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Herfstig

Sinterklaas heeft voet aan wal gezet en het
carnavalsseizoen is geopend. De dagen worden
korter en de temperaturen gaan langzaam naar
beneden. De herfst lijkt deﬁnitief zijn gezicht
te laten zien. Mooie kleuren vergezellen de
wandelaars en de vergezichten in ons Limburgse landschap krijgen een steeds meer winters
karakter. Vanaf een bankje genieten van al het
fraais dat de seizoenen ons steeds weer geven.
Foto Frank Janssen

Opruiming

––––––
JOHN
HARRIS
Opruiming
HERENHEMDEN
✔ Baggen Installatietechniek, waar design
en praktische oplossingen hand in hand
Snel contact
gaan!
Stuur ons een
✔ TIP: Bespaar op uw gasrekening,
appje!
stap over op een electrische
warmwater boiler.
✔ Uw adres voor Multipanel badkamer
wandpanelen, waterproof en
verkrijgbaar in verschillende maten en
designs.

#MannenvanBaggen

@

www.baggen.nl | 046 - 4743918

––––––
Op
alle Polo’s

MEDIUM T/M XXL
Op alle
Polo’s
NORMAAL
€ 39,95
korte
mouw

–

NU
2 STUKS
€ 59,95
korte
mouw
* gehele
collectie

–
Hemden
Premium dealer van Geleen
Hemden
en omstreken
korte
mouw
Premium
dealer
van
Geleen
korte
mouw
Premium dealer van Geleen
en
– –
enomstreken
omstreken
Mode
alle
mannen
T-shirts
Modevoor
voor
alle
mannen
T-shirts
Lenders
– –
Lenders
Mannenmode
Zomerjacks
Mannenmode
Zomerjacks
* gehele collectie

40%
alles 40%

Mode voor alle mannen

Mode voor alle mannen

alles

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

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

Tel. 046-4759883

Sittard-Geleen!

GOEDKOOP & DICHTBIJ
URSULINENSTRAAT 18 ECHT • SALMSTRAAT 66A GELEEN

Erwin

Maud

Laila

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

✃

HAROBO

GEZELLIG WINKELEN IN TÜDDERN (D) EN TEGELIJK VOORDELIG UIT ETEN!
TWEE RESTAURANTS ONDER ÉÉN DAK in winkelcentrum Tüddern-Selfkant

“Grenzenlos” “Taste of India”

met topkwaliteit
Duitse keuken

INDISCH RESTAURANT

CAFÉ-RESTAURANT

Bij inlevering van deze bon:

SCHNITZEL MENU

normaal €18,90
www.grenzenlos-selfkant.de nu voor

€16,50

origineel
Indiase keuken

www.tasteofindia.tv

Tel.: +49 24 56 - 508 72 80 | In der Fummer 18, Selfkant-Tüddern | Tel.: +49 24 56 - 508 72 82
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Geen huis van belegen
nostalgie maar van
bruisende toekomst
Door Ray Simoen
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Smart tv

466,-

4K UHD LED TV
55UQ70006

233,-

Smart tv

FULL HD LED TV
32PFS6855

ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER

80,-

SOUNDBAR
SP2
2.1 kanaals geluid

WASMACHINE
EWC 81483 W

8 kilo

333,-

Ingebouwde subwoofer

7 kilo

CONDENSDROGER
YT CM08 7B EU

186 cm

KOEL- VRIES
COMBINATIE
KCV186NZWA

207 liter koelen
97 liter vriezen

454,-

325,-

No-Frost

12 couverts
Infolight
48dB

BLUETOOTH
SPEAKER
FLIP 5

INBOUW
VAATWASSER
SMV24AX02E

379,-

Tot 12 uur accu

79,-

Zeer zeker geen handigers uit de serie ‘Help,
mijn man is klusser’ zijn het. Kaspro uit
Maastricht, een van de twee kandidaten om
van de verfoeide V en D doos op de Markt een
aantrekkelijk, bruisend en gastvrij Huis aan
de Markt te maken, is een bundeling van maar
liefst zes reuzen uit de bouw- en architectuur
wereld. En de andere gegadigde om deze mega
prestigieuze opdracht binnen te halen is CRA
Vastgoed: een samenwerkingsverband van vijf
beton- en tekenreuzen, waarbij de architectenbroers Mulleners & Mulleners en de architecten van Wijnen & Co voor de Sittardse inbreng
zorgen. Geen prutsers dus.
Zij showen de maquettes van hun bouwplannen acht dagen in twee glazen containers, die
pal voor de entree van het lege V en D gebouw
staan. Dan kunnen de burgers van Sittard-Geleen er een blik opwerpen en er uiteraard hun
oordeel over geven door via een QR- code een
digitale enquête in te vullen.
Bazaar
Mooi toch, dat de burgers mee mogen bepalen
hoe het Huis aan de Markt eruit moet komen
te zien? Want het is niet zomaar een huis,
maar Het Huis van de gemeente. Het moet
‘een representatieve ontmoetingsplek worden
voor stadsbestuur, inwoners, ondernemers
en ‘organisaties’.’ Met een multifunctionele
raadszaal, vergaderruimtes, flexwerkplekken
en ook nog een centraal ontmoetingsplein.
Er moet getrouwd, toeristen ontvangen en
ook nog in gewoond kunnen worden: Ruim
30 appartementen en stadswoningen komen
er in deze gemeente bazaar.Een drukte van
jewelste gaat het in deze Sittardse gemeente
‘souk’ worden, Horen en zien zal je vergaan
met al die vragende toeristen, kibbelende
gemeenteraadsleden, joelende bruiloftsgasten, netwerkende ondernemers en drukke
vergadertijgers van de vele verenigingen in de
gemeente. Stevige klus dus om al die wensen te
verpakken in beton, glas, staal en hout. Prima
dat de goegemeente hier zijn digitaal zegje over
mag doen. Je zou wensen dat de gemeente over
meer hete hangijzers de mening van de burgers
zou vragen via een digitale stemming. Er zijn
hete hangijzers genoeg waar de burgers graag
direct over willen mee stemmen-, ook omdat
de door de burgers gekozen gemeenteraadsleden er vaak een soepzooitje van maken-. Denk
maar even de soap rond de fiks uit de klauwen
gelopen verbouwkosten van Glanerbrook en
de heisa over de toekomst van de Schwienswei.
En wat zal de goegemeente wel niet vinden van
de kronkels die de gemeente bedenkt om de
nieuwbouw van zorgcomplex De Baenje aan de
door Zo Wonen gewenste hoogte van 24 meter
te helpen terwijl het bestemmingsplaan slechts
9 meter toestaat? De Markt zou vol komen te
staan met glazen containers met maquettes
van bouwplannen, waar de burger over zou
kunnen stemmen: Glanerbrook ‘opgeknapt

met ijsbaan en fietsbaan’ of Glanerbrook ‘uitgekleed’. Schwienswei groen of Schienwswei
bebouwd. Holtum met en zonder windmolens.
Einighausen en Guttecoven doods zonder
nieuwbouw of beide dorpen weer springlevend
dankzij de nieuwe woningen voor de velen die
er willen komen wonen. Hoe mooi die intens
meelevende burgers ook zijn, het is niet zonder
gevaar voor de twee kandidaat-bouwclubs, die
deze Sittard-souk willen gaan bouwen. De vorige keer dat de burgers hun mening mochten
geven over een ontwerp pakte dat faliekant
verkeerd uit voor architect Luuk van Wijlick
uit Geleen en aannemer Laudy uit Sittard.
Toch twee knapen, die ‘de ziel van de stad’
door en door kennen. De ruim 1100 burgers,
die hun zegje kwamen doen, beoordeelden het
modieuze witte bouwwerk van dit duo met zijn
speelse knipoog naar de scheve skyline van de
markt als ’koud, kil en blokkerig’ en dumpten
het in de kliko bakken. De stem des volks levert
niet altijd de meest indrukwekkende bouwsels
op. Zeker niet in Sittard, waar de blik op de
toekomst van de stad vertroebeld wordt door
tranen over het voorbije verleden ‘toen alles
zo veel ‘sjooner’ was’. Uit recente reacties van
bezoekers aan de maquettes op de markt blijkt
dat het ontwerp, dat het meest lijkt op het nog
altijd zwaar beweende, gesloopte, krakkemikkige stadhuisje de voorkeur heeft. Op naar de
toekomst via een nostalgische terugkeer naar
het verleden! Echter, als straks gekozen wordt
voor dit heimwee-huis dan zal er nog steeds
gehuild en geklaagd worden. Want zo mooi als
het oude, gesloopte stadhuisje zal het toch niet
zijn.
Eiffeltoren
Bouwen doe je voor de toekomst. En Sittard-Geleen wil een gemeente zijn, die bij de
tijd is en aantrekkelijk is voor nieuwe generaties. Daar past geen Huis van de gemeente bij,
met een voorgevel, die ontworpen lijkt door
Anton Pieck, de ‘vader’ van de Efteling. Parijs
had nooit de Eiffeltoren en het Centre Pompidou gehad als de Parijzenaars hun zin hadden gehad. En de Brusselaars hadden in plaats
van het futuristische Atomium liever in 1958
een levensgroot standbeeld voor Manneke Pis
opgericht. Toch illustreren deze, eerst zwaar
verguisde, bouwwerken wel een nieuwe, frisse
blik op de toekomst, waar elke stad behoefte
aan heeft. Ook Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen in beeld
maandkalender 2023

