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Uw adres voor lessen voor het maken 
van eigen kleding en het tekenen van 
patronen.

Vanaf februari kunt u ook 
de opleiding tot coupeuse bij ons 
volgen (les voor personen vanaf 8 jaar 
in kleine groepjes)
 
Tevens uw adres voor het maken van 
maatkleding zoals communiekleding 
en voor verstelwerk.

Vuling 8, 6162 AV Geleen. Tel. 06 20153747

Zoek je iets te doen komend weekend of 
doordeweeks? Op www.mijngazet.nl/
uitagenda vind je een vrijwel compleet en 
zeer actueel overzicht van alle activiteiten 
en initiatieven in en om onze Gemeente. 
Daarnaast vind je een selectie van de acti-
viteiten terug in onze huis-aan-huiskrant 
MIJNGazet, die tweewekelijks in de hele 
Gemeente Sittard-Geleen wordt verspreid. 
Een kerstmarkt of -concert, een nieuw-
jaarswandeling, een interessante cursus, 
een schrijversbezoek bij de boekhandel, de 
opening van een expositie, een bijzondere 
plantenmarkt, een carnavalsactiviteit? Er 
zijn ontzettend veel initiatieven te ontdek-
ken, die worden georganiseerd door onze 
vele harmonieën en fanfares, (kerk)koren, 
natuur- en cultuurorganisaties, carnavals-, 
buurt- en jongerenverenigingen en particu-
lieren zowel in Geleen en Sittard als in de 
eromheen gelegen dorpskernen.

Staat jouw activiteit er nog niet tussen? 
Schrijf dan gauw de redactie van MIJNGa-
zet en plaats je initiatief in de uitagenda 
van en voor inwoners van Sittard-Geleen.

Een goed(e) week(end) toegewenst!

Foto van de Kerstmarkt in Oud Geleen is 
gemaakt door Frank Janssen

Nieuwe uitagenda 
voor Sittard-Geleen

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

Tel.: +49 24 56 - 508 72 80 | In der Fummer 18, Selfkant-Tüddern | Tel.: +49 24 56 - 508 72 82

TWEE RESTAURANTS ONDER ÉÉN DAK in winkelcentrum Tüddern-Selfkant

Bij inlevering van deze bon:
SCHNITZEL MENU

normaal  €18,90  
nu voor €16,50

✃

met topkwaliteit 
Duitse keuken

origineel 
Indiase keuken

Tel.: +49 24 56 - 508 72 80 | 

www.grenzenlos-selfkant.de

TWEE RESTAURANTS ONDER ÉÉN DAKTWEE RESTAURANTS ONDER ÉÉN DAK

“Grenzenlos”
CAFÉ-RESTAURANT

TWEE RESTAURANTS ONDER ÉÉN DAK in winkelcentrum Tüddern-SelfkantTWEE RESTAURANTS ONDER ÉÉN DAK in winkelcentrum Tüddern-SelfkantTWEE RESTAURANTS ONDER ÉÉN DAK in winkelcentrum Tüddern-Selfkant

“Taste of India”
INDISCH RESTAURANT

In der Fummer 18, Selfkant-Tüddern | Tel.: +49 24 56 - 508 72 82

Indiase keukenIndiase keuken
www.tasteofi ndia.tv

✔  Baggen Installatietechniek, de 
loodgieters die u op korte termijn 
vakkundig van dienst kunnen zijn

✔  TIP: Bespaar op uw gasrekening, 
stap over op een electrische 
warmwater boiler.

✔  Gespecialiseerd in vervangen van 
kranen, lekkages, waterpunten
realiseren maar ook in grotere 
renovaties.

#MannenvanBaggen

Snel contact
Stuur ons een 
appje!

www.baggen.nl  |  046 - 4743918

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

GOEDKOOP & DICHTBIJ
URSULINENSTRAAT 18 ECHT • SALMSTRAAT 66A GELEEN

Kerstmarkt Oud-Geleen 
groot succes
Stichting Samen Awt Gelaen wil graag 
alle vrijwilligers, verenigingen en on-
dernemers bedanken, zonder hun was 
dit niet mogelijk geweest. En uiter-
aard het publiek wat in grote getalen 
aanwezig was. We zien uit naar de 
tweede editie in 2023.

Gerard, Noa, Bert & Henri
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ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER

WAFELIJZER
WA1451

Anti-aanbaklaag

4747,,9999
KOEL-VRIES 
COMBINATIE
KV1888R

444444,-,-

377377,-,-
WASMACHINE
FFBBE 8458 WEV

FULL HD LED TV
43UQ70006LB

Smart tv

43 INCH
109 CM

388,-

43 INCH

43 INCH
109 CM

109 CM

,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
4K UHD LED TV
55PUS7406/12

55 INCH
140 CM

444444,-,-
Smart tv

7979,,--
BLUETOOTH SPEAKER
FLIP 5

CRYSTAL 4K UHD LED TV
65AU7022 (2021)

65 INCH
165 CM

CRYSTAL 4K UHD LED TV

666666,-,-
Smart tv

577577,-,-
WARMTEPOMPDROGER
FFTM119X2BXYBE

2299,,9999

GOURMETSTEL PARTY
162700 

SOLO MAGNETRON
MN205SB

6699,,--

8 kilo 9 kilo

1400 toeren

Inhoud: 20 liter

5 magnetronstanden

18
8 

cm

219 liter koelen

83 liter vriezen

No Frost

8 personen

RVS

Deze aanbiedingen zijn geldig van 12 t/m 25 december zolang 
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken, druk en zetfouten 
voorbehouden. Meeneemprijzen zijn enkel geldig in de fysieke winkels. 
*Vraag naar onze voorwaarden

WWW.BOXXER.NL

SALMSTRAAT 66A
GELEEN

ECHT          
URSULINENSTRAAT 18
0475 - 850 557

046 - 888 6542

*

ZONDAG 18 DECEMBER KOOPZONDAG

F I J N E

F E E S T D A G E N

J N E

W E N S T

U

E N E E N V O O R S P O E D I G 2 0 2 3
@S I T TARD -GELEEN

Maud Schenk

Laila Wakrim

Erwin Talpe
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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.

Deelnemers najaarscursus Willy 
Dols Stichting ontvangen certificaat

De cursisten en hun docenten tonen de certificaten. Foto MIJNGazet

Als u gevraagd wordt hoe u Zitterd 
schrijft met –d- of –t-, wat is dan uw 
antwoord? En welke verklaring hebt 
u voor uw keuze? En waarom schrijft 
u hoogstwaarschijnlijk Zitterd met 
een –z- en niet met een –s- zoals in het 
Nederlands? 

Deze – en natuurlijk nog heel wat meer 
typische aspecten – kwamen ter sprake in de 

najaarscursus van de Willy Dols Stichting die 
werd gegeven door Frans Walraven en Peter 
Hilkens. Onlangs werd deze cursus afgesloten 
en ontvingen de deelnemers een certificaat uit 
handen van de voorzitter van het college van 
bestuur van het Trevianum: Jessica Baart.

Na de carnaval start deze cursus opnieuw. 
Voor mensen die de begincursus met succes 
hebben afgerond volgt dan een vervolgcursus. 

