldig per vondstlocatie en keramiekcate-
gorie uitstallen van het materiaal. Ook hebben 
zij een begin gemaakt met het bekijken, puz-
zelen en indien mogelijk lijmen van passende 
scherven. Dit werk vergt veel tijd. Echt mon-
nikenwerk. Lang niet alle voorwerpen kunnen 
compleet aan elkaar worden gepuzzeld, maar 
duidelijk is in elk geval wel dat de scherven 
veelal betrekking hebben op keramische pot-
ten, pannen, kommen, schalen, schenkkannen 
en tegelwerken die een paar eeuwen geleden 
in het Limbrichtse kasteel werden gebruikt.
SAGA richt zich, naast het begeleiden van 
de WAS, met name op de wetenschappelijke 
kant van het project. Het doet bijvoorbeeld 
archiefonderzoek, veldwerk, diverse inventa-
risaties en analyses, alsook het determineren 
van de vondsten. Dit alles in relatie tot de 
bewonings- en bouwgeschiedenis van het kas-
teel, bijbehorende hoeve en het Salviuskerkje. 
Daarnaast voert een bouwhistorica van Buro4 
ook nog een bouwhistorisch onderzoek uit. De 

bedoeling is dat voor de zomer van 2023 een 
eindrapport van het project op tafel ligt.

Samenwerking
Een project dat specifiek gaat over de vond-
sten in de grachten van kasteel Limbricht, kan 
niet worden uitgevoerd zonder betrokkenheid 
van Stichting Kasteel Limbricht en de huidige 
beheerder van Landgoed Kasteel Limbricht. 
Ook zijn hierover contacten met Erfgoedcen-
trum De Domijnen. In samenwerking met 
deze partners zal er naar gestreefd worden 
een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen 
van de opgraving destijds en van de vondsten 
in relatie tot de bewoningsgeschiedenis van 
het kasteel. Vervolgens zal er samen gezocht 
worden naar mogelijkheden om de resultaten 
van het project zichtbaar te maken voor het 
publiek.

Publiek
Het project zal resulteren in een rapport 
waarin specifieke publieksvriendelijke delen 
worden opgenomen, zoals een fotografisch 
overzicht van de vondsten. Ook zal de WAS 
de basisscholen in Limbricht en Einighau-
sen – Guttecoven benaderen in verband met 
een educatief project dat wordt gemaakt 
rondom de materialen en bevindingen van dit 
onderzoek. Tenslotte is het streven om over 
de resultaten van het werk van de WAS en de 
deskundigen een tentoonstelling te houden.
 
Oproep voor hulp
Ook tijdens de loop van het project wil de 
WAS het publiek graag betrekken bij het 
onderzoek. Wellicht zijn er mensen die nog 
foto’s en/of materialen bezitten die te maken 
hebben met het opschonen van de gracht in 
1987 of kennis en verhalen hierover willen 
delen. Alles is welkom.
De WAS zou het bijzonder op prijs stellen 
wanneer deze mensen via onderstaand 
e-mailadres contact zouden opnemen. Dit zal 
de uitvoering van het project alleen maar ten 
goede komen. Eventuele foto’s en/of materi-
alen die worden beschikbaar gesteld, blijven 
uiteraard eigendom van betreffende bezitter 
en worden tegen het einde van het project in 
2023 weer teruggegeven.
Mensen die als vrijwilliger aan de scherven 
willen puzzelen zijn welkom. Maar let op, er is 
in de werkruimte (tot eind 2022 het voor-
malige politiebureau aan de Pres. Kennedy-
singel in Sittard) slechts een beperkt aantal 

werkplekken beschikbaar. Geïnteresseerden 
wordt verzocht zich te melden via onder-
staand e-mailadres. Zo kunnen zij vragen 
stellen, nadere informatie krijgen en kunnen 
ook eventueel afspraken worden gemaakt 
over hun inzet bij het puzzelen. Degene die in 
welke vorm dan ook hulp wil bieden, kan con-
tact opnemen met de WAS via het volgende 
e-mailadres: werkgroep.archeologie.sittard@
gmail.com.
 
Eerder schervenproject
Dit is niet de eerste keer dat de WAS zich over 
een grote hoeveelheid scherven buigt.
Een paar jaar geleden is een schervenpro-
ject uitgevoerd met Romeins aardewerk, 
gevonden op de locatie waar nu appartemen-

Een aantal vertegenwoordigers van bij het project betrokken partijen op het bordes bij de ingang van Kasteel Limbricht.

tencomplex “de Dominicaan” staat aan de 
Odasingel in Sittard. Ook dat project heeft 
aardig wat inzichten opgeleverd over het leven 
in de Romeinse tijd in wat nu Sittard is. Het 
rapport dat daarover destijds is opgesteld, is 
van de hand van Lieke van Diepen van Bureau 
SAGA, en is getiteld: “Gepuzzeld Verleden” 
met als ondertitel: “Romeins aardewerk uit 
een beekbedding te Sittard”. Geïnteresseerden 
in dit rapport kunnen dat kenbaar maken 
door te mailen naar de werkgroep. Zie daar-
voor het hierboven vermelde e-mailadres.
 
Tot slot: u kunt de WAS ook volgen op face-
book voor meer informatie over dit project en 
over andere WAS-activiteiten: 
https://facebook.com/archeologiesittard.