Te koop bij Gelaen31 en op
mijngazetshop.nl voor €9,95.

5760 DPI printen
2400 DPI scannen

Dr. Nolenslaan 76 Geleen

48,ALL IN ONE PRINTER
XP-2205

WWW.BOXXER.NL

339.000 k.k.

24, 99
CHROMECAST
V3

*

Deze aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 27 november zolang
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken, druk en zetfouten
voorbehouden. Meeneemprijzen zijn enkel geldig in de fysieke winkels.
*Vraag naar onze voorwaarden

ECHT

URSULINENSTRAAT 18
0475 - 850 557

GELEEN

SALMSTRAAT 66A
046 - 888 6542

voor meer info:
www.sjiekhoes.nl
Dr. Nolenslaan 76 Geleen

339.000 k.k.
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G-Handbal V&L bestaat tien Laevein de brouwerie
jaar en dat wordt gevierd
Vierpotige haarbal

Er is geen fijnere manier om thuis te komen
dan verwelkomd worden door je harige viervoeter. Of het regent of sneeuwt, of je laat of
vroeg thuiskomt; de vierpotige haarbal (liefkozend bedoeld) staat telkens op je te wachten
en laat maar al te graag merken dat hij blij is
dat je er bent. Iets dat niet altijd van andere
huisgenoten kan worden gezegd. In de waan
van de dag is iedereen vaak met zijn eigen
gang van zaken bezig. Het is dus zeker niet
vanzelfsprekend dat er een ontvangstcomité
bij aankomst op je zit te wachten. Hoe anders
is dat met je hond. Zo ook bij ons thuis.

Het team van V&L is klaar voor het jubileumtoernooi.
NieuwstePhilips,
Philips, Sony
Sony en LG toestellen
Nieuwste
toestellen

Handbalvereniging
V&L
Geleen
Nieuwste Philips, Sony
en uit
LG toestellen
Nieuwste
Sony75
en LG
toestellen
bestaat
over Philips,
twee jaar
jaar.
Binnen
deze periode heeft de vereniging een
belangrijke tak toegevoegd namelijk
het G-Handbal; Handbal voor mensen
met een beperking. Dit gebeurde 10
jaar geleden en dat wil de club vieren
met een groot G-Handbaltoernooi.
Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN
Maar eerst
even iets
vertellen
over
de geGeschikt
en KPN
KPN
Geschiktvoor
voor o.a.
o.a. Ziggo
Ziggo en
schiedenis
vanapparatuur:
hetvoor
G-Handbal.
Aanstichtster
o.a. Ziggo en
KPN
Voor alGeschikt
Uw
Voor
aloprichten
van
het
vankoelen
G-Handbal
was oud
Voor
alUw
Uwapparatuur:
apparatuur:
- Wassen,
droger,
en vriezen
Voor
alMieke
Uwenapparatuur:
- -Wassen,
droger,
koelen
Wassen,
droger,
koelen en vriezen
vriezen
Audio
TV,
elektromaterialen
speelster
Hoiting-Leenen.
Mieke trainWassen,
droger,
koelen en vriezen
- - Audio
Audioen
enTV,
TV,elektromaterialen
elektromaterialen
de een
jeugdteam
en
een van haar speelsters
- Audio
en TV,enelektromaterialen
Unieke
service
garantie:
had
een
zusje
met
het
syndroom
van Down,
Unieke
service
engarantie:
garantie:
Unieke
service
en
- Géén
voorrijkosten
en géén arbeidsloon
Simone.
Door
haar
de
trainster haar
Unieke
service
en ontdekte
garantie:
Géén
voorrijkosten
en
géén
arbeidsloon
Gratis
thuisbezorgd
engéén
geïnstalleerd*
- -Géén
voorrijkosten
en
arbeidsloon
*en
exclusief
inbouw
apparatuur
Géénmet
voorrijkosten
géén
arbeidsloon
Gratis
thuisbezorgd
en
geïnstalleerd*
passie
om
kinderen
met
een
beperking
- -Gratis
thuisbezorgd
en
geïnstalleerd*
exclusief
inbouw apparatuur
Gratis thuisbezorgd**exclusief
en
geïnstalleerd*
inbouw
apparatuur
om te-gaan.
Al snel ontstond
het
idee
om een
* exclusief inbouw apparatuur
Burg.v.Boxtelstraat
4,
Limbricht
G-team op te richten. Samen met BFC uit
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Burg.v.Boxtelstraat
4,
Limbricht
Tel:
046-4515502
www.vleeshouwers.nl
Beek
hebben
ze uitgezocht
hoe
een G-team te
Burg.v.Boxtelstraat
4, Limbricht
Tel:
046-4515502
www.vleeshouwers.nl
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl
starten.
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl

Het werd een succes. Het meisje van toen,
Simone, is nog altijd lid. BFC en V&L hebben

ieder van begin af aan een eigen G-team
opgezet, BFC gericht op de ouderen en V&L
gericht op de jongeren. Het huidige team van
V&L bestaat uit 20 leden en het team kent 5
trainers. Er wordt getraind op twee niveaus.
“Vijf trainers is echt niet te veel voor deze
doelgroep. De spelers vragen natuurlijk allemaal veel aandacht en met dit vijftal kunnen
we ook wel eens een training missen i.v.m.
werk bv.”, aldus Mieke Hoiting.
Het team, in de leeftijd tussen 13 en 22 jaar,
speelt geen competitie. “Vóór corona hadden
we zelf een kleine competitie opgezet maar
dat is niet doorgegaan. Er is contact met andere verenigingen met G-teams. En zo worden
er ook, strevend naar minstens eenmaal per
maand, wedstrijden gespeeld tegen elkaar”,
zegt de trainster. De spelers uit haar team
komen niet alleen uit Geleen maar ook uit
de directe omgeving en zelfs uit Ittervoort en
Meersen.

dinsdag. “We beginnen gezamenlijk met de
warming-up en sluiten de training gezamenlijk af. Daar tussendoor trainen we in twee
groepen vanwege de beide niveaus. Op woensdag trainen we extra en met een kleinere
groep”, zegt ze enthousiast.
Op 27 november is het jubileumtoernooi in de
sporthal van LACO/Glanerbrook. De deelnemers zijn SEW uit Nibbixwoud, Uilenspiegel
uit Antwerpen, St. Truiden, Handbal Venlo en
natuurlijk BFC.
Een ding wil Mieke nog kwijt, ”We zijn trots
op ons team. Het is zo belangrijk om deze
doelgroep te laten sporten. Sociaal en Fysiek
heel belangrijk. We ontvangen elke week
zoveel liefde van ze. Ongelooflijk. We hopen
dit nog heel lang te blijven doen. Het is ook
fantastisch dat V&L, als vereniging, deze mogelijkheid biedt en ons volledig ondersteund”.