Krantenwijk
Een aantal maanden geleden begon zoonlief 
4 over het hebben van een bijbaantje. “Mama, 
” zo zei hij, “ik wil graag geld verdienen.” 
Zijn zakgeld was ontoereikend voor het plan 
dat hij had. Hij wilde namelijk een echte 
computer kopen. Een PC, zoals hij het zelf 
benoemde. En dus wilde hij een bijbaan, om 
het sparen te versnellen.
Als je 13 jaar bent, dan liggen de banen niet 
voor het oprapen. Ik opperde het rondbren-
gen van folders en zo gezegd schreef hij zich 
in. Toen hij een oproep kreeg om een wijk 
te lopen bleef het echter stil. Meneer trok er 
opeens niet meer aan. De krantenwijk was 
van de baan.
Tot een week of drie geleden. Zijn plan om te 
gaan voor de PC was blijkbaar niet verdwe-
nen. Enthousiast vertelde hij dat verschillende 
vriendjes inmiddels ook een baantje hadden 
en dat hij toch echt wilde gaan werken. Een 
dikke week lang bezocht hij na schooltijd op 
zijn fiets het ene na het andere bedrijf.  Het 
varieerde van een Duitse drogisterij in hartje 
Geleen tot aan een prachtige eetgelegenheid 
aan de voet van Sweikhuizen. Zoonlief 4 had 
een plan en hij ging er helemaal voor. Helaas, 
zijn leeftijd brak hem steeds op. “Kom vol-
gend jaar maar terug”, was wat hij steevast te 
horen kreeg. 
En dus kwam het plan van de folderpakketten 
wederom op tafel. De kleine man meldde zich 
opnieuw aan en ja hoor, deze keer nam hij de 
wijk die hem werd aangeboden.
Manlief was niet zo enthousiast. Hij zag de 
bekende bui al hangen en keek met een schuin 
oog naar zijn vrouw. Wetende dat deze vast 
zou gaan uithelpen. “Ik neem aan dat jij hem 
voor maximaal twee weken helpt ?”, opperde 
hij tegen beter weten in. 
Natuurlijk heeft echtgenoot gelijk: zoonlief 
loopt uiteraard niet alleen. Moeders staat op 
haar vrije vrijdag al in de startblokken om de 
route mee te lopen. Sterker nog, voordat de 
jongste telg terug is uit school heeft onderge-
tekende al drie straten achter de rug. Tussen 
het verzorgen van onze B&B gasten en het 
halen van de wekelijkse boodschappen door. 
Zonder dat manlief het weet overigens.
Ik ben trots op mijn jongste, omdat hij bereid 
is te werken voor zijn geld. Tevens leert hij 
dat geld niet aan bomen groeit en dat ook wij 
hard werken voor ons geld. Dat moeders meer 
meters maakt en er stiekem lol aan heeft dat 
ze voor “postbode” mag spelen; dat is zijn 
geluk. Al weet ik 100% zeker dat hij vast niet 
de enige is met 
zijn moeder (of 
vader) als loop-
maatje. Kinderen 
en loslaten: het 
blijft voor som-
mige ouders een 
dingetje zullen 
we maar zeggen.

Laeve in de brouwerie

Maud Schenk

Nadere informatie over de stichting en tzt 
over de cursus is te vinden op: 

www.willydolsstichting.nl

Sittard-Geleen biedt verenigingen 
ondersteuning voor energiekosten
Een groot aantal verenigingen en maatschap-
pelijke organisaties betalen zelf de energie-
kosten voor de accommodaties waarin zij 
actief zijn. Door de stijgende energiekosten 
komen deze organisaties financieel in de 
problemen. Zij kunnen de voorschotten voor 
energie (bijna) niet meer betalen. Daarom 
heeft het college besloten om de raad voor te 
stellen een incidentele subsidie voor de on-
dersteuning van energiekosten beschikbaar te 
stellen voor verenigingen en maatschappelijke 
organisaties.
 
De subsidie wordt tot 1 januari 2024 beschik-
baar gesteld voor verenigingen uit Sittard-Ge-
leen die jaarlijks subsidie ontvangen van de 
gemeente en zelf de energielasten moeten 
betalen. Een andere voorwaarde is dat de 
accommodatie waarin de vereniging gehuis-

vest is, noodzakelijk is om de activiteiten uit 
te voeren.
 
De verenigingen en organisaties die in 
aanmerkingen komen ontvangen hierover 

een brief. Wethouder Andries Houtakkers: 
“Het is belangrijk om de maatschappelijke 
organisaties te helpen en ervoor te zorgen dat 
de accommodaties in onze stad open kunnen 
blijven. Daarmee houden we onze maatschap-
pelijke infrastructuur in stand. Met deze 
ondersteuningsmaatregel kunnen we acute 
problemen voorkomen.”
 
Naast een aantal voorwaarden vraagt de ge-
meente ook aan de verenigingen om een plan 
op te stellen waarin wordt aangegeven wat de 
vereniging gaat doen om het energieverbruik 
te verlagen en/of om te verduurzamen. Om 
zo zicht te kunnen krijgen op een structurele 
duurzame oplossing.

* 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

      
  

25% 
KORTING

OP DE GEHELE 
COLLECTIE

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

KOOP-
ZONDAG 
18 DEC. 

VAN 12.00-
17.00 UUR
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By JOOP ROUKENS

START ZATERDAG 17 DECEMBER

NIEUW IN GELEEN

GROTE HOEVEELHEDEN
VAN TOPKWALITEIT:

BOXSPRINGS, STOELEN, TAFELS, 
BANKEN, MATRASSEN, RELAX-
FAUTEUILS EN MEUBELSETS.

SALMSTRAAT 15 - 6161 EL GELEEN

SLAAPCOMFORT GELEENSLAAPCOMFORT GELEEN

EEN GROTE KEUZE 
AAN TOPKWALITEIT 

BOXSPRINGS EN 
MATRASSEN
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EERSTE HUIS 
KOPEN?

 Sittard, Rosmolenstraat 30 
   Geleen, Markt 100 

De wereld achter 14-046

Wethouder Yvonne Salvino-Meijer. Foto De Fotovakvrouw

Dienstverlening. Dat is een woord waar 
je vele betekenissen aan kunt toeken-
nen. Zeker als het gaat om de gemeen-
telijke dienstverlening. ’Achter het tele-
foonnummer 14-046 of achter de balie 
van stadswinkel gaat een wereld voor 
je open,’ ontdekte wethouder Yvonne 
Salvino-Meijer, die dienstverlening in 
haar portefeuille heeft.

Indrukwekkende cijfers zijn het, zegt de 
wethouder. ,,Neem alleen al het aantal vragen 
dat via telefoon of e-mail bij ons klantcontact-
centrum binnenkomt. Dat zijn er gemiddeld 
21.000 per maand.” Ze heeft met bewonde-
ring gekeken hoe de medewerkers die tele-
foontjes beantwoorden. Want het merendeel 
van de telefoontjes kunnen vanuit het klant-
contactcentrum zonder door te verbinden af-
gehandeld worden. Alle medewerkers kunnen 
daarvoor terecht bij een database waarin heel 
veel vragen en antwoorden staan.

Maar dienstverlening is meer. De stadswinkel 
met de balies horen er ook bij. Paspoorten, 
verhuizingen, huwelijken en geboortes. Vaak 
zaken die direct aan de balie kunnen worden 
geregeld. Maar er zijn ook ingewikkeldere 
procedures, moeten bijvoorbeeld aanvullen-
de documenten uit het buitenland komen. 
,,Steeds meer zaken proberen we digitaal 
te regelen,” weet wethouder Salvino. ,,Dan 
hoeven onze inwoners niet eens meer naar de 
stadswinkel te komen. Kunnen ze de aanvraag 
doen wanneer het hen uitkomt. Als ze dat 
willen, tenminste. De stadswinkel blijft ook 
gewoon open.” 

Om de veelzijdigheid van de dienstverlening 
van de gemeente Sittard-Geleen aan de inwo-
ners te laten zien, verschijnen de komende 
tijd verschillende artikelen op de website van 
de gemeente en op bijvoorbeeld Facebook 
hierover. ,,Om te laten zien dat er een hele we-
reld schuil gaat achter dat telefoonnummer en 

Gemeentenieuws in 
2023 tweewekelijks 
in MIJNGazet
In het nieuwe jaar leest u in MIJNGazet ook 
steeds het laatste nieuws van de Gemeente 
Sittard-Geleen (de voormalige Stadskrant). 
Daarmee kiest de Gemeente Sittard-Geleen 
ervoor om actueler te communiceren met 
haar inwoners over de dingen die spelen. 
Dit was met de Stadskrant niet altijd moge-
lijk. De inhoud ervan wordt verzorgd door 
de afdeling communicatie aldaar.

Je vind het gemeentenieuws vanaf
14 januari in het hart van onze krant, die 
tweewekelijks verschijnt in een oplage 
van 38.000 exemplaren. De verspreiding 
is huis-aan-huis. Voor wie de krant niet 
ontvangt komen er door de Gemeente ver-
spreid diverse afhaalpunten. Deze worden 
later nog bekend gemaakt. Ook is de infor-
matie online terug te vinden op 
www.mijngazet.nl

achter die balie. Een interessante, dynamische 
wereld waar iedereen af en toe mee te maken 
krijgt. ,,En ja, bij al die contacten en hande-
lingen kan er ook wel eens wat fout gaan. Dat 
is natuurlijk uitermate vervelend voor degene 
die het treft. Maar het blijft mensenwerk. 
Gelukkig maar. Want door dat mensenwerk 
is er ook soms plek voor menselijkheid. Voor 
begrip. Niet iedereen komt voor een vrolijke 
gebeurtenis naar de gemeente. Ook dat is 
dienstverlening.”