Twee leden van de WAS aan het puzzelen in de werklocatie.
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deltanetwerk.nl/sittard-geleen

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.

Door Ray Simoen

Heiligen zien er nooit uit als gezellige gasten, 
die van een goed glas en een stevige maaltijd 
houden. Uitgemergeld en heel ernstig ogen ze. 
Niet echt een clubje levensgenieters. Eten is 
voor hen maar bijzaak, dat zo snel moet wor-
den weggespoeld met koud, liefst brak water. 
Op een dieet van urenlange gebeden en afzien 
van alle vleselijke en alcoholische geneugten 
hopen de heiligen de hemel te bereiken. Veel-
al met een afgehakt hoofd onder de arm, een 
met pijlen doorboord lijf of zwart geblakerd 
door het vuur, waarin ze zijn geworpen omdat 
ze hun hemelse vader niet wilden verlooche-
nen.

Wonder
Wie heilig wil worden, moet meer afzien dan 
een rode lantaarndrager in de Tour. Pater 
Karel (1821-1893) uit Munstergeleen kan er-
over meepraten. Hij offerde alles op om maar 
voor zijn arme, hongerlijdende medemens in 
Ierland te kunnen zorgen. Dat deed hij door 
te luisteren naar de Ieren van Dublin om 
hun leed te verzachten.  Maar Karel, die geen 
woord Engels sprak, sprak wel steeds meer 
Ieren aan doordat hij over genezende gaven 
bleek te beschikken. Honderden stroomden 
naar Mount Angus waar hij woonde, om door 
Karels helende handen genezen te worden. 
Dat helingswerk tastte wel zijn gezondheid 
aan, zodat hij er op het laatst meer dood dan 
levend uitzag. Het leverde hem na zijn dood 
wel een zaligverklaring op. En toen hij bijna 
een eeuw na zijn dood ook nog Dolf Dormans 
uit Munstergeleen op wonderbaarlijke wijze 
genas, kon Rome niet anders dan hem heilig 
verklaren. In Dublin, Munstergeleen en Rome 
wordt Pater Karel Houben nog steeds volop 
vereerd. Maar de uitgemergelde heilige wordt 
ook buiten deze ‘Houben-hotspots’ vereerd. 
In Grave bijvoorbeeld, net buiten Limburg. 
In eetcafé De Maaspoort van George van 
Kuppeveld staat  op de bar een beeldje van 

Pater Karel. En regelmatig wordt een kaarsje 
aangestoken bij het beeldje van de Munster-
geleense heilige, aldus patron George. Op de 
bierkaart van De Maaspoort staat zelfs een 
Pater Karelbier als ,,een eerbetoon aan de Pa-
ter Karel club”. Pater Karel club, Pater Karel 
bier? Hoe komt Grave daaraan? 
George geeft uitleg: ,,Een jongeman uit Neer 
kwam in Grave wonen nadat hij een meis-
je van hier had leren kennen. Hij vertelde 
ons dat hij in zijn jeugd heel vaak met zijn 
ouders meeging naar de pater Karel kapel in 
Munstergeleen, waar ze ook een beeldje van 
pater Karel hadden gekocht. Dat beeldje kreeg 
in plaatsje in ons café, waar hij inmiddels een 
hoop vrienden had gemaakt.” De vrienden 
noemden zich ‘de Pater Karel club’. ,, Ze 
maakten reizen naar Dublin, Munstergeleen 
en zelfs naar Rome om daar de heiligverkla-
ring van Pater Karel in 2007 bij te wonen. Op 
de verjaardag van Pater Karel gaan ze elk jaar 
‘iets leuks doen.” 

Nog geen hemelse smaak in Zalig, 
het kriekenbier van Pater Karel

Morellen
Om de vriendschap met de vrolijke pelgrims 
club nog hechter te maken laat café De 
Maaspoort sinds 2010 bij brouwerij De Muifel 
in het Brabantse dorp Megen een blond bier 
brouwen, dat Pater Karel bier werd gedoopt. 
Op het etiket staat een portret van de heilige 
en het wordt gedronken uit een strak, kelkvor-
mig glas, ook met Pater Karel  erop.
Twaalf jaar later krijgt de ascetische heilige 
nogmaals een naar hem genoemd bier. In 
zijn eigen Munstergeleen. Geen stevig blond 
bier van 7 % alcohol, zoals in Grave maar een 
zoetzuur kriekenbier van zo’n 5 %. Gemaakt 
met zure kersen- krieken of morellen- ,voor-
lopig nog uit Baarlo maar binnenkort uit 
de eigen  boomgaard van Stichting Plök in 
Munstergeleen. Een jubelbier is het, want dit 
jaar wordt de 200 ste geboortedag van Pater 
Karel gevierd.

Fruitella
Ga je ook jubelen van dit kriekenbier en 
heeft het terecht de naam ‘Zalig’ (2,75 euro) 
gekregen? Of geef je, net als pater Karel de 
voorkeur aan koud water, na een paar slokken 
van dit feestbier? Feestelijk dieprood met 
een fruitella roze schuimkraag straalt Zalig in 
het glas. Geurt zachtjes naar zoete snoepjes, 
maraskino kers en een beetje suikerspin. Niet 
onprettig maar okay, de weg naar de hemel 
is lang. Kersen proef je meteen bij de eerste 
slok, maar geen volmondige kersensmaak, net 
alsof de kersen verdund zijn met water. De 
kwieke fraîcheur van de zure kers wordt ge-
mist in dit gewijde snoepjeswater. Jammer. In 
de afdronk verdringt een bitter zoete smaak 
al snel het bescheiden fris accent. ‘Zalig’, dat 
veel lijkt op een wat zwaarder type kersensap, 
krijgt nog geen heiligenschrijn. Wel is het een 
eerlijk en zuiver gemaakt bier.
Toch maar eens een pelgrimstocht maken 
naar Grave. Mogelijk biedt het brouwsel van 
de Pater Karel club iets meer bierzaligheid. 

