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HAROBO
Wij bekleden uw trap 

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

Bel 046 - 485 60 46

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

GOEDKOOP & DICHTBIJ
URSULINENSTRAAT 18 ECHT • SALMSTRAAT 66A GELEEN

Al vaak willen leren om te 
e-mailen of internetten. 
Nu gaat het ook u lukken.

Ouder persoon met veel 
geduld helpt u graag bij alle 

vragen over uw computer.

Wacht niet en zet NU die stap 
en bel 06-51793218

Ook u kunt het leren 
dat is zeker!

Hij is er! De tweede MIJNGazet maandkalender 
voor en door inwoners van de Gemeente 
Sittard-Geleen. Het is een bijzonder mooie 
kalender geworden, met uiterst fraaie foto’s van 
markante plekken of weidse uitzichten. 
Een kalender om jezelf cadeau te doen, maar ook 
om een ander te schenken.

Twaalf maanden, twaalf foto’s, van de hand van 
fotografen: Tiny van Beers, Harry Canisius, 
Vic Hendriks, Frank Janssen, Wiel Knoben,
Bart Marinus, Jos Ruijters, Annemie Soons-
van Kruijssen, Ron Verbruggen, Ron Vrancken, 
Annet Wagener en Bert Wassenberg.

Vanaf nu te koop voor €9,95 in de webshop van 
MIJNGazet of door een bericht te sturen naar 
redactie@mijngazet.nl Vergeet niet uw naam en 
adres te vermelden en het aantal gewenste 
exemplaren. 
 Foto Frank Janssen

MIJNGazet Kalender 2023

HALLO! WIJ ZIJN 
ONVI EN WIJ KOMEN 
NAAR JE TOE!
Voor meer informatie 
zie www.onvi.nl

✔  Baggen Installatietechniek, waar design 
en praktische oplossingen hand in hand 
gaan!

 
✔  TIP: Bespaar op uw gasrekening,  

stap over op een electrische  
warmwater boiler.

 
✔  Uw adres voor Multipanel badkamer  

wandpanelen, waterproof en  
verkrijgbaar in verschillende maten en 
designs.

#MannenvanBaggen

Snel contact
Stuur ons een 
appje!

www.baggen.nl  |  046 - 4743918

* gehele collectie

Mode voor alle mannen
Premium dealer van Geleen 

en omstreken

Lenders 
Mannenmode

Mode voor alle mannen

Markt 120A, 6161 GP Geleen 
Tel. 046-4759883

Opruiming 
––––––

Op alle Polo’s 
korte mouw 

–
Hemden
korte mouw –
T-shirts 

–
Zomerjacks 

 
alles 40%

* gehele collectie

Mode voor alle mannen
Premium dealer van Geleen 

en omstreken

Lenders 
Mannenmode

Mode voor alle mannen

Markt 120A, 6161 GP Geleen 
Tel. 046-4759883

Opruiming 
––––––

Op alle Polo’s 
korte mouw 

–
Hemden
korte mouw –
T-shirts 

–
Zomerjacks 

 
alles 40%

Premium dealer van Geleen
en omstreken

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

      
  

JOHN HARRIS 
HERENHEMDEN 

MEDIUM T/M XXL 
NORMAAL € 39,95 

NU 2 STUKS € 59,95

in centrum geleen

13.00 uur : aankomst & route
zaterdag 12 november

14.00 uur : ontvangst op bordes

intocht
sinterklaas
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WASMACHINE
WAJ28076NL

WARMTEPOMPDROGER
WTH85V90NL

KOEL- VRIES COMBINATIE
KV1615S 

COMBIMAGNETRON
MN252CW

Inhoud: 25 literInhoud: 25 literInhoud: 25 liter

900 Watt vermogen

ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER

8 kilo

1400 toeren

443333,,--

115115,-,-

662299,,--

333399,,--

4K ULTRA HD LED TV
65A60G

FULL HD LED TV
43BXX9000
FULL HD LED TV

65
 IN

CH

16
5 

CM

549549,-,-349349,-,-
Smart tv

BestekmandBestekmandBestekmand

13 couverts

1400 toeren1400 toeren

7 kilo

Smart tv

STOFZUIGER MET ZAK
VX7-2-DOG

KOEL- VRIES COMBINATIE
KV1615S 

166166,-,-

VRIJSTAANDE
VAATWASSER
VWV149WIT 

388388,-,-

16
1,3

 c
m

159 liter koelen

71 liter vriezen

9797,-,-

SCHEERAPPARAAT
S6610/11

3232,,9999

ELEKTRISCHE 
TANDENBORSTEL
PRO 750 BLACK CROSS ACTION

Incl. reisetui

Voor nat en droog

Super zuinig!

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

WWW.BOXXER.NL

SALMSTRAAT 66A
GELEEN

ECHT 
URSULINENSTRAAT 18
0475 - 850 557

046 - 888 6542

*

Deze aanbiedingen zijn geldig in week 44 en 45 
zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken, 
druk en zetfouten voorbehouden. Meeneemprijzen zijn enkel 
geldig in de fysieke winkels. *Vraag naar onze voorwaarden

Hele hete herfst wacht 
Sittard-Geleen

D o o r  R a y  S i m o e n

De energieprijzen blijven onrustbarend hoog, 
gas heeft onderhand de waarde van goud en 
van de prijsschommelingen word je misselijker 
dan van dagenlang ritjes maken in de Python 
in de Efteling. Maar elk nadeel heeft, zoals we 
weten van Nederlands enige voetbalgodheid, 
ook zijn voordeel, zeker voor de gemeente 
Sittard. De gaskraan in het gemeentehuis kan 
dicht. Het belooft een heel warm najaar te 
worden. Lang zijn de hangijzers niet zo heet 
geweest en zelden zijn de gemoederen zo verhit 
geraakt. Het oproer kraait uit volle borst, in en 
buiten de raad.

Blote billen
Sportcentrum Glanerbrook is al sinds de eerste 
steen was gelegd een loodzware, financiële 
steen op de maag van deze gemeente. Miljoe-
nen zijn er al in gepompt, miljoenen zullen 
er weer ingestoken moeten worden. Maar 
hoeveel miljoenen? Dat is het eeuwige raadsel: 
Glanerbrook weet elke keer weer alle records te 
breken. Niet de geraamde 9 miljoen euro kost-
te het om het sportcomplex te bouwen en te 
openen maar 12 miljoen. Een financiële ramp 
voor de toenmalige gemeente Geleen, maar 
burgemeester Lurvink wuifde indertijd de roep 
om sluiting van dit financiële zwarte gat met 
zijn bekende witte zakdoekje weg, de grandeur 
van Geleen mocht een cent extra kosten. En 
nu, een nog grotere kostenoverschrijding van 
maar liefst 26 miljoen om het krakkemikkige 
sportcentrum bij de tijd te brengen. Veront-
waardiging alom: Hoe is zo’n giga misrekening 
tot stand gekomen? Wie heeft dat op zijn ge-
weten? Raad is rep en roer, ‘de onderste steen 
moet bovenkomen’. Maar roepen is makkelijk, 
de daad bij dat geroep voegen ligt lastiger voor 
veel partijen. Want er zouden lieden met de 
billen bloot moeten, die liever de grote broek 
aan houden. Hoge heren hebben liever geen 
gure wind van kritiek en onvrede op de blote 
billen. De Rekenkamer mag nu aan de slag om 
te achterhalen hoe dit mega gat, vele malen 
groter dan die in het asfalt van de wielerbaan, 
tot stand is gekomen. ‘En graag een beetje 

snel’, gaven raadsfracties de Rekenkamerleden 
vorige week ongeduldig te verstaan. Onmoge-
lijke opgave voor de vier Rekenkamerleden, die 
deze loodzware en omvangrijke klus moeten 
klaren in hun vrije tijd. Alle vier doen ze het 
lidmaatschap van de Rekenkamer er bij, ze 
hebben allen een veeleisende baan elders. 
Debbie Heesakkers, moeder van twee kinderen 
en werkzaam bij Woningcorporatie Woonzorg 
zei in 2021 bij haar benoeming tot voorzitter 
van de Rekenkamer, dat ze vereerd was dat 
ze de gemeente Sittard-Geleen ,,mag helpen”. 
Maar toen wist ze, net als de andere drie leden 
van de Rekenkamer, niet wat voor politiek 
hypergevoelige en ingewikkelde klus haar te 
wachten stond: een klus bovendien die een 
commissie van zes raadsleden aangaf zelf niet 
aan te kunnen.