Scan de QR-code voor meer over de 
dienstverlening van de gemeente.

Theaterroute ‘Hier 
brandt NOG altijd licht’
Ontdek Geleen-Zuid op een verrassende ma-
nier. Tijdens deze theaterroute dwaalt u door 
tuinen en langs huizen. U komt langs muur-
schilderingen, hoort verhalen van mensen uit 
de wijk en meer. 

Samen laten de bewoners van Geleen-Zuid 
zien wat thuis voor hen betekent en hoe zij 
licht brengen in een wijk in verandering. Gaat 
u mee op pad? 

De route start op 15 december om 16.00 uur 
en op 16 en 17 december om 19.00 uur in de 
van Goyentuin bij Zuidhof. 

Meld u aan via zuidzone@hetlaagland.nl.
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High-end audio soundbar Dolby Atmos, wifi streaming, multiroom en meer.

Design en kwaliteit voorop. Met deze multifunctionele soundbar kunt u genieten van thuisbioscoop 
met dolby atmos (geluid van boven).
Als deze soundbar op  een tv gekoppeld is kiest hij zelf het beste geluid signaal uit en speelt dit af, 
volume gaat via de tv bediening u hoeft dus niets apart te bedienen gewoon eenvoudig. 

Uiteraard is deze soundbar voorzien van wifi zo kunt je Spotify, Deezer, internetradio enz. luisteren 
zonder dat de tv aan hoeft gezet te worden. 
Via een simpele en eenvoudige app op elke smartphone of tablet.
Maar harder,zachter meer bas of minder juist en hoge tonen kun je gewoon simpel instellen met de 
bijgeleverde afstandsbediening geen gedoe met app instellingen enz.

Deze soundbar is meteen voor zien met een draadloze sub woofer waardoor er ongekend geluid uit 
deze combinatie komt. (Kom luisteren in de winkel!)

Maar er is meer! 
De soundbar heeft ook bluetooth, aux en Hdmi ingang zo kun je b.v. je dvd/cd speler rechtstreeks 
aansluiten zonder tv ertussen voor de cd’s of zelfs een platenspeler.

Wil je nog meer geluid ? 
Je kunt er draadloos surround speakers aan koppelen voor de ultieme ervaring in bioscoop geluid. 
En ook betreft een mogelijkheid om b.v. extra ruimtes toe te voegen draadloos. Je kan b.v. in de 
keuken, slaapkamer, werkkamer enz een extra draadloze speaker koppelen zodat het synchroon speelt 
of juist apart met eigen muziek/radio deze losse speakers kun je ook zonder soundbar gebruiken en 
zelfs met voorkeuze toetsen om radio te spelen zonder app of iets te gebruiken. (Ook dit laten wij u 
graag zien in de winkel)

Duur zo’n systeem zeker van een Premiummerk?
Dat valt ook nog wel mee als je het vergelijkt met Bose, Sonos en b&o wat zijn concurrenten zijn.
Het complete systeem Soundbar met Sub kost € 1849,- 
Als je dan Bose bekijkt met subwoofer erbij of de Sonos zit je ook op 1800 euro samen.

Laat je in de winkel informeren en het geluid ervaren.

Loewe Klang Bar5 mr incl. Wireless Sub

Paardestraat 57 I 6131 HB Sittard
T. 046-4513301 I www.baltersittard.nl

Lekker gezond eten?
Betaalbaar?

Originele Thaise keuken!

Wielewaalstraat 4
6135 EN Sittard

Voor reservering:
thaisajam@kpnmail.nl

of tel. 06-8135 0367

Afhalen kan ook: www.thaisajam.nl
donder- t/m zondag 16.00 - 21.00 uur

Kerstconcert Resonanz 
in Pater Karel Kapel
Resonanz verzorgt zondag 18 december 
vanaf 20.00 uur een kerstconcert in de 
Pater Karelkapel Munstergeleen. Gratis 
entree.

Het concert wordt u aangeboden door het vo-
caal ensemble Resonanz. Mirjam Grooff zorgt 
voor enige muzikale meditatieve intermezzo’s 
op dwarsfluit.

Vocaal ensemble Resonanz bestaat uit zeven 
zangeressen en zes zangers onder de leiding 
van Marianne Willems. Vanaf de beginjaren 
omvatte het repertoire nummers gespreid 
van de middeleeuwen tot in de 21ste eeuw :  
madrigalen en pop, romantische liederen en 
hedendaags repertoire en dat op een eigen-
zinnige manier want vaak opnieuw gearran-
geerd. Door het gevarieerd programma schept 
Resonanz een sfeer van rust en bezinning, 
maar ook van opwinding en emotie. Kortom 
een repertoire om van te genieten voor men-
sen die houden van muziek uit verschillende 
tijdfases van de geschiedenis.

Op deze avond zal naast zang van het ensem-
ble, met liederen uit onder andere Brazilië, 
Zweden, Frankrijk, Engeland, Duitsland 
en Afrika ook samenzang klinken met de 
aanwezigen en een bijzonder kerstverhaal ten 
gehore worden gebracht.

-UITGELICHT-

UITagenda
Zoek je iets te doen komend weekend of door-
deweeks? Op www.mijngazet.nl/uitagenda 
vind je een vrijwel compleet en zeer actueel 
overzicht van alle activiteiten en initiatieven 
in en om onze Gemeente. In deze rubriek 
staat een selectie van de activiteiten die de 
komende weken plaatsvinden. Wil je iets toe-
voegen aan de agenda? Stuur dan een mail 
naar redactie@mijngazet.nl

Zaterdag 17 en zondag 18 december | 8.00 tot 
17.00 uur | Kerstwandeltocht | Start: kantine 
SV Argo, Kasteelweg 1 Obbicht.

Zaterdag 17 december | 15.00 uur | winter-
concert leerlingen Myouthic en Tweems | Oos 
Kaar aan de Geldersestraat 41 in Sittard.

Zaterdag 17 december |18.30 uur | Out of 
the Bloom benefietconcert | Muziekcafe De 
Meister aan de Burgemeester Lemmensstraat 
250 in Geleen.

Zaterdag 17 december | 19.00 uur | Kerst-
concert Muziekvereniging Vriendenkring 
Limbricht (MVL) | Gemeenschapshuis aan De 
Gronckelstraat  in Limbricht.

Zaterdagavond 17 december| 19.00 en 21.00 
uur | Kerstconcerten Fusion en Vocaal En-
semble Quint | Gemmakapel Leyenbroeker-
weg 52 in Sittard.

Zondag 18 december | 10.00 tot 16.00 uur | 
Kleine kerstmarkt | Kasteelpark Born, Kas-
teelpark 38.

Zondag 18 december | 11.00-16.00 uur | Open 
dag Heemkundevereniging Geleen | Jupiter-
straat 35a Geleen.

Zondag 18 december | 14.00 uur | Kerstcon-
cert Harmonieorkest van Sint Cecilia | Kerk 
van Oud-Geleen aan de Leursstraat 1.

Kerstconcert Sittards 
Mannenkoor Si-Tard
Vrijdag 23 december vanaf 19.30 uur in de St. 
Petruskerk (Grote Kerk) verzorgt het Sittards 
Mannenkoor Si-Tard het jaarlijkse Kerstcon-
cert. Dit jaar voor het eerst onder de enthou-
siaste leiding van dirigent Hennie Ramaekers. 
Sinds enkele maanden is Hennie dirigent bij 
Si-Tard.
Daarnaast verlenen een aantal muzikale 
verassingen een bijdrage. Aukje Hermanns, 
singer-songwriter, winnaar van het Open Po-
dium Sittard-Geleen en tevens ambassadeur 
van Petje Af en Kunstbende. Andrea Poddighe 

behoeft nauwelijks voorgesteld te worden. De 
afgelopen decennia stond hij meermaals op 
diverse podia, niet alleen klassiek maar ook 
bij Carnavals uitvoeringen is Andrea is graag 
geziene en gehoorde artiest. Koperensemble 
St. Joseph Sittard is een graag geziene groep 
in Sittard. Wisselend in samenstelling al naar 
gelang de gelegenheid het vraagt. Jaarlijks 
worden o.a. Dodenherdenking, Koningsdag 
en andere gelegenheden stijlvol opgeluisterd 
met hun koperklanken. De pianobegeleiding 
is in handen van Gerald Wijnen .