De trainingen met de hele groep zijn elke

Sinds maart 2020 maakt Juul deel uit van
onze familie. Onze blonde krullenbol is een
labradoodle en na de hond overal in het
straatbeeld te hebben zien opduiken, zijn
ook wij gezwicht voor dit ras. Al mag dat in
officiële termen niet zo gezegd worden. Zoals
de naam al doet vermoeden, is de labradoodle
oorspronkelijk een mix van een labrador-retriever en een poedel. Volgens de bronnen
kruiste de Australiër Wally Conron beide
rassen voor het eerst in 1989. Zijn gedachte
en hoop was een hond te creëren die een vacht
als een poedel zou krijgen en het karakter van
de labrador-retriever zou overnemen. Zijn
inspiratie tot deze kruising had hij opgedaan
nadat een bevriend stel hem had benaderd
voor een hulphond, waarvan de vacht geen
allergie bij de mans des huizes zou veroorzaken. Conron wilde verder een hond fokken die
het leuk zou vinden om dienstbaar te zijn (het
zogenaamde pleasen). Een karaktertrek die
wij zeker ook herkennen bij onze huisvriend.
Manlief twijfelde nog of we een hond zouden
nemen. Al was hij inmiddels weg van het ras.
De afspraak om hem over de streep te trekken, was dat hij de pup zou kiezen. Dat liep
toch even anders. Want de pup waar manlief
zijn oog op liet vallen, kon niet op tegen het
vrolijke en mollige exemplaar dat zich bij
zijn moeder en ondergetekende had gemeld
tijdens de kennismaking. Na veel non-verbale
hints van beide dames, ging echtgenoot overstag. We hadden onze Juul gevonden.
En hij hoort er helemaal bij. Een goedzak pur
sang. Die elke morgen trouw klaarstaat om je
te begroeten als je beneden komt. Of je haar
niet goed zit of slechte zin hebt; het maakt
hem allemaal niks uit. Meneer staat steevast
onder aan de trap met zijn zwarte balletje
klaar om je te begroeten. En op iedereen hier
heeft het dezelfde uitwerking. Het geeft een
goed gevoel en
zorgt voor een
fijne start van de
dag. Vanmorgen las ik een
passende quote.
Dogs and coffee
make the world
go round. Ik zeg:
niks meer aan
toevoegen.

Maud Schenk

E-Fiber glasvezelspreekuren

Miele en AEG wasmachines
Miele en AEG wasmachines
Miele
Mieleen
enAEG
AEG wasmachines
wasmachines

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

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

AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,
AEG van
wasmachine
1400 €549,00
toeren, 7 kg,
€ 629,00 voor
AEG van
wasmachine
1400 €549,00
toeren, 7 kg,
€voor
629,00
voor
Geschikt
o.a.
Ziggo
en KPN
AEG
wasmachine
1400
toeren,
van
€ 629,00 voor €549,00 7 kg,
Voor al Uw
apparatuur:
van € 629,00 voor €549,00
Voor
al
Uw
apparatuur:
- Wassen, droger, koelen en vriezen
Voor
alalUw
apparatuur:
Voor
Uwen
apparatuur:
droger,
koelen en vriezen
- Wassen,
Audio
TV, elektromaterialen
Voor
al
Uw en
apparatuur:
- -Wassen,
droger,
koelen
en vriezen
vriezen
Wassen,
droger,
koelen en
Audio
TV, elektromaterialen
- -Wassen,
droger,
koelen
-Unieke
Audio
en
TV,
elektromaterialen
Audio
en
TV,
elektromaterialen
service en garantie:en vriezen
- -Audio
en
TV,en
elektromaterialen
Unieke
service
garantie:
Géén
voorrijkosten
en géén arbeidsloon
Unieke
service
engarantie:
garantie:
Unieke
service
en
Géén
voorrijkosten
en
arbeidsloon
- Gratis
thuisbezorgd
engéén
geïnstalleerd*
Unieke
service
en garantie:
- Géén
voorrijkosten
géén
arbeidsloon
*en
exclusief
inbouw
apparatuur
- Géén
voorrijkosten
en
géén
arbeidsloon
Gratis
thuisbezorgd
en
geïnstalleerd*
*en
exclusief
inbouw
apparatuur
-Géén
Gratisvoorrijkosten
thuisbezorgden
en
geïnstalleerd*
géén
arbeidsloon
-- Gratis
thuisbezorgd
geïnstalleerd*
*
exclusief
inbouw
apparatuur
exclusief
apparatuur
- Gratis thuisbezorgd*en
geïnstalleerd*
Burg.v.Boxtelstraat
4,inbouw
Limbricht
* exclusief4,
inbouw
apparatuur
Burg.v.Boxtelstraat
Limbricht

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

aanmeten • vervaardigen
repareren • opvullen

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

Sittard
Wekelijks op
dinsdag

Wekelijks op
woensdag

Born

Geleen

Buurtcentrum
Limbrichterveld,
Eisenhowerstraat 724

Gemeenschapshuis Born,
Prins Bisdomstraat 5

Het Volkshoes, Pastoor
Schoenmaeckersstraat 8

Wekelijks op
donderdag

Overal geldt een inloop van 9.30 tot 12.00 uur.

Scan de QR-code
voor meer info.
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

*vraag in de showroom naar de voorwaarden

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

SITTARD - NUSTERWEG 88D

Even voorstellen:
Burgemeester Hans Verheijen
Het nieuwe college van B&W van Sittard-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 wethouders stelden zich de afgelopen weken
aan u voor. Deze week is het woord aan
burgemeester Hans Verheijen.

gebeurtenissen, waar mogelijk, te voorkomen.
De onderste steen moet boven; daarom heb
ik ook gepleit voor een breed en diepgravend
onderzoek door de onafhankelijke Rijksinspecties. Goed dat dit nu ook loopt.
Wat we doen om de veiligheid in de gemeente
te vergroten? “We zetten sterk in op ‘samen’!
Samen dragen we bij aan een veilige gemeente. Daarom is de Week van de Veiligheid
gebruikt om de inwoners op te zoeken met
de vele projecten die we hebben. Er was een
tentoonstelling over huiselijk geweld en kindermishandeling op het Hub Dassenplein in
Sittard, we waren aanwezig op de verschillende weekmarkten in de gemeente en hebben in
die week de campagne ‘Samen Veilig Rondom
Chemelot’ gelanceerd”, aldus burgemeester
Verheijen. “Ook het nieuwe camerasysteem in
de stadscentra kunt u bijna niet gemist hebben. Mooie projecten, waarvan ik hoop dat ze
bijdragen aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners van Sittard-Geleen”.

Sinds maart 2020 is Hans Verheijen de
burgemeester van Sittard-Geleen. Hij is onder
andere verantwoordelijk voor de openbare
orde en veiligheid, samenwerking in de (Eu)
regio en Externe Betrekkingen. Daarnaast
is hij verantwoordelijk voor de coördinatie
van het gemeentelijk beleid en de algemeen
bestuurlijke zaken van de gemeente.
Burgemeester Verheijen: “Als burgemeester
draag je een grote verantwoordelijkheid. Zo
ben ik voorzitter van zowel het college als
van de raad. Daarnaast ben ik de portefeuillehouder van diverse onderwerpen, waarbij
openbare orde en veiligheid wellicht de meest
bekende is. Ik heb als burgemeester diverse
bevoegdheden die het mij mogelijk maken om
de veiligheid in Sittard-Geleen te bewaken.
Zo heb ik het gezag over de politie, als zij optreden in verband met de handhaving van de
openbare orde en hulpverlening. En ben ik de
opperbevelhebber bij rampen en crisis.
“Dat klinkt heel zwaar, en uiteraard gaat dit
gepaard met moeilijke momenten”, vervolgt
hij. “Terugkijkend op de afgelopen periode
is de vermissing, de dood en de vondst van
Gino in Geleen een zwarte bladzijde uit de
geschiedenis van onze gemeenschap, en dat
zal ook altijd zo blijven. Het is van belang dat
we er als overheid alles aan doen om dit soort

Radomir Vasiljević & Balkan
Orchestra in Podiumkerkje
Podiumkerkje Grevenbicht presenteert op 19
november een optreden van gitarist/zanger
Radomir Vasiljević and his Balkan Orchestra.
De optredens van deze muzikanten balanceren tussen een luisterconcert en een Balkanfeest.