Opwinding
En als komt vast te staan hoe dit Glanerbrook 
gat is ontstaan, dan moet beslist worden hoe 
dit gat gedicht gaat worden. Hier en daar wat 
schrappen in Glanerbrook zal niet helpen. En 
dan? Gaat de renovatie van zwembad, sporthal 
en buitenvelden van het Anker- het verkie-
zingscadeau van enkele honderdduizend euro 
van GOB aan Born, Buchten en Holtum- er-
aan? Of gaan de belastingen gewoon weer wat 
omhoog? Voel je de temperatuur al omhoog 
gaan. En dan wacht het andere hete hangijzer 
-de toekomst van het vroegere Euregionaal 
Sport Centrum en de aangrenzende Schwiens-
wei- nog op een besluit van de gemeenteraad. 
Schisma in Sittard dreigt. In de raad tekent 
zich een meerderheid af voor de bouw van een 
‘ecopark’ met circa 200 vakantiehuisjes. Dat 
zou goed zijn voor de kas van de gemeente 
en de winkeliers in de binnenstad omdat de 
‘ecoparkers’ hun vakantiegeld gaan opma-
ken in de binnenstad, aldus de voorstanders. 
Toenemend verzet komt er van buiten de raad. 
Burgers willen geen vakantiepark, hooguit 
enkele tiny huisjes, veel ongestoord groen en 
zonnepanelen om het buitenzwembad te kun-
nen verwarmen. 

De tegenstellingen verscherpen zich, het debat 
zal nog verder verhit raken. Dus als je het de 
komende maanden thuis koud hebt, ga een 
avondje naar het gemeentehuis. Daar is het 
loeiheet van de opwinding en kun je je warmen 
aan de verhitte debatten. Niet te hopen dat je 
de kou om het hart slaat als je hoort van een 
verhoging van gemeentelijke belastingen om 
de tochtgaten in de begroting te dichten.

Padel, een mix tussen tennis en squash, is één 
van de snelst groeiende sporten van Neder-
land. De banen schieten als paddenstoelen uit 
de grond en zijn vrijwel continu volgeboekt. 
Ondernemer Bas Smit en evenementenbu-
reau 4PM Entertainment springen met hun 
concept; The Padellers, in op de grote vraag 
naar padelbanen. Er liggen 7 nieuwe padel-
banen van The Padellers in Roermond en 
6 in Geleen. Smit zelf is enorm blij met de 
nieuwe padelbanen in Limburg: ‘’De nieuwe 
padelclubs zien er geweldig uit. We hebben 
de verouderde tennishallen omgetoverd tot 
prachtige padelclubs. Het is ideaal spelen 
op beide plekken en mooi om te zien dat we 
met The Padellers zo hard groeien. Op deze 
manier kunnen we steeds meer mensen in 
Nederland kennis laten maken met mijn 
favoriete sport.’’

The Padellers in Limburg
De nieuwe padelbanen in Roermond liggen 
in het complex van Dennenmarken. Daar kan 
men vanaf heden terecht voor de 360 Health 
gym, de sauna en nu ook voor padel. In 
Geleen bevinden de nieuwe padelbanen zich 
op het Vouershof, naast de bestaande gym en 
tennisclub. Je kunt bij The Padellers onder 
andere een padelbaan huren, lessen volgen, 
competitie spelen en meedoen aan toernooi-
en. De locaties bieden ook plek om bedrijfse-
venementen te organiseren.

Probeer het zelf  
Wil je de sport ontdekken? De banen van The 
Padellers zijn via deze website te reserveren 
middels het ‘Pay & Play’-principe. Je kunt je 
ook aanmelden voor lessen of competities. 

De Padellers strijken neer 
bij Vouershof in Geleen

Als er één ding is waar Linda Koolen, Thimo 
Gijezen, Harold K en Erwin Gielen de ram-
bam van krijgen, dan is het wel ‘hokjesgeest’. 
Vandaar dat ze nu al een tijdje de Limburgse 
supergroep vormen, genaamd ’t Vriej Volk. 

En dat ze de Elfde van de Elfde op een zon-
dagnamiddag 13 november bij Karroessel 
in Geleen vieren. En dat doen ze met hun 
heerlijke muziek. Niet alleen mooie gevoeli-

ge liedjes als Heppeneert en Gender. Maar 
ook funky stuff, nieuw werk en verrassende 
hertalingen van de classics. Als speciale gast 
nemen ze Mella mee. En Mella oet Naer is een 
eigentijdse troubadour met een kraakheldere 
prachtige stem. Uit haar pen vloeien spitsvon-
dige en ontroerende liedjes en onlangs bracht 
ze bij Marlstone haar debuut-cd uit: Plat.  

Reserveer uw kaartjes via www.karroessel.nl

’t Vriej Volk duit neet aan 
de Elfde van de Elfde
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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.

Enkelblessure en extreem 
hoge golven deren Harry niet

Een trotse Harry toont zijn medaille.  Inzet: Ocean Man met Sharon van Rouwendaal.

Door Ray Simoen

De Geleense lange afstandszwemmer 
Harry Baltissen (64) heeft bij de we-
reldkampioenschappen ‘Ocean Man 10 
km’ in de haven van het Griekse eiland 
Kreta een prima prestatie geleverd. 
De Ocean Man uit Geleen behaalde de 
achtste plaats bij de kampioenschap-
pen, die afgelopen weekeinde onder 
zeer zware weersomstandigheden 
werden gehouden bij de havenplaats 
Rethymnon.

Tevreden
 Hoewel hij zijn topprestatie bij het vorige  wk 
‘Ocean Man 10 km’ in Egypte -een bronzen 
plak- niet kon evenaren was de goedlachse 
zweminstructeur bij Health & Sportsclub Vou-
ershof dik tevreden met zijn achtste plaats. 
,,Vlak voor het Europees kampioenschap 
in  september in Kroatië liep ik door een val 
een zware enkelblessure op. Daardoor kon ik 
niet meedoen aan de strijd voor eremetaal in 
Kroatië. Ik heb er alles aan gedaan om op tijd 
hersteld te zijn voor het wk in Griekenland. 
Dat is me gelukt maar een medaille zat er 
niet in. Dat wist ik tevoren al. Mijn voorbe-
reidingstijd was te kort. Gelukkig had ik door 
mijn overwinning bij de Ocean Man wedstrijd 
in Thailand wel mijn kwalificatie voor het 
wk in Griekenland al op zak. Deze top tien 

notering is dus meer dan ik had verwacht. Ik 
ben dik tevreden, vooral omdat ik de enige 
Nederlandse deelnemer aan het wk was en ik 
de eer had om bij de openingsceremonie de 
nationale vlag te mogen dragen. Bovendien 
was de concurrentie dit keer echt topzwaar”, 
zegt ‘Ocean Man Baltissen’ blij.
Het was een extreem zware wedstrijd, geeft 
de zwemmer aan. ,,Tijdens de breefing de dag 
voor de wedstrijd bleek dat de Griekse kust-
wacht het parcours had afgekeurd. Het was te 
onveilig omdat de golven te hoog -ruim twee 
meter-  en de stroming te sterk waren en het 
dus te erg gevaarlijk was voor de 130 deelne-
mers aan het wk.”

In allerijl werd een nieuw parcours uitgezet. 
Daarbij moesten vier rondes van 2, km in de 
open haven van Rethymnon worden gezwom-
men. ,,Maar bij elke ronde moest je ook een 
stuk door open zee met die  sterke stroming 
zwemmen. Ook moesten we het laatste stuk 
van 700 meter naar de aankomst door de 
extreem hoge golven zien te komen. Gelukkig 
had ik vroeger gesurfd. Ik wist dat ik mee 
moest surfen op de onderstroming. En vooral 
niet in paniek raken. Mijn grootste angst was 
dat ik mijn zwembrilletje met speciale glazen 
zou verliezen in de overslaande golven. Je 
wordt dan alle kanten opgeslingerd. Door 
mijn surfervaring en het behoud van mijn 
brilletje slaagde ik er vlak voor de finish in om 

Ik heb de sprong gewaagd. Na dik 20 jaar 
in vaste dienst te zijn geweest van een grote 
onderwijsinstelling, heb ik in juli besloten het 
roer om te gooien en mijn vastigheden in te 
ruilen voor een nieuw avontuur. De gemeente 
Venlo bood mij een baan als projectleider 
Laaggeletterdheid aan en sinds oktober ben 
ik daar in functie. En ondanks de wat langere 
reistijd, ga ik tot nu toe nog elke dag vrolijk 
naar mijn werk.