Zondag 18 december | 20.00 uur | The Mo’Jo-
nes Big Band | Ernesto’s Popcantina aan de 
Sittardse Markt.

Zondag 18 december | 11.00 tot 17.00 uur | 
Markt van Waarde | Land van Gulick aan de 
Engelenkampstraat 25 in Sittard.

Zondag 18 december | 19.30 uur | Bert Stuij 
vertelt Iers kerstverhaal | Podiumkerkje Hei-
lig Kruisstraat 30 in Grevenbicht.

Vrijdag 23 december | 19.30 uur | Kerstcon-
cert Sint Caecilia Guttecoven en Ivo van der 
Bijl | ‘t Tuurhoes aan de Kerkstraat 4a.
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Gilde De Graven
Pancratiusstraat 24
6151CD Munstergeleen

Tel.046-458 50 32
info@gildedegraven.nl

GILDE DE GRAVEN

Een spiksplinternieuw jaar ligt voor ons en we verwelkomen 
u graag bij een of meerdere van onze leerzame, gezellige en
betaalbare activiteiten.

EEN HEEL FĲN EN GEZOND 2023 
VOOR AL ONZE VRĲWILLIGERS 

EN DEELNEMERS!
Voor meer informatie; kijk op onze website 
www.gildedegraven.nl!Gilde De Graven

Pancratiusstra
at 24

6151CD Munstergeleen

Tel.046-458 50 32

info@gildedegraven.nl

GILDE DE GRAVEN

Een spiksplinternieuw jaar ligt voor ons en we verwelkomen 

u graag bij een of meerdere van onze leerzame, gezellige en

betaalbare activiteiten.

EEN HEEL FĲN EN GEZOND 2023 

VOOR AL ONZE VRĲWILLIGERS 

EN DEELNEMERS!

Voor meer informatie; kijk op onze website 

www.gildedegraven.nl!

Hét Doe-Leer-en Vri jti jdscentrum 
van Sittard-Geleen-Beekdaelen e.o.

Marcellienstraat 14
6166 CR Geleen
046 475 72 86

www.rademakersparket.nl

Marcellienstraat 14
6166 CR Geleen
046 475 72 86

www.rademakersparket.nl

[ Fijne feestdagen en een heel gelukkig 2023 ]

W I J  W E N S E N  U 

F I J N E Kerstdagen
E N  E E N  V O O R S P O E D I G  2 0 2 3

VVD 
Sittard-Geleen

Wèntjerdruim: een magische 
beleving in Sittard! 

Om de kortste en donkerste dagen 
van het jaar te verlichten, is de gehele 
historische binnenstad van Sittard aan-
gekleed. Sittard staat bekend om haar 
prachtige historische kern. Overal vind 
je unieke winkels, waar je langs kunt 
struinen in een knusse wintersfeer op 
zoek naar de beste cadeaus voor onder 
de kerstboom. 

Op de Markt in Sittard staat dit jaar de 
zingende kerstboom. Deze oogverblindende 
boom zorgt elk uur voor een winters spekta-
kel. Ook kom je tijdens het kerstshoppen in 
de binnenstad verschillende grote winterse 
decoratiestukken tegen. Vind jij ze allemaal…? 

Huis van de Kerstman
Ook dit jaar neemt de kerstman, met zijn 
kerstelf Guyrlando, plaats in het Huis van 
de Kerstman. De Kerstman heeft zijn huis 
speciaal voor zijn bezoekers knus aangekleed 
met verlichte kerstbomen, stapels cadeaus en 
een sfeervol haardvuur. Kinderen kunnen we-
derom (gratis!) de kerstman bezoeken en een 
praatje met hem maken. Ga zeker ook samen 
op de foto om een mooie herinnering vast te 
leggen. De kerstman heeft weer gezorgd voor 
heel veel knutselspullen zodat de kinderen 
creatief voor kerstmis aan de slag kunnen. Je 
kunt zelfs op zaterdag 17 januari in het Huis 
van de Kerstman je cadeautjes extra leuk laten 
inpakken door ‘Leuke Lintjes’. 

De Kerstman is van 17 t/m 24 december te 
vinden in zijn huis op de Limbrichterstraat 36 
tussen 12.00-17.00 uur. Het is een bijzonder 
sfeervol project van de gemeente Sittard-Ge-
leen in samenwerking met Threemagineers, 
gevormd door drie jongens uit Limburg 
Stevie Thiessen, Wesley Mölenberg en Buddy 
Faessen.

Levende kerststal 
Een vast onderdeel van Wèntjerdruim is de 
levende kerststal. Op het Kerkplein naast de 
grote kerk zijn van 17 t/m 24 december aller-
lei dieren met een hoog knuffelgehalte in een 
idyllische setting te bewonderen. Dromedaris-
sen, schapen, geiten, je ziet er van alles! 

Arrenslee
Laat je op zondag 18 december en zaterdag 
24 december in stijl naar je favoriete winkel 
of horecagelegenheid brengen. Op deze dagen 
rijdt een authentieke arrenslee met twee sta-
tige paarden van 12:00 – 16:00 uur door de 
historische binnenstad van Sittard.  

Maquette tentoonstelling 
Op de Limbrichterstraat 62 kan je geduren-
de de hele maand december Sittard in het 
klein bewonderen. Hier staat een prachtige 
maquette tentoonstelling van bijvoorbeeld de 
Markt, het Mariapark, Kasteel Limbricht. De 
details zijn ongelofelijk. Een must-see voor 
iedereen!

Parkeren 
In de decembermaand parkeren bezoe-
kers van Sittard gratis op koopavonden en 
koopzondagen. Het gratis parkeren geldt 
op de koopavonden (1, 8, 15, 22, 23 en 29 
december) en op de koopzondagen (4, 11 en 
18 december). Op de koopavonden is het 
gratis parkeren van 18.00-00.00 uur en op de 
koopzondagen van 00.00-00.00 uur, dus de 
gehele zondag. Het gratis parkeren is geldig 
bij de parkeergarages Hub Dassenplein en 
Oda Parking (Ligne en parkeergarage Wal-
ramstraat niet), parkeerplaatsen Steenweg en 
Tempelplein en het straatparkeren.

Voor het volledige programma en meer 
informatie kijk op: 
www.wentjerdruim.nl

Impressie van wat u zoal kunt verwachten... Foto ‘s Gemeente Sittard-Geleen
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gob-online.nl

Vanuit ons

Wensenwij iedereenhele fijne
feestdagen en opnaar een stralend 2023

Stralen dat doenwe samen!

    Start met

Muziekles!

Check de 
Check de 

  website!  website!

Start nu met proefperiode: voor beginners en gevorderden

Professionele muziekdocenten 
Met subsidie voor jongeren*

Verschillende leslocaties o.a. in Sittard-Geleen en Beek
*Kijk voor alle voorwaarden en tarieven per gemeente op: www.myouthic.nl
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21/22 JAN 

22 APR
Toon Hermans 

Theater Sittard

RRPOWERRR
PIPPI RRPOWERRR

Een avontuurlijk 

onderzoek naar 

trouw zijn aan jezelf

WWW.NBCLEMAIRE.NL

NBC Lemaire & Partners
wenst u fijne feestdagen 
en een ondernemend, 
maar vooral gelukkig 
en gezond 2023

Engelenkampstraat 69 
6131 JE Sittard 

(046) 452 46 44

AANBIEDINGAANBIEDING
PIZZA-PIZZA-PIZZAPIZZA-PIZZA-PIZZA
      33  kopen =  kopen = 22  betalen!!! 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.

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

Tel.: +49 (0) 24 56 - 50 77 94 oder -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

 facebook.com/tueddern.pizzeriaroma

Leon Poels (68 jaar) woont in Greven-
bicht en is sinds 2018 voorzitter van het 
Toon Hermans Huis in Sittard. Dit Huis 
is een centrum voor leven met en na 
kanker en als eerste huis in zijn soort 
in Nederland opgericht in 1998. Inmid-
dels zijn er in het hele land al rond de 
80 centra, waarvan er 15 de naam Toon 
Hermans Huis dragen.