Maastricht Gallery 
Weekend
In het weekend van 14 t/m 16 oktober beleeft 
Maastricht Gallery Weekend zijn eerste editie. 
Er zijn expositieopeningen, vernissages en 
performances opgeluisterd met live muziek en 
bourgondische catering. ‘Wandel door prach-
tige monumentale straatjes van de ‘kunststad 
par excellence’ en ontdek de deelnemende 
galeries met een groot en gevarieerd aan-
bod,’ aldus Rob van Rijn van de gelijknamige 
galerie. ‘De dertien locaties van Maastricht 
Gallery Weekend zijn naast vrijdagavond ook 
op zaterdag en zondag te bezoeken tussen 
12.00 en 18.00 uur. En goed om te weten: 
tijdens het weekend wordt ook Wyck Artistiek 
georganiseerd met een mooie route door het 
creatieve stadsdeel Wyck.’ 

Deelnemers van Maastricht Gallery 
Weekend
De deelnemers van Maastricht Gallery Week-
end zijn: Boekhandel Dominicanen, Famke 
Rousseau, PontArte, Rob van Rijn Kunsthan-
del Galerie, Galerie Schuwirth & van Noor-
den, The Art Society Gallery, Artichoque Art 
Gallery, Galerie Cesart, Japonais, Maaslands 
Antiquariaat & Lijstenmakerij, Galerie 
MOA Contemporary Art, NAN Glass & Design 
en Peter Slegers. De adressen van de deelne-
mende galeries vind je op www.artichoque.nl/
maastricht-gallery-weekend.

Spookjestocht in de Kluis
Buurtverbinding Kluis-Geleen is op zoek naar 
mensen die in omgeving van de Sint Janskluis 
wonen en met Halloween maandag 31 oktober 
hun vensterbank en of voortuin gaan versie-
ren, en natuurlijk ook snoep inslaan voor trick 
or treat. Verklede kinderen lopen vanaf 18.30 
uur met hun ouders een uitgezette route door 
de wijk. Daar waar een kaars voor het raam 
of deur staat mag aangebeld worden. Start en 
eindpunt is de eeuwenoude Sint Janskluis. 
Versierde vensterbank of voortuin deelnemers 
kunnen zich inschrijven via: 
buurtverbindingdekluis@gmail.com
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In de nacht van 31 januari op 1 februari 
1953 werden Zeeland, Zuid-Holland en 
West-Brabant getroffen door een gi-
gantische watersnoodramp: ruim 1800 
mensen verloren het leven. Meteen  
kwamen vanuit Limburg grootscheep-
se hulpacties op gang. Mijnwerkers 
draaiden extra overuren en schonken 
het loon dat ze daarvoor kregen, aan 
Zeeland. Want, wij, hier in de mijnen 
weten wat natuurkrachten vermogen.”

Door Ray Simoen

Met negen elektriciens van de Staatsmijnen 
Emma, Maurits en het SBB -Stikstof Bin-
dingsbedrijf-  in Geleen vertrok Johan Kitzen 
kort na de watersnoodramp naar Zeeland om 
daar de Zeeuwse Elektriciteitsmaatschappij 
te helpen met het herstel van het elektriciteit-
snet.

Zes weken zou Johan Kitzen (1922-1998), die 
onder in de Maurits als elektricien werkte, in 
het Zeeuwse rampgebied blijven om het zwaar 
gehavende elektriciteitsnet weer aan de praat 
krijgen.

Emotioneel
Kitzen was een van de vele Limburgers, die de 
Zeeuwen te hulp schoten, vrijwel meteen na 
de rampzalige stormvloed. ,,Al op 1 februari 
riep de commissaris van de Koningin Frans 
Houben via de regionale omroep op tot actie 
voor de slachtoffers van de watersnoodramp”, 
aldus historicus Frank Hovens in zijn goed  
gedocumenteerde  en boeiende artikel ‘De 
Limburgse Leeuw vergat zijn Zeeuwse broeder 
niet.- De Limburgse hulp aan de slachtoffers 
aan de watersnoodramp in 1953-‘ . Houben 
deed een emotioneel beroep op de Limburgse 
bevolking. ,,Geroerd door deze nood .. doe ik 
een beroep op U, ,smekend om hulp-om hulp 
uit naastenliefde. Geef, wanneer ge weinig be-
zit van dit weinige; kunt gij meer missen, laat 
dan Uw groot hart spreken.” Ook bisschop 
Gulielmus Lemmens deed een klemmende 
beroep aan Limburg om hulpvaardig te zijn. 
,,Ook hintte hij op opnemen van evacués, als 
daarom gevraagd zou worden”. Evenzo riep 
de krant, het ‘Limburgsch Dagblad’ op om de 
beurs te trekken voor de Zeeuwen. De krant 
gaf zelf het goede voorbeeld door zelf 500 
gulden over te maken naar het Rampenfonds. 
In de dagen erna publiceerde de krant over-
zichten van de giften die werden gedaan bij 
de kantoren en via het gironummer van het 
Dagblad, zoals ‘Dhr. K.,Sittard’, die 10 gulden 
had gestort en (de schrijver) ‘Bertus Aafjes, 
Hoensbroek’, die 20 gulden schonk.