Burgemeester Hans Verheijen.

We adviseren
niet alleen hypotheken
van onszelf

dviseren
lleen
heken
nszelf

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

k op snsbank.nl/afspraak
00. We helpen je graag!

nstraat 30
00

Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100

gratis
gratis
oriëntatieoriëntatiegesprek
gesprek
Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100
Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100
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Foto Gemeente Sittard-Geleen | Marc Schols

Het publiek wordt meegenomen op een spannende muzikale reis, waar nostalgische gipsy
ballads en aanstekelijke dansnummers in een
rap tempo worden afgewisseld. De formatie
speelde twee keer eerder met succes in het
Podiumkerkje, dat ook nu weer is uitverkocht.
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Jubilerend muziekfestival ‘Geleen
Calling’ trakteert op prettig punkbier
Door Ray Simoen
Feest, muziek en drank. Een trio, dat
onafscheidelijk is en voor velen de zalige Drievuldigheid, waarmee lol en sjpas
ongekende hoogtepunten bereiken. Oktoberfeste zijn een mat partijtje zonder
Hoempapa en ‘Weizenbier’. Rieu wordt
een stuk plezanter met schmierende
Strauss violen en glazen rode wijn en
rosé. En bij rock and roll gaat het pas
echt swingen als de ‘booz’ alle kanten
opspuit. Maar niet elk bier en iedere
fles sterke drank is geschikt voor een
feest. In Geleen althans niet. Toen Rob
Nabuurs en Ed Jansen dit jaar voor de
vijftiende keer het festival Geleen Calling gingen organiseren wilden ze een
duidelijk statement afgeven.
Publiekslieveling
Vijftien jaar al een muziekfestival organiseren
voor liefhebbers van post-punk en new wave
is een hele klus. Vooral omdat de entreeprijzen steeds bewust laag worden gehouden en
de favoriete muziekstijlen, post punk en new
wave, geen tienduizenden naar Geleen lokken.
Maar het is een grote prestatie van het duo
dat ze het vol hield en steeds een aantrekkelijke line up van bands wist te presenteren.
Die prestatie wilden de Geleners dan ook echt
vieren. Niet met pils uit Gulpen, Zoeterwoude,
Schinnen of Amsterdam, maar met bier uit
Geleen zelf, gebrouwen door een Geleense
brouwer, met Geleens water. Want met hun
festival wilden ze ook laten zien dat Geleen
nog altijd alive and kicking is, en zijn eigenzinnige muziekfestijn heeft. Geen import lol
uit Beieren met slap Duits bier maar onvervalst, authentiek Geleens topamusement met
bier uit de waereldsjtad. Het Geleen Calling
duo klopte aan bij stadgenoot Leo Logister,
een gedreven brouwer, die in kort tijd al 11
bieren heeft gemaakt en geldt als een creatie-

ve, eigenzinnig biermaker. Onbetwiste topper
van Leo is zijn Gelaense Galiër, gebrouwen
met melon hop, die het bier zijn zachte Galia
meloen smaak geeft. De Galaense Galiër is
inmiddels tot een echte publiekslieveling
uitgegroeid, ook aan de noordzijde van de
Middenweg. Op een rij in Leo Logisters testbrouwerij op de eerste etage van zijn woning
nabij Oud-Geleen staan het elftal, dat hij al
heeft gebrouwen, zoals LOL’s tripel, Smokey
Bok, Barwit en Honey Bee. Opvallend is dat
de vormgeving en etiketten van de flesjes
steeds professioneler zijn geworden.
Vanuit zijn zolderbrouwerij heb je een mooi
zicht op een rijtje hopplanten in de achtertuin
van de amateur brouwer. ,,Ik heb zelf enkele
mooie hopsoorten gekweekt. Binnenkort komt
mijn nieuwe Gelaense Galiër uit. Die heb ik
gemaakt met hop uit mijn eigen tuin. Hopelijk
heeft deze ‘all Geleen Galiër’- ook het water is
Geleens-, net zo’n succes als zijn voorganger.
Bij restaurant de Sjmaak, dat gespecialiseerd
is gerechten, bereid met streekproducten,
loopt de Galiër erg goed” zegt de brouwer blij.
,,Iets in de richting van Dubbel Leffe.

Doordrinkbaar en niet te zwaar. Dat was het
smaakprofiel, dat Geleen Calling duo wilde
voor zijn feestbier”, legt Leo Logister uit in
zijn testbrouwerij. De eerste proef Geleen Calling bier uit de Logister brouwerij werd door
een elfkoppig testpanel beoordeeld en bijgesteld. ,,Iets meer aroma, met een touch van
zoethout en wat meer chocomout. Dat zou een
prima smaak opleveren, zo gaven de testers
aan.” Met behulp van zijn high tech brouwhulp, de app ‘Brewfather’ ging Leo weer aan
de slag. ,,Niet onvermeld mag blijven dat ik
puur Geleens water heb gebruikt wat het bier
nog meer een lokaal accent geeft.” Toen de
testers de duim opstaken dat het bier prima
was, kreeg het brouwsel meteen zijn naam.
Geleen Calling Dubbel Wave werd het bier
gedoopt, naar de favoriete muziekstijl van de
twee organisatoren. Het jubileumbier van 6,5
% heeft een mooie diepdonkerbruine kleur en
een veelbelovende geur, waarin we zoethout
bruine suiker, flarden chocolade en dropjes
tegenkomen. Als een feestelijke hanenkam
staat de lichtbruine schuimkraag parmantig
op het glas Dubbel Wave. Wat je ruikt, proef
je ook. Het begint met de smaak van bruine
suiker, waar zich geluidloos zoethout bijvoegt.
Dit duo krijgt ‘smoothly’ gezelschap van milde
chocolade tonen, wat je een prettig mond en
maaggevoel bezorgt. Op het eind doet ook het
dropje nog even leuk mee. De nadronk had
iets pittiger mogen zijn, een streep bitter was
een cool contrapunt geweest. Wel slim is dat
de nadronk enigszins droog overkomt zodat
je snel nog een nieuwe slok pakt. Het maakt
het bier goed doordrinkbaar.Een prima bier
om het jubileum van Geleen Calling te vieren
samen met de headliners van weleer Wir
Sind Helde, Bettie Serveert en the Handsome
Poets. En ook om de komende edities van
Geleen Calling mee mogelijk te maken. Zodat
met de verkoop van dit doordrinkbier dit
unieke muziekfestival door kan blijven gaan.

Informatiebijeenkomst
OLS 2023
De Stichting OLS Born 2023 houdt op maandag 21 november een informatiebijeenkomst
voor omwonenden van het OLS-terrein, de
optochtroutes en voor andere geïnteresseerden. De bijeenkomst begint om 19.45 uur (na
de WK-voetbalwedstrijd Senegal-Nederland)
en vindt plaats in het OLS-hoes aan de Kasteelhof in Born (binnenplaats kasteelhoeve).
Tijdens de info-bijeenkomst wordt ingegaan
op de inrichting van het terrein, de aan- en afvoerroutes van materiaal en de verkeersmaatregelen (bereikbaarheid) die op dit moment
bekend zijn.
Het Oud Limburgs Schuttersfeest in Born
wordt gehouden op 2 juli 2023. Het feestterrein ligt aan de Groenstraat, de optochtroute
is twee kilometer lang en loopt door het
westelijke deel van Born.
Omwonenden, en ook andere geïnteresseerden, zijn van harte welkom op 21 november
om 19.45. Aanmelden wordt op prijs gesteld,
via aanmelden@ols2023.eu.

Schrijf je in voor
tweede Rosa-Run
Op paasmaandag 10 april 2023 vindt de 2e
editie van de Rosa-Run plaats. De Rosa-Run
is een loop, waarbij de deelnemers in teamverband in estafettevorm binnen 4 uur een zo
groot mogelijke afstand proberen af te leggen
met de marathonafstand als maximum. De
Rosa-Run vindt plaats in het historische
centrum van Sittard en de opbrengsten gaan
naar Stichting Bijzonder in Beweging. Uniek
aan de Rosa-Run is dat deze mensen met een
verstandelijke beperking participeren in het
evenement.
Heb jij interesse om samen met jouw vrienden, familie en/of collega’s de uitdaging aan
te gaan? Schrijf je dan in via
https://rosa-run.nl/inschrijving/.