Tekst: Bert Wassenberg

Je bent inmiddels bijna 5 jaar voorzit-
ter, maar al veel langer verbonden aan 
het Toon Hermans Huis. Wat is jouw 
drijfveer om dit te doen?
De oprichter Mart Martens heeft destijds aan 
het ziekenhuis, waar ik toen werkzaam was, 
gevraagd om vanuit het toenmalige Orbis-zie-
kenhuis een bestuurslid voor het Huis af te 
vaardigen. Ik ben persoonlijk erg gechar-
meerd van de holistische mensvisie van het 
Huis, waarbij de mens als één geheel gezien 
wordt, waarbij lichamelijke, psychologische, 
sociale, en spirituele facetten onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn en elkaar weder-
zijds beïnvloeden. Ik vond het toen mooi om 
de brug te kunnen slaan tussen de formele 
medische zorg en de informele psychosociale 
ondersteuning. Omdat ik dat nu nog steeds 
vind, ben ik ook na mijn pensionering nog 
steeds aan het Huis verbonden

Kun je ons wat vertellen over de initia-
tiefnemer, grondlegger, oprichter enz. 
van deze Toon Hermanshuizen? 
Mart Martens, die tot dan toe als oncolo-
gisch verpleegkundige binnen een ziekenhuis 
werkzaam was geweest, stelde vast dat de 
toen geboden psychosociale ondersteuning 
bij kanker in het ziekenhuis tekortschoot. 
Hij is toen met hét idee gekomen en heeft 
dit Huis in 1998 opgericht als een aanvulling 
op de reguliere medische zorg. Zijn missie 
was om de kwaliteit van leven te verbeteren 
van mensen met kanker en hun naasten. 
Daarvoor wilde hij een warme plek creëren 
waar getroffenen en naasten een luisterend 
oor en steun konden vinden. Toon Hermans, 
wiens vrouw Rietje aan kanker was overleden, 
heeft toen zijn naam aan dit Huis gegeven. In 
2023 bestaat het Toon Hermans Huis Sittard 
alweer 25 jaar. De medische behandeling van 
kanker is in die jaren enorm verbeterd, maar 
de behoefte aan de informele psychosociale 
zorg blijft nog steeds zeer actueel. Inmiddels 
zijn er dan ook al bijna 80 van dergelijke 
centra in het land.

Jullie hebben een mix van professio-
nele en vrijwillige medewerkers. Gaat 
dat goed samen en is er voldoende 
belangstelling van vrijwilligers?
In de basis wordt het Huis gerund door vrij-
willigers. Onze gastvrouwen en -heren hebben 
vaak ook zelf of hun directe omgeving met de 
kanker te maken gehad. Daarnaast is er op 
consultbasis ook een psychosociaal therapeut 
aan het Huis verbonden. Voor de groepsac-

Leon Poels van het Toon Hermans Huis

tiviteiten maken we, naast onze vrijwilligers 
ook graag gebruik van vakkrachten. De enige 
betaalde kracht van het Huis is de coördi-
nator/directeur. Het hebben van voldoende 
gekwalificeerde vrijwilligers blijft altijd een 
uitdaging voor organisaties als de onze. Maar 
wij mogen ons gelukkig prijzen met een 
gezonde basis aan gastvrouwen en -heren en 
andere vrijwilligers zoals op communicatief, 
facilitair en administratief gebied.

De financiering van zo’n huis zal geen 
sinecure zijn. Hebben jullie vaste in-
komstenbronnen? 
Mart Martens is destijds met nul budget 
begonnen. Voor informele psychosociale 
zorg was, en is er nog steeds geen reguliere 
financiering. Jaarlijks is het dan ook een grote 
uitdaging om, naast het realiseren van onze 
eigenlijke doelstelling, voldoende financiële 
middelen te verkrijgen om de vaste en varia-
bele kosten van het Huis te dekken. 

Hiervoor moeten door onze directeur en de 
Vrienden van het Toon Hermans Huis elk jaar 
weer veel inspanningen worden verricht. Wij 
mogen ons echter gelukkig prijzen dat de ge-
meenschap en de gemeente(s) uit de regio en 
het bedrijfsleven ons ook financieel een warm 
hart toedragen. Het Koningin Wilhelmina 
Fonds gaat ons vanaf nu ook financieel voor 
een deel mee ondersteunen. Dat is een mooie 
erkenning voor het werk dat we doen. Maar 
sponsoring, giften, donaties, collectes, legaten 
etc. blijven in de toekomst onontbeerlijk om 
het Huis draaiende te houden.

Op welke manieren bieden jullie hulp 
aan mensen die zelf ziek zijn of aan 
naasten die met dit vreselijke nieuws 
geconfronteerd worden?
Dat doen we op velerlei gebied. Mensen 
kunnen zonder afspraak, in ons pand aan de 
Paardestraat 31 in Sittard, binnenlopen voor 
een gesprek. Ook is het mogelijk om te vragen 
dat een medewerker van het Huis bij iemand 
thuiskomt. Ook online gesprekken zijn mo-
gelijk. Daarnaast zijn er diverse groepsactivi-
teiten en gespreksgroepen waaraan men kan 

deelnemen. Op onze website staat daar meer 
informatie over. Ook zijn onze medewerkers 
2x per week op de oncologische afdeling van 
het Zuyderlandziekenhuis aanwezig. Tot onze 
doelgroep behoren ook kinderen en jeugdigen 
die zelf of in hun omgeving te maken hebben 
gekregen met de ziekte kanker. Ook zijn er 
aparte gespreksgroepen voor rouwverwerking 
na verlies van een dierbare door kanker of een 
andere doodsoorzaak.

De covid-pandemie heeft ongetwijfeld 
gevolgen gehad voor jullie werk. Zijn 
er ook positieve aspecten te benoemen 
die aan deze crisis zijn overgehouden?
Ja, tijdens de covid-pandemie hebben we 
ook periodes de deur moeten sluiten. Dat 
was heftig. Tijdens die periodes zijn onze 
medewerkers wel veel meer gaan telefoneren 
met onze gasten en zijn we ook gestart met 
de zogenaamde onlinegesprekken (dus met 
beeld en geluid). Dat was voor zowel onze 
medewerkers als de gasten wennen, maar het 
heeft wel als positief punt met zich meege-
bracht dat dit nog altijd veel beter is dan geen 
contact. Ook voor mensen die niet naar het 
Huis kunnen komen is het dus altijd mogelijk 
om telefonisch of via beeldbellen een gesprek 
aan te gaan.

In het jaarverslag valt te lezen dat de 
gastvrouwen en -heren de belangrijk-
ste personen in het huis zijn. Kun je dat 
wat nader toelichten?
Ja, zoals reeds gezegd vormen de gastvrou-
wen en -heren de spil van onze organisatie. 
Zij staan onze gasten te woord en bieden hun 
ondersteuning. Ook zijn zij betrokken bij de 
vele groepsactiviteiten die in het Huis plaats-
vinden en bezoeken zij gasten thuis of in het 
ziekenhuis. Of geven informatie aan groepen 
die meer over het Toon Hermans Huis willen 
weten. Het is werk dat o zo belangrijk is. 
Maar het geeft de gastvrouwen en -heren zelf 
ook heel veel voldoening wanneer je ziet wat 
je voor de ander kunt betekenen. Wanneer 
lezers dit vrijwilligerswerk aanstaat, dan kun-
nen ze altijd met het Huis contact opnemen 
voor een informatief gesprek.

De Toon Hermans Huizen hebben een 
zogenaamde ANBI-status. Is het mo-
gelijk kort toe te lichten wat dat voor 
jullie én voor schenkers van geldbe-
dragen betekent?
Het Toon Hermans Huis Sittard is door de 
Belastingdienst erkend als goed doel en heeft 
hierdoor de ANBI-status. Alle inkomsten zijn 
vrijgesteld van erfbelasting, successie- en 
schenkingsrecht. Een gift aan een ANBI-stich-
ting mag men ook aftrekken in de aangifte 
inkomstenbelasting. Ook voor bedrijven is de 
donatie aftrekbaar voor de belasting.