Waarom laat je in hemelsnaam je zekerheden 
varen en duik je in iets nieuws, ook nog in 
een roerige tijd zoals de huidige hoor ik een 
aantal van u denken. Immers is de baan in 
Venlo er voorlopig een van tijdelijke aard. 
Een gedurfde switch, al zeg ik het zelf. Zeker, 
ik had een fijne baan. Een plek dichtbij huis 
waar ik iedereen kende en waar ik met velen 
een goede werkrelatie had. Daarnaast had ik 
een enorm (extern) netwerk opgebouwd. Een 
netwerk dat ik jarenlang ten voordele van 
mijn werk kon inzetten en waar school zeker 
ook van profiteerde. Routine en structuur: je 
wist steeds wat op je afkwam. Voor velen een 
prettig iets; voor mij een groot probleem. 

Ik miste de laatste jaren de uitdaging en 
kansen voor persoonlijke groei. Een gemis 
dat steeds meer ging schuren. Wanneer zaken 
automatisme worden, dan wordt ondergete-
kende onrustig. Heel onrustig. Ik ben een type 
dat eerder een bore-out dan een burn-out zal 
krijgen. Een bore-out komt er in het kort op 
neer dat te weinig uitdaging op den duur zorgt 
voor onrust. Het kan zelfs soms voor (licha-
melijke) klachten zorgen. Uitdaging is echt 
een noodzaak voor mij. De afgelopen jaren 
heb ik veel ruimte gekregen en zeker ook 
genomen om werkzaamheden te verrichten, 
die eigenlijk niet van mij verwacht werden. 
Ik startte zelfs tweemaal succesvol een eigen 
bedrijf én een politieke partij. Zo wist ik die 
bore-out ver van me te houden. Toch kwam 
uiteindelijke dat verdrietige breekpunt: mijn 
werkplezier was weg. Ondanks de fijne colle-
ga’s en mijn liefde voor het onderwijs. Naar 
het werk gaan, werd een hele opgave. Dat kon 
zo niet langer bedacht ik me. Conclusie: mijn 
werkomgeving moest veranderen.  

Venlo bood de oplossing. Na een vrijblijvend 
gesprek kreeg ik een mooie uitdaging aange-
boden. En ik wist; dit ga ik doen!  Ik maak die 
sprong en ga voor iets totaal anders. En kijk: 
inmiddels ben ik al een maand ambtenaar. 
Mis ik mijn onderwijscollega’s? Zeker. En ook 
het niet meer lesgeven aan leerlingen is iets 
dat ik nog moet 
loslaten. Echter 
ga ik, zoals 
gezegd, weer 
fluitend naar 
mijn werk. Zelfs 
om half 8 ’s och-
tends. Het plezier 
in mijn werk is 
terug. En dat is 
wat telt, toch?

Laeve in de brouwerie

Maud Schenk

nog een paar plaatsen op te schuiven in de 
eindklassering.”

Surprises
Na de finish wachtte hem nog een grote 
verrassing. De Olympisch kampioene lange 
afstandswemmen  in 2010 en zilveren me-
daille winnares bij de Spelen van Tokyo 2020, 
Sharon van Rouwendaal, ook aanwezig op 
Kreta, zocht hem op om hem te feliciteren met 
zijn prestatie .,,Prachtig ik heb meteen een 
selfie gemaakt met deze grote kampioene.” 
En de surprises waren nog niet op voor de 
Geleense seniorzwemmer. ,,Ik ontmoette ook 
Florian Wellbrock, de Duitse winnaar van het 
Olympisch goud op de 10 km lange afstands-
zwemmen in open water én wereldrecordhou-
der. Ook met hem ging ik op de foto. Machtig 
mooi.” 
De Geleense zweminstructeur blijft voorlopig 
nog doorgaan met  Ocean Man wedstrijden in 
de categorie 60 plus. De wedstrijden vinden 
altijd plaats op prachtige, vaak exotische 
plaatsen met uitdagend water. De sfeer onder 
de deelnemers is altijd geweldig en de publie-
ke ontvangst hartverwarmend, zoals ook nu 
weer op Kreta. ,,De parade van alle deelne-
mers door Rethymnon, het enthousiasme 
en hartelijkheid van de eilandbewoners was 
overweldigend. Ook de pastaparty, die voor 
alle deelnemers was bereid was fenomenaal. 
Een superervaring was het.”

aanmeten • vervaardigen
repareren • opvullen

OOk aan huis en 
reparatie in de avOnd

75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.

Bel voor welke vergoeding u in 
aanmerking komt 046-4745050

Ook voor uw klikgebit
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- 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
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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
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We adviseren
niet alleen hypotheken 
van onszelf

We adviseren 
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Maak nu een afspraak op snsbank.nl/afspraak
of bel 030 - 633 30 00. We helpen je graag!

gratis
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Even voorstellen:
wethouder Ivo Tillie

Wethouder Ivo Tillie. Foto Gemeente Sittard-Geleen | Marc Schols

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 Ivo Tillie 
met de portefeuilles Gezondheidszorg, 
Jeug- en Jongeren, Duurzaamheid en 
Klimaat, Natuur en Landschap.
Ivo Tillie (1966) heeft behoorlijk wat 
politieke ervaring als raadslid en woont 
sinds 2011 in de Kluis in Geleen.

“Wat ik vooral belangrijk vind in mijn poli-
tieke werk is dat we als gemeente voor onze 
inwoners zorg moeten dragen. Het gaat erom 
dat iedereen mee kan doen in onze maat-
schappij. Samen moeten we onze toekomst 
vorm gaan geven. Hierbij is respect voor 
elkaar van essentieel belang. Je merkt dat in 
de huidige maatschappij groeperingen steeds 
meer tegenover elkaar komen staan. Daarom 
is het zo belangrijk om elkaar te ontmoeten en 
daardoor elkaar (weer) te leren kennen. We 
hebben elkaar allemaal nodig. Jong en oud 
samen voor een leefbaar en economisch sterk 
Sittard-Geleen in dorp en stad.”

De portefeuilles die hij als wethouder heeft, 
zijn Ivo Tillie op het lijf geschreven. Ze heb-
ben namelijk allemaal met elkaar te maken. 
Zorgen voor een goede natuur in al haar facet-
ten zorgt ook voor een duurzaam klimaat. Dit 
zorgt weer voor een goede gezondheid waar 
we allemaal van profi teren. Voor nu is het 
vooral belangrijk ervoor te zorgen dat energie 
beschikbaar en betaalbaar blijft, dat we zoveel 
mogelijk preventief onze gezondheid op peil 
houden en als het nodig is dat we er voor el-

kaar zijn. Een luisterend oor of een helpende 
hand van een buur is vaak al waardevoller dan 
een sessie van een zorgverlener.”
Ivo Tillie is ook stadsdeelwethouder van 
stadsdeel Sittard-Oost.
“Ik zal geregeld in de verschillende wijken op 
bezoek komen. Eerst om kennis te maken met 
verschillende mensen en organisaties die er 
actief zijn, maar ook om laagdrempelig met 
elkaar in gesprek te komen over zaken die 
aandacht verdienen.”
“In deze roerige tijden is wethouder zijn een 
uitdaging waar ik met veel enthousiasme in 
sta. Ik zal de komende jaren mijn uiterste best 
blijven doen voor het maatschappelijk belang 
en dus voor de inwoners van Sittard-Geleen.”