TIJDEN VERANDEREN
ONZE SERVICE BLIJFT
Na 70 jaar sluit op 1 januari 2023 onze winkel.

NA 1 JANUARI KUNT U
BIJ ONS TERECHT VOOR:
• Advies aan huis
• Inbraakpreventie
• Woonhuisbeveiliging
• Vervangen en repareren hang- en sluitwerk

Al 40 jaar
een sterk team*

info@martensbeveiligt.nl

TOTALE LEEGVERKOOP
VAN ONZE WINKEL!!!
Rijksweg Zuid 80 | Geleen | 046 474 70 70

*ook aanbieders van gecontracteerde zorg
Tandheelkundig Centrum
Schinnen

046-443 3986

Tandtechnisch Laboratorium
Geleen

046-426 7438
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MIJNVastelaovend

’t Senaat van de Flaarisse Giovanni en Dean heersen over
het rijk van de Sjoutvotte
organiseert Buutejspas

Een van de artiesten deze avond is Fer Naus.
Eindelik maoge veer weer! ’t Senaat van
de Flaarisse oet Gelaen vruijt zich op
de 17e Buutesjpas dae op vriedig 25 november in de Hanenhof in Gelaen wurd
georganiseerd.

mit de entreepries van €13,50! Ondanks alle
inflatie-eëlenj hilt ’t Senaat de pries geweun
geliek. En bèn eërlik, veur dat bedraag höbs
te op ’t Oktoaberfeës get meë es eine hawve
liter beer.

Weer same lache in eine gezellige atmosfeer
in de Hanenhof, wo de Buut tot zien rech
kump en d’r respect is veur de artieste die ós
ammezere. Lache mit en óm Hub Stassen, dae
ós es sjpraeksjtalmeister door de aovend leidt
en dat mit väöl humor en joekse deit. Lache,
giere, brulle mit de Limburge Buutereedners
die hun beste bein veurzètte. En jao, de top
drie van de lètste Buutekampioensjappe is
van de partie in ós Waereldsjtad. Lache óm en

De veurverkoup is op 1 november van sjtart
gegange bie Kapsalon Roumen oppe mert in
Gelaen, bie kapper Cor Roumen oppe Riekswaeg in Gelaen en bie Rousseau chocolade
Passage 2 in Gelaen.
Geer zeet welkom op 25 november in de
Hanenhof. De zaal geit aope om 19.00 oer en
de Augustiner Blaoskapel zal uch dan al in
‘n gooj sjtömming brènge.

Voor het eerst in de historie heeft VV de
Sjoutvotte (Kluis en Geleen-Zuid) zijn prinsen
in november uitgeroepen. Nog een uniek feit
is, dat zowel de grote prins als jeugdprins op
dezelfde dag zijn uitgeroepen. Dean van de
Schoor, 12 jaar oud, is uitgeroep tot de 51e
jeugdprins: Dean 1. Dean is een echte “Gelaense jóng” en zit de eerste klas van de havo
van het Graaf Huyn College. Jill, de grote zus
van Dean, is dansmarieke bij de Sjoutvotte,
zijn nicht was ooit lichtkoningin en zijn oma
haringprinses. Met het carnavalsgevoel zit
het dus wel goed. Daarnaast gaat hij graag op
pad met zijn vrienden en stapt hij af en toe
op de mountainbike. Dean regeert met zijn
lijfspreuk: Veer gaon same ein geweldig fiëske
boewe. Achterein in de polonaise, dus sjtaek
allemaol de henj oet de moewe. Jónk of auwt,
verkleit of neet, ich haup dat geer uch good
ammezeert. Giovanni L’Espoir, 24 jaar oud,
werd geproclameerd tot 61e prins: Giovanni
1. Giovanni is de grote broer van dansmarieke Bo die onlangs haar 1 x 11-jarig jubileum
vierde. Giovanni heeft “leisure and hospitality” gestudeerd en is werkzaam als back-up
coördinator bij DHL Express. In de vrije tijd is
Giovanni vooral bezig met muziek en fitness,
maar dat moet nu even ruimte maken om
voorop te gaan in de polonaise. Giovanni zal
regeren met zijn lijfspreuk: Veur väöl luuj bèn
ich mesjien ‘ne vraeme in de boet, mèr det
maak gaar niks oet. Normaal drök in de weer
mit meziek en gewichte, mèr noe gaon ich
mich oppe vastelaovend richte. Same make
veer väöl sjpas en plezeer. En noa dizze vastelaovend vergaet geer mich neet meë.

Giovanni L’Espoir.

Dean van Schoor.

Foto’s VV De Sjoutvotte

is het
Numoment

LEEGVERKOOP WINKEL
KORTINGEN TOT 70%
Rijksweg Zuid 80
Geleen

ZORGELOOS OVERSTAPPEN OP GLASVEZEL

WIJ REGELEN HET ALLEMAAL
Voor meer informatie zie www.onvi.nl

BLACKWEEKEND
VRIJDAG 25 NOV. - 15%
ZATERDAG 26 NOV. - 25%
ZONDAG 27 NOV. -35%

Alles onder één dak voor afvallen en figuurcorrectie, door
onder andere cryolipolyse en cellulite behandelingen.

Energiek, slank, stralend en trots in 2023!
Bel voor de eindejaarsactie: 046 - 737 01 07

NAN Glass & Design
Maastrichter Smedenstraat 26 Maastricht
www.nan-design.nl
Zowel offline als online

LADYLINE SITTARD
Brugstraat 15

LADYLINE.NL

Volg ons op:
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André Veenstra van Stichting
Speelgoedbank De Grabbelton
Jullie bestuur omvat 3 mensen. Is dat
voldoende om de stichting te besturen?
De combinatie van het huidige bestuur is
bewust gekozen om dat téveel stuurlui te veel
verschillende richtingen op kunnen varen
en dat komt de stichting niet ten goede. Het
bestuur is goed op elkaar ingespeeld en in de
huidige bezetting kent eenieder zijn rol en
verantwoordelijkheden. We proberen een duidelijk kader te scheppen voor alle vrijwilligers.
Waarin eigen inbreng een pré is. Iedereen
denkt mee en komt met voorstellen. Gezamenlijk besluiten we dan welke richting het
op gaat. Dus ja, 3 is voldoende en dat werkt
goed in samenwerking met onze vrijwilligers.