Wat zijn Toonbankjes? Willen jullie 
nog meer van dergelijke huisjes plaat-
sen? Wie kan zich hiervoor aanmel-
den?
De Toonbankjes van het Toon Hermans Huis 
Sittard bestaan al heel lang en stonden en 
staan nog deels in veel winkels in de Weste-
lijke Mijnstreek. Wel merken we duidelijk dat 
er steeds minder contant geld in omloop is en 
daardoor ook de opbrengsten van deze klei-
nere giften flink is afgenomen. We denken na 
wat we daar in de toekomst mee moeten. Er 
is inmiddels vanuit het Toon Hermans Huis 
Sittard wel al enige tijd een club van 100-ini-
tiatief opgezet. Daarbij kun je als particulier 
ons Huis steunen door 100 Euro per jaar of 
bijvoorbeeld elke maand € 8,33 aan het Huis 
te doneren.

In de agenda op jullie website staan 
tal van evenementen opgesomd. Wordt 
hier druk gebruik van gemaakt? Wat 
zijn de nieuwste activiteiten in dit 
programma?
Ja, de behoefte om samen met lotgenoten 
te zijn is heel duidelijk aanwezig. Dat kan in 
gespreksgroepen maar vaak is het samen cre-
atief bezig zijn met bijvoorbeeld schilderen, 
schrijven, koken of wandelen etc. ook een heel 
geschikte manier om iets ontspannens te doen 
en daarbij dan toch steun en een luisterend 
oor bij elkaar te vinden.

Wil je nog gebruik maken van een slot-
woord? Is er een vraag niet gesteld, die 
je nog graag had willen beantwoor-
den?  
Uitgaande van de landelijke cijfers krijgen in 
de Westelijke Mijnstreek jaarlijks meer dan 
1000 mensen de diagnose kanker. Dat zijn 
grote aantallen. Heel veel mensen vinden 
hierbij dan samen met hun naasten een weg 
om de ziekte een plaats te geven. Maar zij 
die daar behoefte aan hebben, moeten weten 
dat ze bij ons terecht kunnen. Maar weten 
ons dan, om wat voor reden dan ook, helaas 
niet altijd te vinden. Ook bij huisartsen en 
specialisten bestaat, vaak ook door tijdgebrek, 
niet altijd de gelegenheid om mensen hierop 
te wijzen en dat is jammer. Wij staan wat dat 
betreft altijd open voor suggesties hoe wij 
onze dienstverlening naar de inwoners van de 
Westelijke Mijnstreek beter zouden kunnen 
uitvoeren. Heeft u behoefte aan contact, loop 
dan gerust binnen of bel of mail ons.
Tel: (046) 451 64 74 of via de mail: 
info@toonhermanshuissittard.nl 
of loop binnen op de Paardestraat 31 te 
Sittard.
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Betaal deBetaal de
prijzen van 2022prijzen van 2022

uitleveren in 2023

ExtraExtra
eindejaars kortingeindejaars korting

aangeboden door onzeaangeboden door onze
leveranciersleveranciers

UniekeUnieke
ballonprikactieballonprikactie

met unieke met unieke 
extra kortingenextra kortingen

3x VOORDEEL op al uw
SANITAIR & TEGELS

*

uitleveren in 2023

*vraag in de showroom naar de voorwaarden*vraag in de showroom naar de voorwaarden

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

2e Kerstdag geopend? Kijk voor alle vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

SITTARD - NUSTERWEG 88D

Door Ray Simoen

Bier en brood hebben meer gemeen dan hun 
beginletter. Niet alleen zijn ze allebei voed-
zaam en plezierig om te genieten, ze bevatten 
ook veel dezelfde ingrediënten: water, gist en 
gerst of tarwe. Hop geeft bier een kick, zout 
doet dat bij brood. Warmte hebben ze ook 
allebei nodig om van al die ingrediënten een 
smaakvol product te maken, waar je je tanden 
in kunt zetten of waar je van kunt happen. Dat 
een biertje gelijk zou staan aan twee boter-
hammen is iets, dat bierdrinkers graag horen 
om de snee bruin ’s morgen te vervangen door 
een glas bier. Maar dat is toch echt een mythe, 
waar velen zich graag aan laven. Juist is het 
niet, een biertje staat gelijk aan een plakje 
cake, oordeelt de Voedingsbureau zuinigjes. 

Tour
Geen mythe echter was de interessante 
ontdekking van Frank van Eerd van de  Bis-
schopsmolen, voedingswetenschapper Fred 
Brouns, beide uit Maastricht en de Sittardse 
ketenregisseur Wiro Nilessen, die ook spelt 
tot een succes wist te maken.
 Dit trio ontdekte in navolging van Spaanse 
onderzoekers dat het graan tritordeum, een 
kruising van harde tarwe en wilde gerst, grote 
gezondheidsvoordelen bezit. Brood gemaakt 
van dit ‘Spaanse graan’-het werd in Spanje in 
2013 het eerst ‘ontdekt’ en ingezaaid- bezit 
prima voedingseigenschappen: licht verteer-
baar, 40 procent minder gluten, meer onver-
zadigde vetzuren en meer anti-oxidanten dan 
gewone tarwe èn erg voedzaam.
Wielrenners van de Jumboploeg reden er 
meteen mee weg na een broodje tritordeum 
bij de Bisschopsmolen in Maastricht. Zo’n 
brood hadden ze net nodig om het zware 
seizoen op de weg, in de modder en op de ‘cols 
van de buiten categorie’ aan te kunnen. Nadat 
een landelijke krant geschreven had  over ‘het 
wonderbrood, waarmee Nederlandse renner 
misschien wel de Tour kunnen winnen’ brak 

er een mediahype los rond tritordeum. Albert 
Heijn, altijd als eerste er bij om een lucratief 
graantje mee te pikken, bracht tritordeum 
brood op de markt. Bij de Bisschopsmolen 
stond de telefoon geen moment stil, de run 
op het wonderbrood, waarmee je de Tour zou 
kunnen winnen, was ongekend groot.
Nadien werd het wat stil rond het brood: 
de bakkerswereld is nogal behoudzuchtig, 
de klant eet liever goedkoop fabrieksbrood 
en Albert Heijn ging weer snel op zoek naar 
een andere, nog vettere melkkoe voor zijn 
aandeelhouders. Maar het zaadje (tritordeum) 
was geplant, het wachten was op het moment 
dat de wereld de andere voordelen van het 
Spaanse wondergraan gewaar werd. Water-
schaarste dreigt en de oorlog in Ukraine heeft 
aangetoond dat de constante aanvoer van 
tarwe geen uitgemaakte zaak is. Tritordeum 
heeft veel minder water nodig dan tarwe. 
Het is beter bestand tegen ziekteverwekkers, 
waardoor minder bestrijdingsmiddelen nodig 

Stoer, fruitig bier van 
goudgeel wondergraan

zijn. En het groeit goed op droge gronden, 
op velerlei plekken op de aarde. We moeten 
zuiniger leren omgaan met onze grondstoffen: 
niet alleen met nikkel, titaan, gas en olie maar 
ook met water en andere broodnodige voe-
dingstoffen, zo leert ‘de klimaatcrisis’ ons.

Ezymen
Wat heeft dit alles te maken met bier, zult u 
zich afvragen? Heel veel. Het graan, waarvan 
het wonderbrood gemaakt kan worden, kan 
ook ‘wonderbier’ opleveren. Tritordeum is erg 
rijk aan enzymen, en die zijn nodig om het 
zetmeel in de graankorrels om te zetten in sui-
kers. En die suikers zijn weer nodig om bier 
en andere dranken aan zijn alcohol te helpen. 
Tritordeum bevat meer enzymen dan gerst, 
dat meestal wordt gebruikt in de brouwerij. ,, 
Bij eenzelfde hoeveelheid tritordeum en gerst, 
levert tritordeum meer enzymen op dan gerst. 
Dat was een eyeopener voor veel brouwers 
en met name distillateurs. Zij werken veelal 
met  gemoute en gebrande gerst”, legt Wiro 
Nilessen uit. De eerste flessen tritordeum bier 
zijn al gebrouwen. Niet in Limburg, waar het 
graan wel wordt geteeld door o.a. Winand 
Vogels  uit Schinnen, die ook betrokken was 
bij de introductie van het zo succesvolle spelt. 
Hier is de brouwwereld erg behoudzuchtig 
ondanks reclameslogans dat er zo milieu-
vriendelijk en met Limburgse gewassen wordt 
gebrouwen. Maar uit het Overijsselse Dalfsen 
komen de nieuwe  biertjes. Daar in dit aan 
de Vecht gelegen dorp ligt de ambachtelijke 
zorgbrouwerij Vechtdal, waar mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt een soci-
ale werkplek hebben. ‘Vechtdal brouwt en 
verkoopt bieren met eerlijke grondstoffen en 
zonder hulpstoffen’, zeggen ze zelf. Alle bieren 
verwijzen naar Dalfsen en zijn omgeving, 
waarin de Vecht zo’n prominente rol speelt.