Wilt u in gesprek met wethouder Ivo Tillie? 
Hij is bereikbaar via het secretariaat:
Telefoon: 046-4778106
e-mail: wethouder.ivotillie@sittard-geleen.nl

Driejarig bestaan 
Stichting PodiumPlus
Stichting PodiumPlus Westelijke Mijnstreek 
vierde onlangs het driejarig bestaan. Reden 
voor het bestuur om alle deelnemers een 
draagtas cadeau te doen. PodiumPlus is 
drie jaar geleden begonnen met een oproep 
om te komen zingen. Meer dan 150 mensen 
reageerden. Inmiddels is er een groot koor en 
zijn er 10 popbands actief in het project ‘Join 
The Band’. Er is ook een dag- en avondkoor, 
een seniorenorkest en er worden activiteiten 
georganiseerd onder de noemer ‘Ga je mee?’. 
Het motto van de stichting is samen actief en/
of passief meedoen, genieten, nieuwe uitda-
gingen aangaan, leuke dingen meemaken en 
andere leeftijdsgenoten leren kennen. 
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Door Ray Simoen

Moet je volleerd brouwer zijn om een goed 
bier te kunnen maken? ‘Tuurlijk niet’, zei een 
vriendenclub uit Roermond. Goed kunnen 
drinken en weten wat je lekker vindt, dáár 
draait het om. Brouwen laat je aan de jongens 
en meisjes over die er voor doorgeleerd 
hebben. ,,We hebben wel verstand van bier 
drinken, maar van brouwen totaal niet,” legt 
Goof Vilters uit Roermond uit via de telefoon. 
Samen met zijn kameraad Jorn van Herten 
(25) begon de student accountancy twee jaar 
geleden met Buuz. ,,Buuz is Roermonds voor 
een fles bier,” zegt de 23 jarige Roermonde-
naar.  Het begon allemaal met een geintje 
tijdens de corona lockdown toen alle cafés 
gesloten waren. ,,We zaten met een clubje 
vrienden bij elkaar thuis bier te drinken. We 
zeiden tegen elkaar: ‘ we moeten maar eens 
een eigen bier maken.’”

Smaakprofiel
Wat voor de joeks wordt gezegd, verdwijnt 
vaak met de bierdampen als de ramen worden 
opengezet. Maar de Buuz boys, zoals ze zich 
gingen noemen, lieten het niet bij een geintje 
en grootspraak maar gingen serieus aan de 
slag. ,,Nadat we contact hadden gelegd met 
de Weerter stadsbrouwerij hadden we binnen 
vier maanden alles voor elkaar.” Dat ze geen 
brouwers waren deerde hen niet. ,,We hebben 
wel veel verstand van drinken, we weten wat 
we lekker vinden. We kopen zeven á  acht 
speciaal bieren, we proeven ze en schrijven 
op wat we van elk bier vinden. Vervolgens 
bespreken welk bier en welk smaakprofiel we 
het beste vinden. En als we bepaald hebben 
wat voor bier we willen, stappen we naar de 
brouwer en geven we aan welk bier hij voor 
ons moet brouwen.” 

Klinkt simpel maar leidt het ook tot het 
gewenste wow effect bij degenen, die het bier 
kopen en drinken? ,,In Weert lieten we ons 

eerste bier, een krachtig blond bier, maken. 
Meteen 1000 liter. Dat vonden we wel erg 
veel.” Maar de vrees dat ze zelf honderden li-
ters onverkocht bier zouden moeten wegklok-
ken bleek ongegrond. ,,Binnen drie  weken 
was alles weg”, klinkt het triomfantelijk.  De 
‘profieldrinker/ brouwer’ voegt er aan toe dat 
het succes van de Buuz’ eersteling ook toege-
schreven kan worden aan lokaal chauvinisme 
en  ‘de gunfactor’. 

Een eigen Roermonds bier met de smaak van 
La Trappe en Carolus, dat ook nog het werk 
was van twee lokale jonge gasten met een gro-
te schare vrienden en bekenden, ja, dat ging 
er grif in bij de bezoekers van de vele cafés die 
Roermond rijk is. ,,Een fantastisch gevoel is 
het als je door de stad fietst en ziet dat men-
sen je bier drinken. Kippenvel krijg je dan.” 
Het erkent bij de introductie van hun bier veel 
steun gehad te hebben van een goede beken-
de. ,Hij werkt bij Hansen Drankenhandel in 
Linne. We vroegen aan hem of we een dagje 

Pittige dubbel van de 
‘Buuz Boys’ uit Roermond

met hem mee mochten om ons bier bij de 
vele klanten van Hansen te introduceren. Dat 
werkte erg goed.”  Succes smaakt altijd goed, 
en vooral naar meer. Voor de wintermaanden 
wilden ze een ‘warmer soort bier’. ,,We zijn 
met 20 anderen bij elkaar gaan zitten en di-
verse ‘dubbel biertjes’ gaan drinken. Iedereen 
moest precies opschrijven wat hij van de bie-
ren vond. Daarna hebben we een shortlist van 
de vijf ‘beste bieren’ opgesteld. Die hebben 
we door een nieuwe groep van proevers laten 
keuren. Uiteindelijk hebben Jorn en ik de 
smaak van ons nieuwe bier vastgesteld en zijn 
we naar de brouwer toegestapt. In Gent, want 
die in Weert kon ons niet helpen. Niks mis 
mee, Gent is een mooie stad met veel cafés 
en veel bijzondere bieren.” Het tweede Buuz.
bier is een dubbel van 7,5 % en is volgens het 
uitgekookte duo te drinken ‘es t raegent én es 
t neet raegent’. 

Balans
Op tafel staat de Dubbel met zijn paarsrood 
etiket. Stoer en met een uitstraling van ‘kom 
maar op, ik ben voor  geen enkele kritische 
drinker bang’. Die uitdaging gaan we graag 
aan. Een foutje of een geintje van de Gentse 
brouwer? Het gekocht flesje is wat krenterig 
gevuld. Tot het begin van de hals van de fles 
is de Buuz dubbel gevuld. Jammer, gauw 
verder. Mooie diep donkerbruine kleur met 
een overtuigende schuimkraag. Dat gaat de 
goede kant op. Maar zo sterk als de kleur van 
deze Buuz dubbel is, zo flauw is de geur ervan. 
Licht waterig zoet, ‘raegenachtig’.

Het zachte, warme zoet van bruine suiker 
vult eerst de mond, erna steken dropjes en 
kruiden als laurier en jeneverbes hun kop op. 
Pittig. Jammer dat erna bittere tonen zich er-
mee gaan bemoeien. Dat doet de afdronk geen 
goed, die wordt er  droog en stroef van en ver-
stoort de balans in deze Roermondse dubbel. 
Is het een bier dat je altijd kunt drinken dus 
‘es t raegent én es ’t neet raegent’? Een bier 
als een all weather coat’ is deze dubbelaar nog 
niet. De smaakprofielmakers moeten nog een 
keer aan de bak. Met meer balans tussen zoet 
en bitter wordt dit bier zeker een succes-
nummer in Roermond en daarbuiten, met en 
zonder paraplu.  

‘Broukzitter Sjittert’ 
twee dagen in november 
Kunstenaar Jo Frijns stelt zijn atelier in de 
Kerkstraat 63 te Broeksittard open met de 
tentoonstelling ‘Broukzittert Sjittert’. Er zijn 
ruimtelijke werken en fotografi e te zien van 
Jo Frijns, keramiek van Lily Besselink en 
schilderijen van Leon Limpens. De expositie 
wordt gehouden op zaterdag 26 november en 
zondag 27 november, telkens van 11.00 tot 
17.00 uur.

Themabijeenkomst 
Visio over koken
Met de feestdagen voor de boeg houdt Visio 
Sittard-Geleen op maandag 28 november 
van 14.00 tot 16.30 uur een (gratis) thema-
bijeenkomst over koken. Locatie is Konink-
lijke Visio, Arendstraat 1A in Sittard. Voor 
slechtziende en blinde mensen kan het een 
extra uitdaging zijn om iets lekkers te bakken 
of een uitgebreide maaltijd te bereiden. Visio 
kijkt naar wat wél kan, ook op het gebied van 
koken en bakken. Met enkele praktische tips, 
handige hulpmiddelen en slimme apparaten 
zet ook iemand met een visuele beperking 
tijdens de feestdagen een feestelijke maaltijd 
op tafel.

Meer informatie en aanmelden
De bijeenkomst is gratis. Vanwege het beperkt 
aantal plaatsen is vooraf aanmelden verplicht. 
Dit kan door, vóór 10 november, te bellen met 
Visio Sittard-Geleen via 088 585 88 00. Meer 
informatie over de themabijeenkomst is te 
vinden op Themabijeenkomst over koken.