André Veenstra woont in Almelo is
gehuwd en vader van 3 kinderen naast
vader ook opa van 4 kleinkinderen,
sinds 27-09-2020 ben ik voorzitter van
Stichting Speelgoedbank “De Grabbelton” Zuid-Limburg. Het doel van de
stichting is het doorgeven van nieuw
en goed herbruikbaar speelgoed en
kleding aan kinderen van ouders die op
of onder de minimagrens leven en het
hard nodig hebben, maar dit zelf niet
meer kunnen betalen.
Tekst Bert Wassenberg
Hoe lang ben je al betrokken bij de
Speelgoedbank?
Vanaf 2014 ben ik samen met mijn vrouw
betrokken bij de speelgoedbank. Ik kwam
in eerste instantie op bezoek omdat mijn
vrouw en Janet elkaar via het internet hadden
ontmoet. We raakten in gesprek en al vrij
snel was de afspraak gemaakt om elkaar eens
persoonlijk beter te leren kennen, dat klikte
zo goed dat we zijn blijven hangen. En daarna
als vrijwilliger aan het werk zijn gegaan, mijn
vrouw als controleur van spellen en puzzels en
ik als klusjesman in de breedste zin, het geeft
ons heel erg veel voldoening en blij gevoel, je
helpt mensen die het in de huidige maatschappij niet erg breed hebben en vaak geen
speelgoed voor hun kinderen kunnen kopen.
Als je dat bruikbaar speelgoed door kunt geven en er een kind blij mee kunt maken geeft
dat een fijn gevoel dat je toch ergens kunt
helpen (daar doe ik het voor). Er is intussen
een dusdanige vriendschap opgebouwd die
de moeite waard is. En zeker de moeite waard
om voor bij elkaar te komen, we kwamen in
het begin elke maand 1 dag in het weekend
om te helpen. Nu komen we 1 keer in de 2
maanden vaak 2 dagen maar ook af en toe
3 dagen. Daardoor kun je vaak ook de wat
grotere dingen aanpakken en afmaken.
Jullie werken uitsluitend met vrijwilligers? Ben je tevreden met dit aantal of
mag er gerust nog wat bij?
De stichting draait alleen maar op enthousiaste vrijwilligers. Soms zou je willen dat je er
een paar handjes bij hebt om het vele werk
wat er ligt uit te kunnen voeren. Soms komt
er zoveel binnen dat je af en toe een stop in
moet roepen om alles weggewerkt te kunnen
krijgen. En we zijn niet met allemaal zo jong
meer. Dus verjonging/vernieuwing/aanvulling is altijd welkom. Dus voel jij je geroepen
om te helpen stuur dan een mail naar de
grabbelton@hotmail.com en meld je aan.
Het is heel veel nakijkwerk, elk stuk kleding,
speelgoed, spel of puzzel wordt nagekeken
op compleetheid en deugdelijkheid. Andere
stukken speelgoed worden gereinigd of gerepareerd voordat het weer wordt uitgedeeld.
Alles gaat netjes de deur uit, een kind moet
met een deugdelijk stuk speelgoed fijn kunnen
spelen. Indien er extra vrijwilligers nodig zijn
gaat het vaak via mond op mond rondvragen
of iemand het leuk zou vinden om in de fijne
groep die we hebben mee te werken. Of een
enkele keer wordt er via het lokale dagblad
een oproepje geplaatst. Op de vraag of we allemaal idealisten zijn daarop kan ik niet voor
iedereen spreken, wel kan ik voor mezelf daar
iets over zeggen. Wanneer ben je eigenlijk idealistisch? Je hebt niet bij alles idealen om na
te streven, wel heb ik als we bij De Grabbelton
zijn een streven om het zo goed mogelijk te
doen, bijna perfectionistisch. Ik hoef niet een
hele wereld te verbeteren maar wel de kleine
wereld van een kind. Sommigen hebben niets
en als ik kan bijdragen dat die wereld mooier
wordt zal ik het niet laten.
De Speelgoedbank heeft sinds een
aantal jaren ook de Kledingbank de
Grabbelton opgestart. Was dat een
logisch verlengstuk en/of een hoognodige uitbreiding?

Dat zie ik zelf als een mooi verlengstuk maar
ook een hoognodige uitbreiding omdat de
cliënten ook vaak voor kleding, niet de juiste
middelen hebben om nieuw te kopen. Dan is
het fijn dat je kleding kunt en mag uitdelen
aan iemand die het zo hard nodig heeft. Na de
oproep om kleding in te gaan zamelen en te
gaan verstrekken, is het zo populair geworden
dat de cliënten nu een ruime keuze hebben
in mooie en nette kleding en met veel kleding
elke keer tevreden naar huis gaan.
Hoe zit het met de financiering van de
Stichting? Wordt de accommodatie
waar mensen spullen kunnen brengen
aan de van Galenstraat in Geleen om
niet beschikbaar gesteld?
We zijn een non profit organisatie met een
ANBI status, dat betekent dat we geen winsten mogen maken en dus bestaan van giften
en subsidies. Alles wat binnenkomt aan subsidie & giften of sponsoring wordt altijd aan de
cliënten wordt besteed. Dit kunnen giften zijn
van individuele mensen of bedrijven. Deze
giften worden gebruikt voor het aanschaffen
van nieuwe kleding of speelgoed. Natuurlijk
hebben we ook vaste lasten die betaald moeten worden en deze worden bekostigd door de
regelmatige rommelmarkten die worden georganiseerd in verband met een overschot of
incourantheid van artikelen. Denk bij de vaste
lasten o.a. aan de operationele kosten en de
afvalberg die ontstaat omdat er toch vaak niet
bruikbaar speelgoed en andere dingen worden
binnengebracht, dit moeten we afvoeren en
daar zijn kosten aan verbonden. Momenteel
voeren wij het leegstandsbeheer uit op deze
locatie voor de gemeente Sittard-Geleen.
De toevoeging in de naam van de stichting “Zuid-Limburg” suggereert dat
jullie werkterrein breder is dan Geleen
e.o. Hoe moet dat gezien worden?
Zoals het er staat, er is geen beperking voor
alleen cliënten uit de gemeente, maar we helpen ook in de regio Zuid-Limburg. Wanneer
er een beroep wordt gedaan op de stichting
dan proberen we te helpen waar nodig. In
de afgelopen periode hebben we een vraag
van de gemeente gehad om de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne en van Ter Apel
te ondersteunen. We hebben in overleg met
de ondersteunende teams voor opvang toen
op 2 locaties een complete speelhoek voor de
kinderen ingericht en vluchtelingen voorzien
van kleding en hygiënische zaken, denk hierbij aan nieuw ondergoed, tandenborstel met
tandpasta, shampoo en speelgoed etc. etc.

Op welke manier kun je ‘vriend’ worden van de Grabbelton?
Je kunt donateur worden voor €25,00 per
jaar dan ben je al een vriend van De Grabbelton. Als u vriend van De Grabbelton wordt
houden wij u 2 x per jaar via een email op de
hoogte van de gang van zaken. Indien u wilt,
maken wij uw naam bekend via onze website,
Facebookpagina en via onze vrienden van De
Grabbelton-wand op onze locatie. Het geld
dat binnenkomt wordt onder andere gebruikt
om schoolpakketten aan te bieden aan de kinderen, zodat ouders hierin ontlast worden.
Wat zijn toekomstige ambities van de
stichting?
Eén ambitie die we hebben is het ondersteunen van ouders en het blij maken van
kinderen. Dit doen we met een team van
vrijwilligers die het hart op de juiste plek
hebben. Samen met een gemeente die ons
vol ondersteund. Persoonlijk hoop ik dat we
ons als stichting overbodig kunnen maken en
dat eenieder het in Nederland zo goed heeft
dat we niet meer nodig zijn. Echter ben ik
ben er bang voor dat dat niet gaat lukken in
Nederland. Daarom zullen we dan ook met
alle vrijwilligers er hard aan werken dat elke
cliënt met een tevreden en goed gevoel na een
bezoek aan onze stichting naar huis gaat.
Op welke manier kunnen ouders gebruik maken van de Speelgoed- respectievelijk Kledingbank?
Gezinnen die op of onder de armoedegrens
leven kunnen gebruik maken d.m.v. een doorverwijsbrief van de hulpverlenende instanties.
Kinderen maken gebruik van de speelgoedbank en gaan een op een de speelgoedbank
in met een vrijwilliger om speelgoed uit te
kiezen. Naast speelgoed worden er ook regelmatig huishoudelijke dingen binnen gebracht,
daaruit mogen de ouders een keuze maken
en mee nemen die ze zelf kunnen gebruiken.
Wat er ook maar op dat moment beschikbaar
is. En natuurlijk als er af en toe spellen zijn
die je als volwassene kunt spelen, dan mogen
ouders die meenemen. Daarnaast maken
ouders goed gebruik van de kledingbank. De
kledingbank is elke eerste en laatste woensdag
van de maand open van 13.00 tot 17.00. Let