Narrenkap
,,Overal in Limburg gingen bedrijven, vereni-
gingen en andere organisaties over tot actie. 
Ook de carnavalsverenigingen lieten zich niet 
onbetuigd”, aldus Hovens in zijn artikel. Zo 
maakte prins Ernest I (Bemelmans) van de 
Gelener Flaarisse zijn narrenkap een collec-
tezak en ging daarmee geld ophalen. ,,Hij 
heeft een mooi bedrag aan het hulpcomité er 
beschikking gesteld”, meldde het Limburg-
sch Dagblad op 2 februari. En de Sittarder 
Marotte beloofden het batig saldo van de 

Prins Ernest I van Gelener Flaarisse 
collecteert in 1953 met narrenkap

installatie-zitting van hun nieuwe prins en 
de opbrengst van de dan te houden collecte 
aan het Rampenfonds te schenken. Maar de 
zitting ging helaas niet door, evenals allen 
andere festiviteiten, meldde het Limburgsch 
Dagblad op 2 en 4 februari 1953.
De publieke inzamelingsacties in Limburg 
waren volgens Hovens zo succesvol dat er een 
overschot aan goederen ontstond: Ruim 1000 
ton textiel en 10.000 paar schoenen werden 
daarom opgeslagen in het leegstaande Jezuïe-
tenklooster in Valkenburg en er werd naarstig 
gezocht naar alternatieve bestemmingen 
hiervoor.

Maar de steunacties van de Limburgse mijn-
werkers maakt door hun massale karakter de 
meeste indruk, meent Hovens. ,,Binnen 24 
uur na de watersnoodramp besloten de Mijn-
raad samen met de mijnwerkersbonden om 
op zaterdag 7 februari het loon en de produc-
tie van twee uur extra werk af te staan aan de 
slachtoffer van de ramp”. Die zaterdag werd 
de hoogste dagproductie na WOII gehaald: 
47.333 ton kolen. Er kon maar liefst één 
miljoen gulden worden overgemaakt. En nog 
was de solidariteit van de Limburgse mijn-
werkers met de watersnoodslachtoffers niet 
uitgeput. Op de zaterdagen 14 en 21 februari 
werd opnieuw twee uur overgewerkt; het 
‘overwerkloon’ was voor de rampgetroffenen. 

In totaal leverden de drie zaterdagen dat de 
mijnwerkers van de Maurits, Oranje Nas-
sau, Laura & Vereeniging, de Domaniale en 
Willem-Sophia mijnen twee uur overwerkten, 
ruim 2,6 miljoen gulden op. Daarnaast schonk 
de Limburgse mijnwereld ook nog goederen, 
materieel en technisch personeel, waaronder 
Johan Kitzen en de negen andere elektriciens, 
alsook vier gasfitters van Limagas. Maar de 
mijnwerkerssolidariteit was niet onbegrensd. 
Toen er voorgesteld werd om ook op zondag 
te werken stuitte dit  bij nogal wat koempels 
op verzet. De zondagse rust was heilig, en 
wellicht ook de liefde voor de duiven, het 
frühshoppen na de Hoogmis en het eigen, 
grote gezin.

In Limburg werden ook tal van getroffen 
gezinnen uit het rampgebied opgevangen. Zo 
deed Theunis van Zielst uit Nieuwe Tonge in 
het Limburgsch Dagblad van 7 februari 1953 
verslag van de drie dagen en nachten dat hij 
met zijn vrouw en kind van vijf maanden op 
zolder had moeten doorbrengen voordat hij 
met zijn gezin op het nippertje gered konden 
worden. Van Vliest deed zijn verhaal terwijl 
hij bij de familie Vromen in Kerkrade een 
veilig en droog onderdak had gekregen.

Vanwaar deze spontane en gulle massale so-
lidariteitsacties van Limburg? ,,Wij hier in de 
mijnen weten wat natuurkrachten vermogen. 
Wij voelen ons meer dan anderen verbonden 
met hen, wier leven bestaat in een onafge-
broken reeks ontmoetingen met die natuur-
krachten. Wij kennen die sfeer van gevaar 
en dreiging”, dichtte M.Revis (pseudoniem 
van Willem Visser) in het blad Steenkool van 
februari 1953..