Koninklijke Visio
Bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor 
slechtziende en blinde mensen, kan iedereen 
terecht met vragen over slechtziend of blind 
zijn. Visio biedt informatie en advies, maar 
ook verschillende vormen van onderzoek, 
begeleiding, revalidatie, onderwijs, arbeid en 
wonen. Ga voor meer informatie over Konink-
lijke Visio naar visio.org. 

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

 Koopzondag geopend? Kijk voor alle vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

SITTARD - NUSTERWEG 88D
*vraag in de showroom naar de voorwaarden*vraag in de showroom naar de voorwaarden



MIJNGazet | pagina 7

Sociaal arbeidsmarktproject van start met
make-over voorgevels aan Geleense Markt    

Wethouder Leon Geilen heeft met 
een kwast en een lik verf het officiële 
startschot gegeven van een sociaal ar-
beidsmarktproject. Binnen dit project 
worden de voorgevels van de panden 
aan de Markt in Geleen door schilders 
in opleiding gerestaureerd en geschil-
derd. Een intensieve samenwerking 
tussen opleiders, studenten, onderne-
mers en de overheid. 

De schilderwerkzaamheden aan de Ge-
leense voorgevels worden uitgevoerd door 

leerlingschilders van VISTA College en Gilde 
Opleidingen onder begeleiding van de leer-
meesters van VOS Company. Verfgroothandel 
Sikkens Zuid Oost draagt een maatschappelijk 
steentje bij in de materiaalkosten voor dit 
project. 

Arbeidsmarktproject met een sociaal tintje  
Veel jongeren stoppen met leren als ze de 
overstap moeten maken van VMBO naar 
MBO. Een domper voor de jongeren zelf, 
maar ook voor de onderhoudsbranche. 
Op deze manier komt er snel een tekort 

aan goede vakmensen. Dit sociaal arbeids-
marktproject is erop gericht om jongeren en 
herintreders zich, met begeleiding van een 
coach of leermeester, verder te laten ontwik-
kelen binnen hun (nieuwe gekozen) vakgebied 
om zo een mooie toekomst op te bouwen als 
vakman binnen de onderhoudsbranche. 

Samen sterk voor de samenleving 
Het project is een intensieve samenwer-
king tussen verschillende partners – VISTA 
College, Gilde Opleidingen, VOS Company, 
ROP Zuid, Sikkens Zuid Oost, Gemeente Sit-

tard-Geleen en Stadslabs Sittard Geleen – om 
niet alleen jongeren en herintreders een goede 
toekomst te bieden, en het tekort aan goede 
vakmensen te verkleinen, maar ook om de 
binnenstad van Geleen in kleine stapjes weer 
tot leven te wekken. 

Een hapje, een drankje, mooie muzikale klan-
ken en een gezellige sfeer met voortreffelijk 
weer. Rademakers Parket maakte het weder-
om mogelijk dat in september op de Braderie 
van Awt Gelaen vele aanwezigen een gratis en 
ontspannende middag kregen aangeboden en 
dat voor de goede doelen, waarvoor een inza-
meling plaatsvond, prima werd gescoord. Met 
optredens van artiesten, onder aanvoering 

van de humoristische presentatoren Peter & 
Peter, was het een geslaagde dag’.

Organisator Ger Rademakers en presentator 
Peter Henssen reikten onlangs de cheques uit 
aan de vertegenwoordigers van: Mijnverleden 
Staatsmijn Maurits,  G-Voetbal Fortuna, FSG 
Dames 54 en Actie voor Hoop Geleen. Op de 
foto’s een impressie.

Goede doelen Braderie Awt 
Gelaen 100% gerealiseerd

Zaterdag 12 november is het weer zover. Dan brengt Sinterklaas met zijn vele Pieten zijn jaarlijk-
se bezoek aan het centrum van Geleen. Vanaf 13.00 uur zal de Sint, per koets, een rondgang ma-
ken door het centrum van Geleen. Dit onder muzikale begeleiding van DJ-piet en vele uitdeel-
pieten. Rond de klok van 14.00 uur zal de Sint arriveren bij het bordes van het oude raadhuis. 
Hier zal de Sint door Burgemeester Hans Verheijen welkom worden geheten. Kinderen kunnen 
uit volle borst meezingen met en dansen op de bekende Sinterklaas- en kinderliedjes. De Pieten 
zullen daarbij drukdoende zijn met het uitdelen van snoepgoed.
  
De organisatie is net als voorgaande jaren in handen van Centrummanagement Geleen. Zie voor 
meer informatie de Facebook-pagina van @CentrumGeleen.  

 Foto Centrummanagement Geleen

Hij komt, hij komt, die 
Lieve Goede Sint

Foto’s Citral Studios
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EX
PO

HUIS
AAN DE

MARKT

metsittardgeleen.nl/stem

Bezoek de exporuimte
en laat uw stem horen!

11 -19 nov
24/7 open

Markt
Sittard

Wat komt op 
de plek van 
‘t V&D gebouw?

COLUMN
Een paar maanden geleden zijn mijn gezin en 
ik verhuisd naar de gemeente Sittard-Geleen. 
We hebben er een fijn huis gevonden in een 
mooie omgeving. De ligging is ideaal, dicht bij 
kantoor maar ook dicht bij alle uitvalswegen. 
Helemaal top. 
Hoe mooi het huis ook lijkt op de foto’s en bij 
de bezichtiging, er is altijd een hoop werk aan 
de winkel. Alles lekker vers schilderen, stroom 
die niet goed blijkt te werken, douche die 
warm-koud-warm-koud is, nog niet gespro-
ken over …. Maar hup, schouders eronder en 
oplossen die handel.
Een verhuizing is ook altijd weer even op-
nieuw je draai vinden. Dat geldt niet in de 
laatste plaats voor de kinderen. Zij wonen nu 
verder van school, vriendjes én hun vader. 
Met goede afspraken proberen we deze 
veranderingen zo goed mogelijk op te lossen. 
Dochterlief moet nu verder naar school 
fietsen, maar gelukkig wonen ook nu klas-
genootjes in de buurt. Zoonlief reist met de 
trein en heeft een bushalte voor de deur. Het 
was even wennen, maar loopt nu op rolletjes. 
Het contact met hun vader is als voorheen. De 
afstand is nog steeds gemakkelijk te fietsen en 
anders is de breng- en haalservice van vader 
en moeder er nog.
Helaas zie ik in mijn praktijk vaak anders. Ou-
ders die, om welke reden dan ook, buiten hun 
huidige woonplaats gaan verhuizen. Niet een 
dorp verder, maar op een behoorlijke afstand. 
Een afstand die zo groot is dat de kinderen bij 
een wissel tussen ouders een half uur of lan-
ger in de auto zitten. Een afstand die maakt 
dat een schoolwissel nodig is. Een afstand die 
er bovendien voor zorgt dat omgang op een 
doordeweekse dag met de andere ouder eigen-
lijk niet te doen is. Daardoor wordt omgang 
vaak beperkt tot de weekenden. Deze weeken-
den worden niet zelden weer korter gemaakt 
door de hobby’s of baantjes van de kinderen. 
Het is vaak lastig om in dat geval een goed 
contact tussen de achterblijvende ouder en de 
kinderen te behouden.
Niet zelden zijn dit situaties waarin de com-
municatie tussen de betreffende ouders op 

zijn zachtst gezegd niet al te best is. Informa-
tie wordt via de kinderen ontvangen. Dat is 
niet alleen onduidelijk maar leidt er ook toe 
dat men voor elkaar invult, met alle misver-
standen van dien. Bovendien ontstaat voor de 
kinderen een heel lastige situatie. Zij hebben 
recht op een fijn en onbelast contact met bei-
de ouders, zonder dat zij hierbij klem raken 
tussen het gekibbel van beide ouders.
Is een verhuizing naar een plaats wat verder 
weg daarom onmogelijk? Nee, dat is het niet, 
maar er is toestemming van de andere ouder 
nodig. Er dienen afspraken te worden ge-
maakt, waarbij goed moet worden nagedacht 
over hoe het contact tussen de kinderen en 
beide ouders kan worden behouden, voor nu 
én voor de toekomst. Lukt het niet om samen 
afspraken te maken, dan kan aan de rechter 
vervangende toestemming worden verzocht. 
Ook hierbij gelden strenge regels, om het 
contact tussen de kinderen en beide ouders te 
behouden.
Verhuizen? Werk aan de winkel dus!
Heeft u hulp nodig bij de verhuizing met de 
kinderen en het maken van goede afspraken? 
Neemt u dan gerust contact met mij op.