Stoer
De Vechtdal IPA, 7 % alcohol, is gemaakt met 
gerstemout, hop, water, gist én tritordeum. 
Op het frisse etiket prijkt een Vechtzomp, 
jarenlang het vervoermiddel op de Vecht. 
Dalfsen telde tot 1920 zo’n 70 zompen, die 
o.a. linnen, rogge, bier en zandsteen vervoer-
den. Zwaar labeur voor die zompschippers, 
die net als alle varensgezellen van een stevig 
glas hielden. Eens kijken of het tritordeum 

Tonny’s Drive
Tante Tonny organiseerde 40 jaar geleden (of 
39, of 41?) een bridgedrive voor jongeren, zo-
dat ze wat te doen hadden in de kerstvakantie. 
Inmiddels zijn de jongeren senioren geworden 
maar de traditie is gebleven. Tonny’s Drive 
vindt dinsdagmiddag 27 december plaats, 
vanaf 13.30 uur in Buurtcentrum Limbrich-
terveld. Aanmelden: 
bc.sittard.demolenbron@gmail.com

bier een fikse dorst goed weet te lessen. 
Goudgeel net als het brood, gebakken met 
het Spaanse graan, straalt het bier in het glas. 
Mooie witte schuimkraag erop, die goed lang 
blijft staan.  Zo’n blij makend kleurtje kunnen 
we deze grauwe dagen goed gebruiken. De 
hop geeft deze IPA een stoere geur, met citrus 
en grapefruit en een licht zoet accent. 
De dominante grapefruit geeft het bier een 
aangenaam bittere smaak, die in de afdronk 
leuk naspeelt en een fruitig, fris mondgevoel 
geeft.  Van  het zoetje geurtje, dat we opsno-
ven, was niet veel te merken toen we het bier 
dronken. Weggespoeld door het bittertje van 
de grapefruit. Mogelijk kunnen ze aan de 
nieuwe batches bier die ze gaan brouwen een 
lichte zoete toet geven. Hoeft geen probleem 
te zijn, tritordeum bevat enzymen genoeg, die 
zoetigheid kunnen geven.  Op de aangename 
Vechtdal IPA, gebrouwen met het voedza-
me tritordeum, zul je niet een hele Tour de 
France uitrijden. Maar met een paar flesjes 
bij de hand kun je de Tour wel op een prettige 
manier  helemaal uit kijken op tv. En bier 
staat dan wel niet gelijk aan twee boterham-
men. Dit tritordeum bier is stukken lekkerder 
en voedzamer dan een plakje cake..

Kerstconcert in Basiliek
Op zondag 18 december is er van 14.00 tot 
15.30 uur een kerstconcert in de Sittardse 
basiliek. Meewerkende artiesten en muzikan-
ten zijn René Haustermans, Windjkrach 5 uit 
Obbicht en Dorry en Jef uit Maastricht. De 
entree is vrij. 
Het concert is ruim op tijd klaar voor de WK 
fi nale.
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Het zijn de dagen van het licht en de dagen met elkaar. De dagen waarbij 

het gemis van uw dierbare extra voelbaar is. Maar ook waar we samen 

herinneringen laten stralen en kostbare momenten koesteren. Het team 

van Walpot wenst u voor de dagen met Kerst en Oud & Nieuw alle goeds.

Dat de lichtjes aan de hemel tijdens 
deze dagen extra mogen schijnen liefdevo� e          f� stdagen f� stdagenliefdevo� e liefdevo� e liefdevo� e 

Wij wensen u

Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden  Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden  |  T 043 409 1244

www.walpot.net

Duivelse rampen en 
bestuurlijke onmacht 
plagen Sittard-Geleen

Door Ray Simoen

De elf van Oranje stonden stijf van de zenuwen 
dat ze de finale  van het wk voetbal niet zouden 
gaan halen en winnen. Of nog erger, dat Louis 
van Gaal hen voor het oog van de camera op de 
mond zou gaan zoenen. 

Steun vonden de elf bibberkousen in een bij-
belclubje, dat ze onder leiding van Cody Gakpo 
hadden gevormd. Samen de bijbel lezen, dat 
schept een band, en in het heilige boek zochten 
ze tips van het Opperwezen hoe om te gaan 
met de grillen van de bal  en de zoenlippen van 
de Oranje coach, die zo graag de goddelijke 
status van ‘beste Oranje coach aller tijden’ wil 
bezitten. 

Waarom niet net als het Nederlands elftal ook 
eens de bijbel erbij pakken? Kijken of wij als  
burgers van Sittard-Geleen in de heilige schrift 
ook steun kunnen vinden bij alle onheil, die dit 
jaar al over ons heen is gestort.

Rotsblokken
In het boek de Openbaring van Johannes staat 
dat er vreselijke rampen zullen gebeuren. 
Velen zullen vrezen dat het eind van de wereld 
nabij is, de vreselijke ‘Apocalyps’ dreigt. Maar 
wanhoop niet, staat er in dit Bijbelboek, blijf 
geloven en het zal snel afgelopen zijn met de 
duivel en al zijn duivelse rampen.

Een Apocalyps in deze gemeente leek ondenk-
baar. Maar toch. Tot twee keer toe stortte de 
stapelwand langs de Geleenbeek in. Alsof het 
de muren van de Bijbelse stad Jericho waren, 
zo hard en met zo’n donderend geweld don-
derden de grote rotsblokken van de oever het 
kolkende water in. Een veeg teken. 

Afgelopen weekeinde zette een gigantisch vuur 
het grote sportcomplex aan de Rijksweg Zuid 
in lichterlaaie en dompelde de aangrenzende 
wijk Ophoven in de as van het afgebrande 
complex. Oorzaak onbekend. De hand van de 
duivel, die hard werkt aan de Apocalyps van de 
fusiestad?

En er donderde nog meer in elkaar dan 
oeverblokken, en er fikte meer af dan die paar 
tennis- en padelbanen. Prachtige bouwplannen 
stortten van de een op de andere dag in elkaar 
en bleken slechts onbetaalbare luchtkastelen te 
zijn. Het vertrouwen van burgers in de lokale 
democratie fikt ook af. 

Het was ook te mooi om waar te zijn. Burgers 
werden massaal opgeroepen om naar het 
glazen huis op de Markt van Sittard te komen. 
Ze mochten de twee bouwplannen van het 
nieuw te bouwen Huis aan de Markt zien en 
aangeven welk van de twee hun voorkeur had: 
de gemeente zou de stem van het volk zwaar 
laten meewegen in zijn eindoordeel. Groot 

enthousiasme in de stad, mensen verdrongen 
zich voor de maquettes in het glazen huis voor 
het verlaten pand van  V en D dat gesloopt zou 
worden om plaats te maken voor het Huis aan 
de Markt. Ruim vijfduizend burgers brachten 
hun stem uit, en wachten met spanning de 
uitslag van de stemming af. 

Rookpluim
Met donderend geraas stortten de torenhoge 
verwachtingen op eindelijk een Huis aan de 
Markt naar de wens van de burgers in elkaar. 
‘Nee, we doen het toch maar niet, het wordt te 
duur’ was de bom, die het stadsbestuur deed 
neerdalen op de vol verwachting wachtende 
burgers. Als je denkt voor 7 miljoen euro een 
groots en prestigieus multifunctioneel Huis 
van de gemeente te kunnen neerzetten dan 
moet je je als gemeentebestuur toch eens na 
laten kijken of je nog wel allemaal goed op 
een rijtje hebt. De bouw kan niet doorgaan, 
zo zegt wethouder Houtakkers, uiteraard met 
bloedend hart, omdat de materialen  ineens 
zo duur zijn geworden, diverse constructies zo 
ontzettend complex zijn en de duurzaamheids-
maatregelen zo duur en drukkend verplichtend 
zijn. Maar is regeren niet vooruitzien? Als je zo 
lang treuzelt met knopen doorhakken dan raak 
je verstrikt in je eigen knopen. Een blind paard 
kan dan nog zien dat je een steeds hogere prijs 
zal moeten gaan betalen voor je gebrek aan 
daadkracht en rekenkunde.