Lokale fracties starten campagne om energietoeslag 
bij studenten onder aandacht te brengen 
Studenten hebben in bepaalde gevallen ook 
recht op energietoeslag in 2022. De partijen 
GroenLinks-PvdA en D66 zijn in Sittard-Ge-
leen een campagne gestart om de energie-
toeslag bij zelfstandig wonende studenten 
onder de aandacht te brengen. Gemeenten 
mogen studenten immers niet categoriaal 
uitsluiten van de eenmalige energietoeslag. 
Dat oordeelde de rechtbank Gelderland in 
een zaak die was aangespannen tegen de 
gemeente Nijmegen. Vanwege de fors geste-
gen energieprijzen kunnen lage inkomens 

een eenmalige tegemoetkoming krijgen van 
€1300. Die maatregel wordt uitgevoerd door 
gemeenten. Minister Carola Schouten van 
Armoedebeleid adviseerde daarbij om studen-
ten uit te sluiten , omdat de woonsituatie van 
studenten ‘zeer divers ‘ is. Zo zijn er nog stu-
denten die bij hun ouders wonen en studenten 
die een kamer huren inclusief energieprijzen. 
Een student uit Nijmegen stapte naar de 
rechter omdat hij vond dat de gemeente een 
ongerechtvaardigd onderscheid maakte tussen 
studenten en niet-studenten. De rechter is het 

daarmee eens. Er zijn ook studenten die wel 
in de problemen komen door de hoge ener-
gieprijzen.  De uitspraak van de rechtbank in 
Gelderland moet volgens FNV, FNV Young 
& United en de LSVb dan ook leiden tot 
aanpassingen in het landelijke beleid rond 
de energietoeslag. Het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid is met de VNG in 
gesprek over een oplossing. 

Om deze mogelijke toeslag bij studenten on-
der de aandacht te brengen hebben de lokale 

fracties GroenLinks-PvdA en D66 een energie-
toeslagcheck ontworpen. Voldoet een student 
aan de volgende criteria dan komt hij of zij in  
aanmerking voor het bedrag van € 1300 en 
wordt geadviseerd de toeslag aan te vragen via 
de gemeentelijke website ; de student is 21 jaar 
of ouder, ontvangt studiefinanciering, woont 
zelfstandig, betaalt de energierekeningen zelf 
en heeft een inkomen lager dan €1520  per 
maand. Aanvragen van de energietoeslag kan 
vervolgens op de gemeentelijke website onder 
‘energietoeslag 2022’.

Lezing over NAK-2 ramp 1975

Oktober is ‘de maand van de ge-
schiedenis. Centraal thema dit jaar 
is ‘Wat een ramp!’. Van persoon-
lijke rampen tot catastrofes die de 
samenleving ontwrichten. Rampen 
zijn van alle tijden. Ook deze regio is 
door een groot  aantal grote rampen 
getroffen: in de mijnen, langs de 
Maas en door de diverse oorlogen, 
die er hebben gewoed. Een van de 
ergste rampen was die in 1975 op het 
DSM terrein plaatsvond: de ontplof-
fing van de NAK-2. Op 20 oktober is 
over deze ramp een lezing, die van 
19.00-22.30  uur wordt gehouden in 
Kluis 50, Geleen. Vooraf aanmelden 
is verplicht via: 
info@heemkunde-geleen.nl 

Voor andere activiteiten in Limburg 
tijdens de maand van de geschiede-
nis zie: 
www.maandvandegeschiedenis.nl

 Bron: https://beeldbank.rws.nl

Ernest I van Geleen uit 1953, die met de 
narrenkap rondging om geld in te zamelen 
voor de slachtoffers van de watersnoodramp 
in Zeeland.
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Snel contact?
Stuur ons een appje!

V�rva���� va� 
syfo�s �� afvo�r��

V�rplaats�� ��
r�alis�r�� wasmachi��
aa�slui�����

Kl�i��, �rot� stori����
of l�kka��s loss�� wij
vakku�di� voor u op

Kl�i�� v�rstoppi����
�� aa�sluit��
va� sa�itair do�� wij 
�raa� voor u

V�r�i�uw�� va� 
oud� l�idi����
i� uw wo�i��

Aa�sluit�� va� uw 
badkam�r of k�uk�� is 
voor o�s ���� 
probl��m

B�spaar op uw �asr�k��i��
Ga ov�r �aar ��� 
electrische warm 
water boiler
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*BIJ IEDERE 50 EURO 1 STEMPEL
BIJ 10 STEMPELS 6 PLACEM ATS  CADE AU

OOK ONLINE EN ZOLANG DE  VOORRAAD S TREKT.
*UITGEZONDERD DE B RO NZEN B E ELDE N

AKTIE OKTOBER -  NOVEMBER
2022

Spaar nu alvast voor een
sfeervolle kerst!             

                        

 Het adres voor mooi glaswerk!           
                         MAASTRICHTER SMEDENSTRAAT 26

MAASTRICHT
OPEN:  WOE-ZON:11.00-17.00 UUR

WWW.NAN-DESIGN.NL

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

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

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

ZELISSEN
autodemontage v.o.f.

Milieuparkweg 14
Sittard

In- en verkoop gebruikte 
top-occasions

AutoMeis Vestiging Heerlen

Ganzeweide 181 | 6413 GE Heerlen
T +31 46 44 28 203

info@automeis.nl | www.automeis.nl

Wij van autobedrijf Meis-Jacqx vof vragen per direct 
jonge auto’s, lichte schade geen probleem.

Direct contant geld of per bank en rdw vrijwaring

 Tevens vragen wij ook bestel en vrachtauto’s.  
Bel met 0654796923. U wordt teruggebeld.