Mr. T.M.T.M. Lindeman
 Hundscheid Advocaten, Sittard

Verhuizing: werk 
aan de winkel

Foto Marcel Maas

Sittard-Geleen en Burgerkracht De Pijler 
versterken samenwerking kansengelijkheid

 Foto Gemeente Sittard-Geleen | Ermindo Armino

Gemeente Sittard-Geleen en Burger-
kracht De Pijler organiseerden een net-
werkbijeenkomst op het gebied van be-
staanszekerheid en kansengelijkheid. 
Met o.a. Nationale ombudsman Reinier 
van Zutphen, partners van Kredietbank 
Limburg, ZoWonen, PIW en de Werk-
plaats Financiën zaten 80 landelijke, 
regionale en lokale maatschappelijke 
partners om tafel.

De partners deelden ervaringen en inzichten 
om de samenwerking in het veld te verster-
ken. Zo wees Nationaal ombudsman Reinier 
van Zutphen er op dat veel goed gaat, maar er 
ruimte voor verbetering is bij de  houding van 
de overheid. Gemeenten weten om wie het 
gaat bij armoede. 

En waar deze mensen wonen. Mensen in 
nood moeten actief opgezocht worden. Hulp 
is voor sommige mensen achter processen en 
formulieren nog lastig te vinden. Ook zijn er 
grote verschillen tussen gemeenten in de hulp 
die inwoners kunnen krijgen wat voor aanvul-
lende onduidelijkheid zorgt. Op veel plekken 
wordt goed samengewerkt maar het is zaak 
kansen te pakken en uitdagingen aan te gaan.

Van de woningcorporatie, Kredietbank Lim-
burg en sociale partners bleek dat in hulp-
verlening men nog meer de inwoner centraal 
moet stellen. De partners handelen met 
gezamenlijk doel maar er is winst te halen als 
men voorbij de eigen organisatie kijkt. Samen 
moet men armoede tijdig signaleren en juist 
en tijdig doorverwijzen. Waar voor de indivi-
duele inwoner de grens qua eigen mogelijkhe-
den ligt, kan de overheid beter doorverwijzen 
naar hulporganisaties. Daar liggen kansen om 
mensen sneller te helpen.

Wethouder Bühler was blij dat partijen elkaar 

konden opzoeken: “Het was een geslaagde 
bijeenkomst. Het is zo’n complex veld dat 
elkaar meer opzoeken nodig is, en dat gaan 
we ook doen.” Aldus de wethouder. “Juist 

in die preventieve sfeer ligt de te behalen 
winst. Gemeente, kredietbank, woningcor-
poraties, sociale partners moeten dichter op 
elkaar werken, kwetsbaarheden signaleren 

en durven bespreken. Alleen dan kunnen 
we verbeteren en versterken. Daar was veel 
enthousiasme over, we gaan een vervolg als 
gemeente graag faciliteren!”
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Bert van Soest woont in Sittard en is 
sinds 2002 voorzitter van de Zittesje 
Revuu Kemisse. Dit gezelschap hoort 
bij het cultureel erfgoed van Zitterd 
met een historie van meer dan 111 jaar.

Hoe lang ben je al betrokken bij de 
Revue. Waarom is dat zo leuk? 
Harie Bronneberg heeft mij voorjaar 2002 
op advies van zijn vrouw Gemma benaderd. 
Ik heb lang moeten nadenken of ik op zijn 
verzoek moest ingaan. Mijn Zittesj is niet 
volmaakt en ik zag de bui al hangen. Tijdens 
een speech steeds opmerkingen krijgen van 
alweer gein Zittesj. Toch heb ik zijn aanbod 
aanvaard en geen moment spijt gehad van die 
keuze. Het is fantastisch te mogen meewerken 
aan de realisatie van een revue. Als voorzit-
ter heb je weinig of geen bemoeienis met de 
artistieke aspecten maar samen met een fi jne 
ploeg bestuursleden en medewerkers draag je 
zorg voor de randvoorwaarden. Maak je mede 
mogelijk dat een voorstelling tot stand komt.

Jullie hebben een vast team van 
vrijwilligers? Ben je tevreden met dit 
aantal of mag er gerust nog wat bij? 
Hoe komen jullie aan voldoende vrij-
willigers? 
Zo’n revue is een fascinerend proces, waaraan 
circa 150 mensen meewerken. Velen dragen al 
decennialang hun steentje bij. Anderen mel-
den zich spontaan om mee te werken. Gaande 
de maanden wordt het een gezellige club waar 
je graag deel van uit maakt.

Hebben jullie voor de komende Revue 
ook weer een revuecommissie opge-
tuigd? Zo ja, stel ze eens voor?
De revuukemisse (bestuur) is ook al vele jaren 
nagenoeg ongewijzigd en bestaat uit Seph 
Castro (secretaris), Ben Vaessen (penning-
meester), Pauline Niël (marketing), Katarina 
Boels (intern), Lejao Beursgens (decor), Sjef 
Schurgers (artistiek), Joska Muytjens (PR en 
communicatie) en Rob Smeets (sponsoring).

Wat mogen de bezoekers verwachten van de 
nieuwste productie Oukouk die binnenkort 
van start gaat?
Elke Zitterder kent het drankje oukouk wel. In 
veel scènes wordt het dropdrankje benoemd. 
Het bestuur hoefde daarom niet lang na te 
denken over de titel van de nieuwe revue. 
Onze bezoekers zullen zich zeker herkennen 
in het verhaal. De afbraak van het Stadhuis, 
de komst van Vroom en Dreesman en de nieu-
we bestemming van V&D vormen de tijdlijn 
van het verhaal. Natuurlijk spelen zich tal van 
kolderieke situaties af, gaan we genieten van 
een verrassend decor, livemuziek en ballet. 
Het wordt weer een avondje genieten.

Afgelopen zomer is Baer Smit overle-
den met bijna 40 jaar revue-ervaring. 
Wat zijn de herinneringen aan Baer 
die je graag levend wil houden?
Helaas ontvallen ons ook medewerkers. Twee 
markante fi guren zijn na de laatste revue 
overleden. Sasja Jans, die tientallen jaren de 
grime verzorgde en Baer Smit. Baer heeft tot 
hoge leeftijd op de planken gestaan. Voor de 
laatste voorstelling gaf hij aan alle medewer-
kers een zelfgeschreven gedicht, waarin hij 
een groot aantal van hen op humoristische 
wijze typeerde. Dit jaar zullen we het zonder 
gedicht moeten stellen, tenzij iemand het aan-
durft de erfenis van Baer te aanvaarden.

Zelf ben je in 2019 onderscheiden met 
de Ziepesjprènger. Leg eens uit wat 
dat is en wat het persoonlijk voor je 
betekend heeft?
Toen ik in 2019 de Ziepesjprènger mocht 
ontvangen, heb ik in mijn dankwoord gezegd, 
dat de Mander mij de prijs toekent voor mijn 
inzet voor een aantal sportieve en culturele 
evenementen, maar dat ik dat doe omdat ik 
daar zelf ontzettend veel plezier aan beleef. 

Bert van Soest van de 
Zittesje Revuu Kemisse

Een beetje trots was ik natuurlijk toch wel. 
Ik vind het vooral ook belangrijk dat Sittards 
cultureel erfgoed behouden blijft.

Zo’n revue vergt nogal wat voorbe-
reiding. Kun je aangeven wanneer de 
voorbereidingen weer starten voor de 
revue ná Oukouk? Hoe gaat dat in zijn 
werk?
De voorbereiding voor een revue beginnen al 
enkele maanden na de laatste voorstelling. 
Met evaluatievergaderingen van Hoog Bezuik 
(de vorige revue) en het aanstellen van een 
regisseur. Dat was niet moeilijk na het succes 
van de laatste twee producties en hebben we 
Nicole Schurgers weer gevraagd om voor de 
derde keer op rij de regie op zich te nemen, 
Sjef Schurgers moet binnen twee jaar een 
script schrijven. We leggen weer contacten 
met o.a. het THT, de band, het ballet etc. en 

contracten worden afgesloten. Negen maan-
den voor de première wordt begonnen met 
een leesrepetitie, vervolgens vele toneelrepeti-
ties en dan het eindresultaat, spelen voor volle 
zalen in het Toon Hermans Theater.