Zijn jullie tevreden over de publicitaire
mogelijkheden voor de stichting?
Hoe maken jullie PR? Komen er voldoende
donateurs en sponsoren op jullie pad?
De vorm van publicatie zou persoonlijk meer
mogen zijn, misschien wekelijks een gesponsorde advertentie in een weekblad. Onze PR
bestaat uit flyers, het gebruik van een website
en facebookpagina en verder uit mond tot
mond reclame en tevens door inzamelacties.
Wij geven informatie voor scholen, verenigingen of bedrijven die een inzamelactie willen
opzetten. Wilt u speelgoed inzamelen voor
Speelgoedbank de Grabbelton, dan kunnen
wij langskomen om voorlichting te geven. De
voorlichting kan per leeftijdsgroep worden
ingedeeld en zal per groep ongeveer 20 á 30
minuten duren. Maximaal blijven wij anderhalf tot twee uur op uw school, vereniging of
bedrijf. Daarbij wordt dan ook uitgelegd dat
we het speelgoed niet kunnen komen halen,
maar dat het gebracht moet worden en het
liefst verpakt in dozen. En om alvast wat PR
te maken: donateurs en sponsoren zijn altijd
welkom en nooit genoeg, zeker niet als je
kinderen met hun verjaardag of Sinterklaas en
Kerst ook nog iets extra’s wil geven. Daarvoor
is elke donatie meer dan welkom. Ook in deze
recessieperiode weten we dat niet iedereen
veel zal kunnen doneren, maar ook veel kleine
donaties zijn zeker welkom. Mensen die
speelgoed en/of kleding willen doneren dan
kan dat elke maandag tussen 10.00 en 14.00
gebracht worden op de Van Galenstraat 32
(ingang via Evertsenstraat). Op onze website
staat wat we wel en niet aannemen. Tevens
nemen wij ook nieuw ondergoed, bh’s en
sokken en nieuwe ongebruikte verzorgingsproducten en maandverband aan. Volg ons op
onze Facebookpagina en u blijft op de hoogte!
Wil je nog gebruik maken van een slotwoord? Is er een vraag niet gesteld, die
je graag had willen beantwoorden?
Er zijn geen extra vragen die ik zou willen
beantwoorden. Wel wil ik afsluiten met het
volgende. Je vroeg in één van je vragen of we
idealisten waren (misschien toch wel diep van
binnen). Maar ik hoop dat veel particulieren
en bedrijven met het hart op de juiste plek
idealisten worden, in de vorm van er zijn voor
elkaar en elkaar helpen daar waar eenieder
het naar eigen vermogen kan en dat ze onze
stichting een warm hart gaan toedragen.
Word Vriend: doneer geld, speelgoed, kleding
of andere middelen. Help in welke vorm dan
ook!

Sittard-Geleen in beeld
maandkalender 2023
AANBIEDING

PIZZA-PIZZA
PIZZAPIZZA-PIZZA
-PIZZA
3 kopen = 2 betalen!!!

Maandag t/m vrijdag, keuze uit 49 verschillende
soorten. Pizza 24 cm of 29 cm doorsnee,
met uitzondering van Calzone.
Aanbieding geldt niet op feestdagen.

Gezellige winterfair

Zondag 27 november
van 11.00 uur tot 17.00 uur.
In de Hanenhof, Herenhof 2, 6162 EB Geleen.
GRATIS ENTREE!
Een mooi aanbod van standhouders,
waar U een luxe aanbod zult vinden en waar je
bijv. al je geschenken kunt kopen voor de
Feestdagen voor je dierbaren.
Bekijk alle deelnemers op Facebook: bij
Schoonheidssalon Bianca Winkeler Body & Face.
Voor informatie, bel 06-51512487

op in verband met de aanhoudende drukte
kunt u vanaf oktober 2022 alleen speelgoed
en/of kleding komen uitzoeken op afspraak.
Een afspraak maken kan via: degrabbelton@
hotmail.com. Na het maken van een afspraak
kan MET de kinderen 1x per maand de bank
bezocht worden om kleding uit te zoeken. Wij
vragen om zelf een tas mee te nemen om daar
de kleding in te doen.

De aanbieding is geldig voor alle gerechten op ons
menu, speciale wensen worden apart berekend.

facebook.com/tueddern.pizzeriaroma

Tel.: +49 (0) 24 56 - 50 77 94 oder -95
Te koop bij Gelaen31 en op
mijngazetshop.nl voor €9,95.

Sittarder Str. 15 · 52538 Selfkant-Tüddern
Openingstijden Ma-zat. 14.00-22.00 uur
Dinsdag rustdag • Zondag en feestdagen 15.00-22.00 uur
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Radio Pergamijn: online radio MIJNVastelaovend
maken voor en door cliënten De Katers openen
Heuperman helemaal: “Als Pergamijn hebben
we tientallen locaties verspreid over Limburg.
Of het nou woningen zijn, activiteitencentra,
behandelcentra of kantoren: allemaal zijn
we Pergamijn en dus is het belangrijk dat we
goed met elkaar in verbinding staan. Radio
kan daar op een hartstikke leuke manier aan
bijdragen!”

Het team van deze kersverse omroep.
Nederland is een digitaal radiostation
rijker! Op vrijdag 4 november werd
‘Radio Pergamijn’ gelanceerd. Dit is
een initiatief van het Mediateam van
Stichting Pergamijn, een team van in
totaal 12 deelnemers en twee begeleiders met een passie voor media.
Elke weekdag wordt er twee uur lang live radio gemaakt en verder staat Radio Pergamijn
garant voor veel goeie muziek, 24 uur per dag
en 7 dagen per week! Acitiviteitencentrum
Leyenbroekerweg in Sittard is de thuisbasis
van ons Mediateam. In hun ruimte op de
eerste verdieping gonst het elke dag van de
activiteit en creativiteit: “We maken video’s
voor YouTube over wat er gebeurt binnen
Pergamijn en over dingen uit ons dagelijks
leven”, legt deelnemer Jack Hulleman uit. “Is
er wat te doen, dan gaan wij langs en maken
er een video van. Of foto’s, dat kan ook.” Sa-

Foto Stichting Pergamijn
men met zijn 12 collega’s vormt Jack een team
van deelnemers die graag creatief bezig zijn
met media: “Elk van onze deelnemers heeft zo
z’n eigen pakkie-an. Patrick houdt van foto’s
maken en bewerken op de computer, Jack
interviewt graag mensen. We hebben Jeroen
die technisch heel sterk is en zorgt voor de camera, licht en geluid”, vertelt begeleider Sven
van Veggel. “Ad is een uitstekend fotograaf en
houdt zich ook bezig met het digitaliseren van
het rijke Pergamijn-archief.” “Maar binnen
de groep hebben we bijvoorbeeld ook Rim:
helemaal gek van radio. Verbluﬀend goed is-ie
in het imiteren van stemmen en het leveren
van voice-overs. En dan is er nog Roland die
met zijn muzikale kennis verdieping brengt
bij wat je hoort. Dat bracht me op het idee
om radio te gaan maken met deze groep. Ik
zag in radio maken ontwikkelingskansen voor
cliënten én een grote meerwaarde voor onze
organisatie.” Dat beaamt bestuurder Jessica

DEELNEMERS GEZOCHT
VOOR ONDERZOEK
Het effect van olijfblad extract op
de spierstofwisseling en
spiervermoeidheid in gezonde mannen

Wat is het doel van de studie?
Tijdens het ouder worden, vinden er veranderingen plaats in onze spieren. De spieren worden
onder anderen minder sterk en raken sneller
vermoeid. Het doel van het onderzoek is om uit
te zoeken wat de effecten zijn van het dagelijks
innemen van een olijfbladextract, gedurende
35 dagen, op het energiegebruik in de spieren
(de stofwisseling) en de spiervermoeidheid.
Wie kan er deelnemen?
Gezonde heren van 50 tot 70 jaar, met een
normaal lichaamsgewicht, die niet roken en
geen strikte vegetariërs zijn.
Deelname omvat:
• 6 bezoeken aan de universiteit
• Inname van een supplement van
olijfbladextract of een placebo voor 35 dagen
Wat wordt er gemeten?
• Maximale spierkracht en spiervermoeidheid
• Lichaamssamenstelling met MRI
• Ademgas analyses
• Bloed- en spierweefsel afname

Meer informatie?