Wij zijn Auto Meis  

www.automeis.nl

Tekst Wim Kallen

“Haha, gisteravond op stap met tennisvrien-
den, zit er een leuke vrouw aan de bar. Ik 
vraag: Kom je hier vaak? Ja, best wel. Even 
later staat ze op en tapt ‘n biertje.” Dit voorval 
werd opgetekend door een collega en staat als 
recensie bij Café ‘t Sjterfhoes. De bezoekers 
geven dit café een hoog waarderingscijfer: 
4,6 punten van de 5. Dit meer dan 100 jaar 
oude café, dat nostalgie uitstraalt, ligt schuin 
tegenover de Grote Kerk. Handig voor al die 
kerkbezoekers vroeger én nu. Tijdens de mis 
drinkt de priester rode wijn. Gegarandeerd dat 
dit de dorst aanwakkert van de gemiddelde 
kerkganger. En waar kun je beter drinken dan 
op 7 meter afstand van de kerkdeur? Het was 
ooit een gewoon woonhuis waarvan de voorka-
mer, de gelagkamer, is ingericht als dranklo-
kaal. De huidige uitbater is Richard Schmeits. 
Hij is de zoon van Fernao Schmeits (ooit 
vorstmarot én geboren in dit cafépand). Over 
thuiskomen gesproken. Later daarover meer. 
De geschiedenis vertelt dat hier vroeger ‘het vel 
werd verzopen’. Dan werd bij de nodige glazen 
bier de overledene herdacht na de avondwake. 
Van tevoren had de familie geld betaald aan de 
kastelein om dit drinken mogelijk te maken. 
Een ander verhaal vertelt dat op de dag van be-
grafenissen buurtgenoten de klokken kwamen 
luiden en na deze inspanning in het café hun 
welverdiende glazen bier dronken. Sindsdien is 
er veel veranderd? Maar ook anno 2022 zijn er 
‘koffietafels’ mogelijk in dit unieke café. Waar 
kun je beter een overledene herdenken dan in 
’t Sjterfhoes? Volgens Richard wordt er dan 
vooral ‘op het leven gedronken’. Laten we nog 
een keer terug gaan in de tijd en het over Het 
aanzeggen hebben. Vroeger werden er geen 
rouwbrieven verstuurd. De klokken werden 
geluid en aan de manier van luiden wist men 
of er een man, een vrouw of een kind gestorven 
was. In Sittard was deze taak weggelegd voor 
de buren. Moest men wachten voordat men 

Kunststukjes
Drinken op het leven!

aan de beurt was om aan het ‘klokkezeel’ te 
mogen trekken, dan werd er ondertussen wat 
gedronken bij ’t Sjterfhoes. De buren kregen 
van de familie een brief mee en een lijst van 
wie wel en wie niet op de koffietafel gevraagd 
moest worden. En zo gingen de aanzeggers of 
‘liekbaeërs’ van deur tot deur, om ‘ter liek te 
baeë’ (om voor de gestorvene te bidden). De 
begrafenisondernemer had een oproepkracht 
in dienst die in een speciaal uniform deze taak 
uitoefende. Al naargelang stand of financiële 
middelen werd de dode begraven. Voor de 
minder draagkrachtigen was er om 8.00 uur 
een mis. Deze mis werd door één priester 
gedaan. De beter gesitueerden kregen een mis 
met twee heren om 10.00 uur. De duurste mis, 
was een mis met drie heren om 11.00 uur. Na 
afloop ging men naar het café. Zoals gezegd: 
men ging het ‘vel verzoepe’. Als je binnenkomt 
vallen de heilige beelden je op. Ooit werden er 
vanuit een tabernakel speciaal bieren getapt, 
refererend aan de ligging tegenover ‘D’n Tore’ 
van Zitterd. Dat tabernakel hangt nu werkloos 
boven de bar. Onlangs is er een bijzonder glas-
in-lood raam geplaatst, per toeval gevonden op 
Marktplaats. Het is afkomstig uit Café Steuns, 
dat de bierkraan definitief dicht draaide. Het 
stelt drie iconische Zittesje monumenten voor: 
de Stenen sluis, het oud gemeentehuis en de 
Ophovenermolen. Loop naar binnen, praat met 
waard Richard en de Stadsprofeten die aan de 
bar zitten. Bewonder de inrichting. Vraag naar 
het verhaal achter ‘Waat ein kauf’ (er hangt een 
kalfskop aan de cafémuur). Wil je genieten op 
het ‘kleinste terras’ van Sittard? Dat kan. Bij 
goed weer staan er tafeltjes en stoelen voor de 
deur. Alles onder het motto: Café ’t Sjterfhoes, 
dao vuils doe dich richtig thoes.

Een Française, ’n Duitse, iemand uit 
ons eigen Limburg en een Pool. Vier 
nationaliteiten in een en hetzelfde mu-
ziekkwartet. En ook nog professionals, 
stuk voor stuk. Evi Rebière & Band 
zullen het publiek in Podiumkerkje 
Grevenbicht met de vertolking van hun 
repertoire veelvuldig laten applaudis-
seren. Een repertoire met beroemde 
chansons en prachtig gespeelde instru-
mentale nummers.

Française Evi Rebière is een talentrijke jonge 
zangeres. Met haar heerlijke “brutale” stem 
verovert ze het publiek. C’est magnifique, oh-
la-la. Contrabassist, percussionist en zanger 

Janusch Hallema speelde de voorbije jaren 
met andere formaties al vijf keer in het kerkje. 
Peter Janton is een veelgevraagde pianist uit 
Polen. Hij werkt bij diverse orkesten uit de 
Euregio. 

Violiste Bärbel Ehlert staat in de muziekkrin-
gen van Aken bekend om haar kwaliteiten en 
positieve uitstraling op het podium.