Wil je nog gebruik maken van een slot-
woord? Is er een vraag niet gesteld, die 
je graag had willen beantwoorden?
Met het doel de Zittesje revuehistorie te 
bewaren is de Revuu Kemisse gestart met een 
scholenproject, waaraan inmiddels tien ba-
sisscholen deelnemen. Kinderen krijgen dan 
les in allerlei onderdelen die in een revue aan 
de orde komen zoals; drama, grime, decor, 
muziek en dialect. Op die manier proberen we 
kinderen te enthousiasmeren voor theater in 
het algemeen en de Zittesje Revuu in het bij-
zonder, zodat de volgende 111 jaar nog steeds 
Zittesje Revuus worden opgevoerd.

 Foto Archioef  Zittesje Revuu

Ziepesjprènger voor 
creatieve Sjohn Smeets

De bekende Broeksittardenaar Sjohn Smeets 
ontvangt dit jaar de ‘Ziepesjprènger’, de jaar-
lijkse onderscheiding van culturele vereniging 
‘De Mander’ voor personen die zich buitenge-
woon verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
Sittardse gemeenschap en voor het behoud 
van de eigenheid en cultuur van Sittard.

Sjohn Smeets heeft de prijs volgens De 
Mander verdiend voor zijn niet afl atende 
creativiteit en inzet o.a. in de carnavals- en 
schutterswereld. Zo zit hij als ruim 50 jaar bij 
Schutterij St. Lambertus in Broeksittard. Ook 
is hij oprichter en kartrekker bij de Sjnaake 
waarvoor hij vrijwel alle carnavalswagens 
ontwerpt en mee bouwt. Van zijn hobby, het 
maken van hoeden en kostuums van foam 
heeft hij inmiddels zijn beroep gemaakt. 
Sjohn Smeets is een schier onuitputbare bron 
van ideeën. Zo heeft hij aan de wieg gestaan 
van schuttersfeesten, wielerwedstrijden, het 
weer in leven roepen van kindertradities 
alsmede de Oktoberfeestparade. Voorts is hij 
een begenadigd en succesvol schrijver van 
carnavals schlagers. 

Sjohn Smeets is maatschappelijk bewogen 
en hij zet zich in voor het welzijn van, de ge-
meenschap. Mensen kunnen altijd en beroep 
op hem doen.  Sinds vorig jaar zit Sjohn voor 
het CDA in de gemeenteraad, alwaar hij zijn 
mening niet onder stoelen of banken steekt. 

Culturele vereniging ‘De Mander’ vindt dat 
Sjohn Smeets zich met recht een cultuurdra-
ger voor het sociale en culturele leven in 
Sittard mag noemen. Als blijk van grote waar-
dering voor zijn persoonlijke inzet op deze 
gebieden heeft ‘De Mander’ besloten Sjohn te 
onderscheiden met de ‘Ziepesjprènger’. 

‘De Ziepesjprènger’ is een typisch Sittards 
krentenbrood in de vorm van een pop. Het 
werd en wordt traditioneel cadeau gedaan in 
de Sinterklaastijd en bij feestelijke gelegenhe-
den zoals een 50ste verjaardag . De gelijkna-
mige jaarlijkse culturele onderscheiding is 
een initiatief van vereniging De Mander, die 
zich inzet voor ‘insjtandjhauwting van auw 
tradisies en gouw dènger in Zitterd’. 

Vertoning van oude 
foto’s en fi lms Obbicht
Sinds het moment dat het Ecrevissecomité 
de website op 25 december 2020 in de lucht 
bracht en de Facebookpagina ook weer actief 
is geworden zijn er vele fi lms, foto’s, verhalen 
en enkele publicaties gedigitaliseerd en ter 
beschikking van de bevolking en geïnteres-
seerden gesteld.

Het blijkt nu dat er best wel veel mensen zijn 
in de bevolking die geen internet en geen 
Facebook hebben en dus ook geen toegang 
hebben tot deze voor hen ook interessante 
informatie. Tegelijkertijd hoopt en verwacht 
het Ecrevissecomité dat deze mensen ook nog 
veel mooie oude foto’s, verhalen en misschien 
wel fi lms hebben over de historie van Obbicht.
Het Ecrevissecomité organiseert daarom op 
woensdag 16 november van 19.00 tot 21.00 
uur een vrij toegankelijke avond in het Törps-
hoes van Obbicht (oude Rabobank-kantoor 
aan de Markt in Obbicht) waar iedereen die 
geïnteresseerd is in de historie van Obbicht 
en een compilatie van oude foto’s en fi lms van 
Obbicht kan zien. Heel belangrijk is ook dat 
het Ecrevissecomité de deelnemers verzoekt 
de albums en schoenendozen met oude foto’s 
mee te nemen en met elkaar te bekijken en 
mooie verhalenweer op te halen.

Ecrevissecomité van Obbicht
Het Ecrevissecomité van Obbicht, opgericht 
in 1977, stelt zich als doel het culturele leven 
en het historisch besef in Obbicht en wijde 
omgeving te ondersteunen en te bevorde-
ren in de geest van zijn naamgever, Pieter 
Ecrevisse. Sinds de oprichting verzorgde het 
comité talrijke evenementen, boekuitgaven en 
publicaties. Ook organiseerde het comité initi-
atieven voor de oprichting en instandhouding 
van verschillende Obbichtse monumenten en 
in het algemeen de bewaring van het cultureel 
erfgoed van Obbicht.
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Mede met het oog op het 13x11 jarig 
jubileum, dat in carnavalsseizoen 
2024-2025 gevierd zal worden, is Stads-
carnavalsvereniging De Marotte Zitterd 
actief op zoek naar Marotte-erfgoed dat 
zich mogelijk nog ‘onder de mensen’ 
bevindt. 

De vereniging heeft niet specifieke zaken in 
gedachten maar ze willen in contact komen 
met mensen die historisch materiaal van De 
Marotte in hun bezit hebben en dit graag aan 
de vereniging terug willen geven. Vaak treft 
men dit soort zaken aan bij een verhuizing 

of uit een nalatenschap. Er is een speciale 
commissie samengesteld, bestaande uit de 
oud prinsen Peet van Erp, Ron Hermans en 
Chris Nohlmans, die zich hiermee bezig gaat 
houden en zal trachten om zoveel mogelijk 
Marotte-erfgoed boven water te halen. 

Indien u in het bezit bent van één of meerdere 
zaken die tot het Marotte erfgoed behoren en 
u wil dit graag aan de vereniging overdragen 
dan kunt u een e-mail sturen naar info@ma-
rotte.nl of rechtstreeks contact opnemen met 
Peet van Erp 06-41692614, Ron Hermans 06-
51219890 of Chris Nohlmans 06-13252605. 

De Marotte Zitterd is op 
zoek naar erfgoed

Recycle Party is geïnspireerd door de Recycle 
Sint (Swap Sint), waarbij door heel Nederland 
markten worden opgezet om speelgoed te 
ruilen en zo het Sinterklaasfeest te verduur-
zamen.

Greutsj en Kootje Spek hebben er een eigen 
uitwerking van gemaakt. Het idee is dat ieder-
een bruikbaar speelgoed doneert op zondag 6 
en 13 november en tijdens de Recycle Party op 
zondag 27 november een nieuw tweedehands 
cadeau mee naar huis krijgt. Gezinnen die 
geen nieuw speelgoed kunnen of willen kopen 
zijn welkom.

Gezinnen die een enorme speelgoed berg 
hebben waar de kids niet meer naar om kijken 
kunnen ook hun speelgoed doneren. Recycle 
Party is bestemd voor jong en oud, mensen 
met een volle beurs en een lege beurs (de ene 
hand helpt de andere hand), groot en klein. 
Met gesloten beurs speelgoed doneren kan 
op zondag 6 en 13 november van 11.00 tot 
15.00 uur bij Plinthos. Zondag 27 november 
kan dan van 13.00 tot 15.00 uur een (nieuw) 
tweedehands stuk speelgoed van ongeveer 
dezelfde waarde weer mee naar huis worden 

genomen. Het wordt een heus feestje voor 
de ouders/verzorgers en  kinderen in deze 
toch al dure tijd. Zo zullen Sinterklaas en 
een aantal Pieten echt aanwezig zijn en is er 
een optreden van Kootje Spek Theater in de 
voormalige steenfabriek. “Wie weet komen er 
in de toekomst meerdere Recycle party’s met 
bijvoorbeeld kleding en of andere spullen”. 
Aldus de organisatie.