Contacteer geheel vrijblijvend: Philippe Pinckaers
Email: philippe.pinckaers@maastrichtuniversity.nl
Tel: +31 (0)43 388 2215

Versie 2, 19-07-2022; NL77527.068.21

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

Radiostudio gebouwd
Zo ontstond dus het plan voor Radio Pergamijn. Begeleiders en deelnemers bouwden een
heuse radiostudio en toen kon het oefenen
beginnen! Inmiddels hebben de vele knoppen
en programma’s geen geheimen meer voor de
radiomakers. “Radio maken is een samenspel
tussen onze deelnemers. Ze maken samen een
product, vullen elkaar aan en hebben vrijheid
om samen of alleen invulling te geven aan hun
programma”, gaat Sven verder. “Ze leren het
voor te bereiden. Hoe interview ik iemand,
wat kan ik wel en wat kan ik niet zeggen op de
radio? Er zijn er die gaan presenteren of als
sidekick fungeren. Anderen stellen de playlists samen. In ieder geval heeft de hele groep
enorm uitgekeken naar deze start.”
Elke dag een live programma!
*
*
*
*
*

Maandag 14 – 16 uur R&R in de
middag Roland en Rim
Dinsdag 14 – 16 uur De Poetsploeg
Jack, Patrick, Riccardo en Rim
Woensdag 11 – 12 uur Hour of Po
wer Roland en Rim
Donderdag 14 – 16 uur De Poets
ploeg Jack, Patrick, Riccardo en Rim
Vrijdag 14 – 16 uur Happy Friday
Show
De 10 van… Roland, Rim en Jack

Iedereen die dat wil, kan naar Radio Pergamijn luisteren via www.pergamijn.org/radio.

carnavalsseizoen

Zondag 13 november heeft de gezamenlijke
dialectmis van CV de Katers, Schutterij Sint
Martinus Holtum, de Oud prinsen, Muziekgezelschap Juliana Holtum en het gemengd
zangkoor Holtum plaatsgevonden in de Sint
Martinuskerk in Holtum. Tijdens de mis
waren er diverse sprekers die in het Houtems
dialect een invulling hebben gegeven aan deze
heilige mis, ook het gemengd zangkoor Holtum zong alle liederen in het Houtems dialect.
Een prachtige gelegenheid ontstaan uit een
samenwerking van de hiervoor genoemde
verenigingen. Na de mis zijn de verenigingen
naar het kerkhof gegaan om hier eer te betonen aan de overleden leden van de diverse
verenigingen. Vervolgens zijn alle aanwezigen
in een stoet naar Kasteel Wolfrath getrokken.
Hier werd het oude vaandel en de oude schuttersbuks door de schutterij in bruikleen voor
expositie aangeboden aan Kasteel Wolfrath.
Het echtpaar van der Heijden, de exploitanten
van Kasteel Wolfrath, hebben alle aanwezigen
voorzien van soep en broodjes. Tot slot is
de hele groep richting de Holtummermarkt
getrokken alwaar de carnavalsvlag werd gehesen, als startschot voor het nieuwe carnavalsseizoen.
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Colofon
Advertenties
advertenties@mijngazet.nl
Maurice de Wit
06 - 3971 7715
maurice@mijngazet.nl
Redactie
redactie@mijngazet.nl
Bas van Heel
06 - 2786 0582
bas@mijngazet.nl
Opmaak
Bee in Media
Website
BasSta-Web
Druk
Janssenpers Gennep
Bezorging
Spotta
Bezorgklachten
weekbladen@spotta.nl
Ophalen
Bij de VVV in Sittard
Gelaen31 aan de Salmstraat 17 in Geleen

Voorlichtingsavond knie- en heupartrose op
29 november in het Gemeenschapshuis Born
CortoClinics organiseert op dinsdag
29 november een voorlichtingsavond
over knie- en heupartrose (slijtage). De
belangrijkste onderwerpen zijn: wat is
artrose precies, hoe ga je ermee om en
wat zijn de verschillende behandelmogelijkheden? De voorlichting is kosteloos en duurt van 19.00 - 21.30 uur.
Naast een orthopeed is er ook een fysiotherapeut aanwezig. Het is een voorlichtingsavond
van CortoClinics, een orthopedisch centrum
in Nederweert en Schijndel dat zich volledig
specialiseert in de behandeling van heup- en
knieartrose.
Aanmelden of meer informatie via Corto-

Clinics.com/voorlichting. Locatie: Gemeenschapshuis Born, Prinsbisdomstraat 5, Born.
Persoonlijke zorg
Bij CortoClinics staat de cliënt voorop. Er zijn
korte wachttijden en er is ruim tijd op het
spreekuur (ook avond- en weekendpoli) om
de behandeling te kiezen die het beste past bij
de doelen die de cliënt wil bereiken. Daarbij
geeft de orthopeed eerlijk advies over kansen,
mogelijkheden en behandelopties. Van het
eerste contact tot een eventuele nieuwe heup
of knie: het draait altijd om de mens achter de
klacht.
Persoonlijke aandacht en duidelijkheid zijn
dan ook pijlers van de ervaring die CortoCli-

Wij zijn Auto Meis

www.automeis.nl

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

Een behandeling in dit medische centrum
kost niets meer dan in een gewoon ziekenhuis.

AutoMeis Vestiging Heerlen

Ganzeweide 181 | 6413 GE Heerlen
T +31 46 44 28 203
info@automeis.nl | www.automeis.nl

waardevolle aanvulling tijdens de operatie. De
robotarm met bijbehorende computer voorziet de chirurg voortdurend van informatie
over de positie van de prothese.
De nauwkeurigheid die de chirurg bij de
plaatsing kan bereiken is daardoor vele malen
groter dan bij gebruik van traditionele technieken. Onnauwkeurig of instabiel geplaatste
protheses leiden vrijwel altijd tot nieuwe
klachten. Het gebruik van de robotarm verkleint het risico hierop aanzienlijk.

Ondersteunende robottechnologie
CortoClinics maakt bij het plaatsen van protheses gebruik van ondersteunende robotarmtechnologie. Deze technologie is een zeer

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

ZELISSEN

In- en verkoop gebruikte
top-occasions
Wij van autobedrijf Meis-Jacqx vof vragen per direct
jonge auto’s, lichte schade geen probleem.
Direct contant geld of per bank en rdw vrijwaring

nics zijn cliënten wil bieden. Voor iedere acht
cliënten die op een dag geopereerd worden,
zijn er bijvoorbeeld twee verpleegkundigen
aanwezig voor de optimale zorg. Persoonlijke
zorg uit zich ook in het in de watten leggen
van de cliënten zoals met lekkere broodjes bij
het ontbijt. Met de patient-journey app begeleidt CortoClinics de cliënten ook op afstand,
voor én na de operatie.

autodemontage v.o.f.
Milieuparkweg 14
Sittard

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

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

OK
KERE
PEN
naf

,95

ACTIE:

Bij uw eerste
bestelling
3 maaltijden
voor

€ 18,95

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

Bezorgdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

WIJ ZIJN
BEREIKBAAR

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

Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl
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40,-

320,-

55’’

KORTING

KORTING

434,-

KORTING

AFHAALPRIJS!

Adviesprijs 999,-

Adviesprijs 1299,-

SONY SMART TV
KD55X89KAEP

865,-

• LED • 4K Ultra HD • 4K HDR Processor X1

SONOS ARC

Indrukwekkend geluid én elegant design

679,-

• Laat al je entertainment tot leven komen
Ook verkrijgbaar in zwart

+ LENOVO SLEEVE

Adviesprijs 159,-

119,-

LENOVO TABLET + SLEEVE

M10 HD 2nd Gen Bundle Folio
• 10,1 Inch • 32GB Opslag • Android 10

INCL. ONTKALKER!

120,-

400,-

160,-

KORTING

AFHAALPRIJS!

A
Adviesprijs 589,-

DE’LONGHI ESPRESSOMACHINE
ECAM 290.81.TB

429,-

• Inclusief Ontkalker 2 x 100 ml EcoDecalk

KORTING

SAMSUNG WASMACHINE
WW90T936ASH/S2

KORTING
Adviesprijs 1249,-

649,-

€200,- CASHBACK!

Adviesprijs 359,98

TEFAL STOOMGENERATOR +
STRIJKPLANK COMBIDEAL
GV9230 + TI1200

199,€40,- CASHBACK!

* Prijs na €200,- cashback, cashback geldig t/m 29-11-2022 * Prijs na €40,- cashback, cashback geldig t/m 22-01-2023

NOG VEEL MEER BLACK FRIDAY DEALS
VIND JE IN ONZE WINKELS EN ONLINE!
SHOP OOK ONLINE OP WWW.EPTUMMERS.NL
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