Zaterdag 22 oktober, Podiumkerkje Greven-
bicht, Heilig Kruisstraat 30. Entree 13,50 
euro. Kaarten reserveren: info@podiumkerk-
je.nl Bij het reserveren s.v.p. melding maken 
van de code CHANSON.

Evi Rebière & Band in 
Podiumkerkje Grevenbicht

Via swing en tango naar geliefde chansons met Evi Rebière & Band.
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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. 

Colofon

WK Rolstoeltennis met 
Sam Schröder
De NEC Wheelchair Singles Masters and the 
ITF Wheelchair Doubles Masters vinden van 
30 oktober t/m 6 november 2022 plaats in 
Sportcentrum de Rusheuvel in Oss. De beste 
rolstoeltennissers van 2022 strijden tijdens 
dit prestigieuze eindejaarstoernooi om de we-
reldtitels, in zowel het enkel- als dubbelspel. 
Namens Nederland komen Diede de Groot en 
Niels Vink in actie, beiden onlangs winnaars 
van de US Open. Ook landgenoten Aniek van 
Koot, Sam Schröder, Jiske Griffioen, Maikel 
Scheffers, Ruben Spaargaren en Tom Egbe-
rink behoren tot de absolute wereldtop en 
zijn present in Oss. Kaarten voor de 2022 ITF 
Wheelchair Tennis Masters zijn beschikbaar 
vanaf €8,50. Ga voor meer informatie en het 
volledige deelnemersveld naar wtm2022.nl.

Tijdelijke plek voor 
Gymvereniging Swentibold
De gemeente Sittard-Geleen heeft in nauw 
overleg met Gymvereniging Swentibold een 
oplossing gevonden voor de verouderde 
huisvesting van de vereniging. De vereniging 
verhuist voor een tijdelijke periode naar een 
nieuwe locatie aan de Dr. Nolenslaan 128. 
Hier blijven ze totdat de nieuwe en definitieve 
turnvoorziening gereed is. Op dit moment 
wordt op de beoogde locatie onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn.

Entgen Luijten- ‘De heks 
van Limbricht?’-
Op 6 november verschijnt het boek ‘Dossier 
Entgen Luijten-De Heks van Limbricht’-?, 
geschreven door Wim Donners uit Susteren. 
Het boek is deel 26 in de reeks Monografieën 
uit het Land van Sittard en kost 26 euro (ex-
clusief 5 euro verzendkosten). Wie het boek 
wil aanschaffen dient eerst dit bedrag over 
te maken naar bankrekeningnummer NL 37 
RABO 0187 6348 31, ten name van Stichting 
Monografieën uit het Land van Sittard (BIC: 
RABONL2U). Na de betaling van dit bedrag 
dient u een mailbericht te sturen naar mono-
grafieenlvs@gmail.com met daarin uw naam 
en adresgegevens.  Het boek wordt vervolgens 
toegezonden. Wie niet voor bezorging kiest, 
krijgt een mailbericht. Daarin staat wanneer 
het boek afgehaald kan worden bij boekhan-
del Krings, Brandstraat 23, Sittard.

Waarom een nieuwe, tijdelijke locatie?
Vanwege deelname aan de concept samen-
werkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra 
is het nodig om het proces van de nieuwe 
huisvesting voor de turnvereniging in gang te 
zetten. Onderdeel daarvan is een vertrek van 
de verouderde locatie aan de Leyenbroekweg 
voor 1 januari 2023. Omdat de definitieve 
locatie nog niet gereed is, is in goed overleg 
met Gymvereniging Swentibold de tijdelijke 
locatie aan de Dr. Nolenslaan gekozen.

Realisatie nieuwe turnhal
In de loop der jaren zijn diverse opties voor 
huisvesting met Gymvereniging Swentibold 
besproken. Op dit moment is de insteek om 
de nieuwe hal aan de Eggerweg te realiseren. 
De gemeente Sittard-Geleen bekijkt de ko-
mende tijd samen met de gymvereniging wat 
mogelijk is en hoe de realisatie vorm gegeven 
kan worden. 

Omnibuzz zoekt chauffeurs 
personenvervoer
Wie een Wmo-indicatie van de gemeente 
heeft en wil reizen, reserveert een rit bij Om-
nibuzz. Een gemeenschappelijke regeling van 
30 Limburgse gemeenten. Omnibuzz zorgt 
voor het vervoer van mensen die niet meer 
zelfstandig kunnen reizen zoals ouderen, 
chronisch zieken en mensen met een beper-
king.De reservering wordt doorgestuurd naar 
het taxibedrijf in de desbetreffende regio. 
In de regio Westelijke Mijnstreek is dit Taxi 
Hanneman. Op dit moment is ook in het 
Wmo-vervoer sprake van een personeels-
tekort. Daarom is Omnibuzz opzoek naar 
chauffeurs.

GGD Gezondheidsmonitor 
van start
De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. 
GGD Zuid Limburg en GGD Limburg-Noord 
brengen daarom de gevolgen van de corona-
periode op de gezondheid, leefstijl en het 
welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in 
kaart. Dit doen zij in samenwerking met het 
RIVM, het CBS en de andere GGD’en. Met 
de onderzoeksresultaten bepalen gemeenten, 
GGD’en en andere overheidsinstanties het 
gezondheidsbeleid voor de komende jaren.