Praktische info
Het speelgoed dat je inlevert is: schoon, 
compleet en heel, geen knuffels en maximaal 
10 items inleveren, waarvan 1 babyspeelgoed. 
Het speelgoed dat je inlevert moet goed 
genoeg én van deze tijd zijn om een tweede 
leven als Sinterklaascadeautje te krijgen. 
Speelgoed dat te veel gebruikssporen heeft of 
overduidelijk niet aan bovenstaande voor-
waarden voldoet, wordt niet ingenomen. Het 
wordt door de organisatie/vrijwilligers beke-
ken en in categorieën verdeeld. Speelgoed dat 
wordt ingeleverd kan niet meer terug worden 
opgehaald. Speelgoed wat overblijft na de 
Recycle party, wordt na afloop aan een goed 
doel gedoneerd.

Greutsj en Kootje Spek 
houden Recycle Party

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

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

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

 Foto  Michel van Dijke
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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 

Colofon

Een kinderboek dat in eerste instantie be-
stemd is voor kinderen in de lagere groepen 
van de basisschool. Op een kinderlijke wijze 
zijn van alle letters van het alfabet Sittardse 
woorden erin opgenomen en wordt menig 
woord verduidelijkt door een toepasselijke 
tekening. 

Natuurlijk vraagt het boek erom om voorge-
lezen te worden door trotse ouders en opa’s 
en oma’s die het Sittards dialect een warm 
hart toedragen. De woorden zijn zo geko-
zen dat ook alle klanken die in het Sittards 
voorkomen aan bod komen. Een dergelijk 
boek waarin de letters van het alfabet in het 
Sittards dialect aan bod komen bestond nog 
niet in Sittard en volgens de uitgevende Vel-
deke krènk Zitterd was het hoog tijd dat dit 
gerealiseerd zou worden. Binnen Limburg is 
er de laatste jaren veel aandacht voor het di-
alect en de wijze waarop dit leeft bij de jeugd. 
Het dialect spreken begint doorgaans in de 

thuisomgeving en het is mooi dat dit boek hier 
een handvat kan zijn bij het leren en lezen van 
woorden in het Sittards dialect. Er is gekozen 
om het boek uit te brengen met een harde kaft 
zodat het zeker ook tegen een stootje kan. 

De verkoopprijs zal bij verschijning €17,50 
bedragen. Tot 17 november a.s. is het ook mo-
gelijk om een exemplaar middels voorinschrij-
ving te reserveren voor de prijs van €15,00. 
Stuur een e-mail naar veldekezitterd@gmail.
com met in de omschrijving: voorinschrijving 
Zittesje abc. Vermeldt uw naam, adres en het 
aantal te bestellen boeken. Hiernaast dient 
het verschuldigde bedrag overgemaakt te 
worden naar NL85RABO0187621454 t.n.v. 
Veldeke krènk Zitterd.  Voorinschrijvers 
kunnen vanaf zaterdag 19 november a.s. hun 
bestelling afhalen bij Boekhandel Krings aan 
de Brandstraat in Sittard. Vanaf deze datum 
start ook de reguliere verkoop. 

’t Zittesj ABC veur kènjer – 
mit al zien klanke 

Parochiefederatie Born 
besluit tot fusie 
De gezamenlijke kerkbesturen van Born, 
Buchten, Holtum, Obbicht en Grevenbicht 
hebben de intentie uitgesproken tot samen-
voeging van genoemde parochies volgens 
de richtlijnen van het bisdom Roermond. 
Daartoe is een fusieprojectgroep ingesteld 
om de parochiefusie voor te bereiden. De 
fusieprojectgroep bestaat uit één bestuurslid 
uit iedere parochie en werkt nauw samen met 
de parochiecomités vaste commissies, de en 
de parochievrijwilligers. Het federatiebestuur 
fungeert als opdrachtgever/stuurgroep van 
deze projectgroep. De geplande fusiedatum is 
1 januari 2023. De parochiebesturen vinden 
het belangrijk om alle parochianen mee te 
nemen in het fusieproces en daarom worden 
in week 46 worden twee hoorzittingen gehou-
den. Alle parochianen en belangstellenden 
worden hierbij van harte uitgenodigd voor 
deelname aan een van de twee hoorzittingen, 
die worden gehouden op: Dinsdag 15 novem-
ber om 20 uur, Gemeenschapshuis Buchten 

Donderdag 17 november om 20 uur, Gemeen-
schapshuis Grevenbicht. Van de hoorzittingen 
wordt een verslag gemaakt als onderdeel 
van de fusieaanvraag bij het Bisdom.  Medio 
december besluit de Bisschop over de fusie, 
waarbij tevens de parochiekerk wordt aange-
wezen en de pastoor en het parochiebestuur 
worden benoemd. In de tussenliggende tijd 
wordt hard gewerkt aan een nieuwe structuur 
en bestuur voor de nieuwe parochie Born. 
De start van de nieuwe parochie zal worden 
gevierd tijdens een parochiebrede viering 
op 1 januari 2023 om 10 uur in de H. Marti-
nuskerk in Born. 
Dan is de nieuwe (fusie)parochie een feit en 
worden de administraties samengevoegd 
en worden alle zaken overgedragen aan het 
nieuwe bestuur. De fusieprojectgroep streeft 
ernaar om de nieuwe parochie dan herken-
baar ‘in de lucht’ te hebben, in pastoraal en 
materieel opzicht; parochieblad; nieuwsbrief 
en website. 

Meet & Greet met Rafael van 
der Vaart bij EP:Tummers
Op zaterdag 5 november komt Rafael van der 
Vaart naar EP:Tummers op het Retailpark in 
Roermond!  In samenwerking met Hisense 
Nederland, organiseert EP:Tummers tussen 
10.00 en 12.00 uur een unieke Meet & Greet 
met Rafael van der Vaart, waarbij bezoekers 
tevens kans maken op fantastische prijzen. 

Hisense en EP:Tummers
Hisense behoort wereldwijd tot de grootste 
fabrikanten van onder meer flatscreen-tv’s. 
Sinds 2017 is het merk in Nederland verkrijg-
baar en niet veel later ook opgenomen in het 
assortiment van elektronica gigant EP:Tum-
mers. 

Hisense heeft de missie om de kijkervaring 
van sportliefhebbers wereldwijd te verbeteren 
en in dat kader is Rafael als ambassadeur 
verbonden aan het merk in Nederland. De 
keuze voor de locatie van dit event viel al snel 
op EP:Tummers. Een betrouwbare vakspeci-
aalzaak waar klantbeleving en serivce centraal 
staan. Twee kernwaarden die Hisense ook 
hoog in het vaandel heeft staan. Met 8 winkels 

in Roermond, Weert, Panningen, Tegelen, 
Echt, Heythuysen, Horst en Sittard-Geleen is 
EP:Tummers de grootste van Limburg op het 
gebied van consumentenelektronica.  

Wat is er te doen?
Tijdens dit gratis Meet & Greet event bij 
EP:Tummers in Roermond, kunnen bezoe-
kers niet alleen op de foto met Rafael en een 
handtekening scoren, maar maken ze tevens 
kans op mooie prijzen! De aanwezig DJ zorgt 
daarnaast voor extra sfeer. Vanzelfsprekend 
zijn de specialisten van EP:Tummers aanwe-
zig voor vragen en advies over de nieuwste 
Hisense TV’s. Kopers van een Hisense TV 
ontvangen deze dag een unieke door Rafael 
gesigneerde attentie. Hiervoor geldt op=op. 
De Meet & Greet is vrij toegankelijk voor 
iedereen. Kom langs, ga op de foto met Rafael, 
maak kans op fantastische prijzen of scoor een 
unieke deal op een nieuwe TV! EP:Tummers 
is gelegen op het Retailpark in Roermond en 7 
dagen per week geopend. Kijk voor de actuele 
openingstijden en meer informatie op 
www.eptummers.nl.
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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: 17 november 2022

Locatie: Parkeerplaats Borner Markt 
in Born

Tijd: 13.00 - 18.00 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

Contractduur: 12 maanden
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