Uitnodiging voor 65.000 Limburgers
Ongeveer 65.000 willekeurig gekozen mensen 
in Limburg worden benaderd om mee te doen 
aan dit vragenlijstonderzoek. Zij ontvangen 

vanaf 23 september een uitnodiging om deel 
te nemen. De vragenlijst bevat verschillen-
de onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, 
leefstijl, participatie en de impact van corona. 
Voor een goed en betrouwbaar beeld is het be-
langrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen 
met het gezondheidsonderzoek. Het onder-
zoek loopt tot begin december.

Extra meting
De Gezondheidsmonitor voert de GGD nor-
maal gesproken eens per vier jaar uit. Nu doet 
de GGD een extra meting waarbij ook wordt 
gekeken naar de gevolgen van de coronaperi-
ode. Met de GGD Gezondheidsmonitor 2022 
geeft de GGD inzicht in de fysieke en mentale 
gezondheid van volwassenen tijdens en na 
de coronaperiode op landelijk, regionaal en 
gemeentelijk niveau. Ook worden de resulta-
ten vergeleken met voorgaande metingen vóór 
de coronacrisis. 

De eerste onderzoeksresultaten worden in de 
loop van 2023 bekend gemaakt.

Lezing Archeologie in 
Limburg
Rens Dormans, vicevoorzitter van de sectie 
Archeologie van het LGOG, geeft maandag 
17 oktober van 15.45 tot 17.00 uur een lezing 
over Archeologie in Limburg. Het wordt geen 
opsomming van jaartallen maar interessante 
anekdotes en laagdrempelige informatie over 
de archeologie in Limburg! Neem gerust ook 
eigen vondsten mee dan kan Rens ernaar 
kijken en geeft hij info over hoe verder te han-
delen. Aanmelden: archief@dedomijnen.nl

Kwant: jonge ontwerpers en 
hun eigen collectie
Draag je wel eens kant? Misschien denk je 
bij kant aan prachtige trouwjurken met lange 
sleep of een piepkleine string met bloemetjes. 
Kant is chic en sensueel. Maar kant is ook 
nuttig en een stuk zelfstandigheid. Er zijn vele 
verschillende manieren waarop je naar kant 
kunt kijken. In dit overzicht van naaldkant 
en kloskant uit eigen collectie ontdek je 
de geschiedenis van dit luxe weefsel. Van 
delicate kraagjes en snoezige babymutsjes tot 
rijke trouwjurken en omslagdoeken. Laat je 
betoveren door de pracht van de patronen en 
de ambacht van het kant. Ook zullen proeflap-
pen en een authentieke leurderskist te zien 
zijn, waarmee de kant door handelaren op de 
markt werd gebracht. Vandaar ook de titel: 

Kwant is Bargoens voor mooi. Het Bargoens 
was de geheimtaal van rondtrekkende hande-
laren.

Vijf (jonge) ontwerpers van het Maastricht 
Institute of Arts hebben zich laten inspireren 
door de collectie. Door te kijken naar de vorm, 
schoonheid of techniek van de stukken heb-
ben zij nieuw werk gemaakt. Zo blazen zij het 
oude kant weer nieuw leven in. De expositie in 
het Erfgoedcentrum is een samenwerking met 
Museum De Kantfabriek zal daarna doorrei-
zen naar Horst. Met dank aan de studenten 
Aniek Jeuken, Claire Sillekens, Duo Wonder 
(docent Sofie Hermans en Katja Noelmans), 
Ivana Jennifer Pachová, Lynn Biesmans, 
Thom van Schaik, oud-conservator Kitty 
Jansen-Rompen en onze nieuwe conservator 
Rannilt Pol.

In het Erfgoedcentrum is ook de pop-up 
tentoonstelling ‘Wat een ramp!‘ te zien en je 
entreebewijs is tevens geldig voor de exposi-
tie in Museum Hedendaagse Kunst. Tot 30 
oktober is ‘Uit het leven van een vlinder’ van 
Stefan Cools te zien en vanaf 13 november 
‘Autopia’ van Olaf Mooij.

Nur Deutsche Welle
Op zaterdag 15 oktober viert Poppodium Volt 
de 80’s met een bijzonder concert met Neue 
Deutsche Welle in het middelpunt. Nur Deut-
sche Welle speelt onversneden Neue Deutsche 
Welle uit de 80er jaren. Nena, Peter Schilling, 
Spyder Murphy Gang, Lucilectric, maar ook 
Kraftwerk, BAP, Nina Hagen brengt u terug 
naar de roerige jaren 80! Wie kent het niet! 
De tijd van DA DA DA, getoupeerde ‘peper & 
zout-kleurige’ kapsels, opzichtige make up, 
schoudervulling en skaileren jassen kenmerkt 
de tijd die met Nur Deutsche Welle herleefd. 
De bandleden zijn overwegend ex Volumia!

Een sprong in de cinema 
van Frankrijk
Frankrijk kent een bloeiende en boeiende 
filmgeschiedenis die wel eens nader tegen 
het licht gehouden mag worden en precies 
dat gaat gebeuren in de zesdelige cursus die 
Filmhuis De Domijnen voor het komende 
najaar aanbiedt. Jan Salden neemt je, vanaf 
12 okt, in zes filmcolleges mee naar de cinema 
uit Frankrijk. Vive le Cinéma! Elke avond 
begint om 19.30 uur en duurt 120 minuten. 
Kaarten voor deelname zijn los of voor de 
complete cursus te bestellen via de site van de 
Domijnen.
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