Uit de bestuurlijke puinhoop rond het Huis 
aan de Markt stijgt een dikke walm op: het 
vertrouwen van burgers in zin en waarde 
van medezeggenschap en inspraak is in rook 
opgegaan. Een apocalyptische sfeer dreigt zich 
meester te maken van de stad. Aanhouden 
groot geldgebrek, bouwplannen, die maar niet 
van de grond komen, en een afbrokkelend 
vertrouwen van burgers in de bestuurders. 
Veel lol en sjpas voor de duivel, die een dikke 
middelvinger opsteekt naar deze stad met zijn 
vele kerktorens en gebedshuizen. 

Blijf hopen op de Redder uit de hemel. Die 
komt eraan, zo houdt de Bijbel ons voor. Hope-
lijk vergaat het de inwoners van deze gemeente 
niet zo als Cody Gakpo en zijn Bijbelclubje. Dat  
zit weer thuis, staat niet in de finale, zoals hun 
opperwezen Van Gaal beloofd had. Maar er is 
nog hoop voor deze stad: coach Louis beschikt 
niet over de wonderkracht van ‘onze’ Pater 
Karel. 

Nieuw platform voor 
vrijwilligerswerk & 
buurt- en burenhulp 

De vraag naar vrijwillige inzet neemt 
toe. Een helpende hand bieden wordt 
steeds belangrijker, als vrijwilliger of 
als goede buur. Hoe inwoners van de 
Westelijke Mijnstreek dat willen doen, 
verandert echter. Het bekende, struc-
turele vrijwilligerswerk is niet meer de 
norm. Ook steeds meer jongeren willen 
iets voor een ander betekenen, bijvoor-
beeld door af en toe hulp te bieden of 
als vrijwilliger bij een tijdelijk project. 
Sinds medio november wordt vraag en 
aanbod voor vrijwilligerswerk & buurt- 
en burenhulp op een vernieuwende 
manier onder de aandacht gebracht op 
www.vrijwilligerswerkin046.nl.
 
Vrijwilligerswerk & buurt- en burenhulp is 
van alle tijden. Jong en oud kunnen partici-
peren en een belangrijke bijdrage leveren. Op 
het nieuwe platform bieden tientallen orga-
nisaties hun vacatures aan. Het aanbod past 
bij vrijwilligers die zich op regelmatige basis 
willen inzetten of af en toe hun steentje willen 
bijdragen. De handige filteropties maken het 
mogelijk om geschikt aanbod te vinden dat 
past bij de persoonlijke situatie en voorkeu-
ren. Daarnaast is er ruimte voor hulpvragen 
van buren en buurten. Inwoners kunnen 
eenvoudig reageren via de nieuwe website.
 
Zelf kiezen: wat, waar en wanneer
De wereld van vrijwilligerswerk verandert. 
Steeds meer mensen, vooral ook jongeren en 
studenten, willen iets doen voor een ander. 

Wat, waar en wanneer is daarbij wel belang-
rijk. Mensen willen kunnen kiezen. Daarom 
biedt het platform ook incidentele hulpvragen 
aan: af en toe een klusje doen of op project-
basis. Als gastvrouw of gastheer bezoekers 
ontvangen of koffie rondbrengen in een woon-
zorgcentrum, samen wandelen met senioren, 
de hond uitlaten van iemand in de buurt, 
taalles geven aan anderstaligen of wekelijks 
boodschappen voor iemand doen. Vaak kan 
dit in de buurt, misschien zelfs om de hoek. 
Elke hulp en inzet is van onschatbare waarde. 
Het versterkt de sociale cohesie en verrijkt het 
leven, van alle betrokkenen.
 
Iets doen voor een ander doet goed
Met deze slogan wordt www.vrijwilligerswer-
kin046.nl de komende tijd onder de aandacht 
van inwoners en organisaties in de Westelijke 
Mijnstreek gebracht. De nieuwe website, een 
initiatief van Knooppunt Informele Zorg, 
vervangt de Vrijwilligerscentrale Westelijke 
Mijnstreek van Partners in Welzijn.
 
Krachten bundelen
Het Knooppunt Informele Zorg vormt samen 
met MIK Kinderopvang, Spelenderwijs, 
Partners in Welzijn, Centrum voor Jeugd en 
Gezin en Ecsplore de MIK & PIW Groep. Elke 
dag werken alle medewerkers samen aan het 
vergroten van de kanskracht, zowel binnen de 
organisatie als in partnerschap met ouders, 
wijkbewoners, gemeentes en andere maat-
schappelijke organisaties.

LiMmerick
Gein kampioen

Op eine sjlóf en eine awwe voetbalsjoen
Woort oranje alweier gein kampioen
Weg mit vlag en sjaal
Jaomer veur Van Gaal
Mer zo wurts te gein waereldkampioen

 Goswinus
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WE KUNNEN ALLEMAAL OP ZIJN TIJD 
WAT HULP GEBRUIKEN
Wij zijn de Werkplaats Financiën, de fi nanciele werkplaats. 
Wij zijn vrijwilligers met een eigen deskundigheid op fi nancieel gebied. 
Die deskundigheid zetten wij in voor mensen uit de regio Sittard-Geleen. 
Ons doel is om u te ondersteunen op het gebied van geldzaken. 
Wij willen graag voorkomen dat u in een fi nanciele stress situatie raakt. 
Dat is namelijk voor niemand goed, zeker niet als er kinderen bij betrokken zijn.

WIJ WERKEN KOSTELOOS EN KRIJGEN SUBSIDIE OM ONS WERK 
TE KUNNEN DOEN. WE BIEDEN U INFORMATIE, ADVIES EN 
ONDERSTEUNING BIJ UW BUDGET. DAT IS VRIJBLIJVEND, 
U BENT NIETS VERPLICHT. 

U KUNT MET AL UW VRAGEN BIJ ONS TERECHT. 
HET KAN GAAN OVER GELDZAKEN, BELASTINGEN EN TOESLAGEN, 
ENERGIEKOSTEN, AANVRAGEN VAN VOORZIENINGEN E.D.

WIJ WERKEN DAARBIJ SAMEN MET DIVERSE ORGANISATIES IN DE 
REGIO EN LEGGEN DESGEWENST DAAR CONTACT MEE. 
SAMEN VINDEN WE OPLOSSSINGEN. 

WIJ HEBBEN INLOOPPUNTEN WAAR U IN ALLE RUST KUNT 
BINNENLOPEN, U KUNT BELLEN OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN. 
MOCHT U, BIJVOORBEELD VANWEGE EEN BEPERKING, 
NIET ZELF KUNNEN KOMEN DAN KOMEN WE BIJ U LANGS.

U BENT VAN HARTE WELKOM.
Namens onze vrijwilligers Arthur, Ger, José, Lisa, Miriam, 
Piet, Appie, Mandy, Samantha, Dick Haster

Werkplaats Financiën Sittard-Geleen-Born
Engelenkampstraat 25, 6131 JD Sittard
(Land van Gulick) en Markt 100, 
6161 GN (boven SNS bank) Geleen
06-13443371 - info@wpfi nancien.nl
www.wpfi nancien.com

Sittard-Geleen in beeld
maandkalender 2023

Te koop bij Gelaen31, 
Boekhandel Krings en op 

mijngazetshop.nl voor €9,95.

Boek Staatsmijn Maurits 
in beeld te koop
Het boek “De staatsmijn Maurits in 
beeld, een visuele reis door de tijd” 
door Harry Strijkers is vanaf nu te koop 
bij de Heemkundevereniging Geleen 
en de boekhandels in Sittard-Geleen. 
Het boek verschijnt als aanvulling op 
het eerder dit jaar verschenen boek “De 
staatsmijn Maurits, ruim 40 jaar steen-
kolenmijnbouw in Geleen”.

Tijdens de voorbereidingen hiervoor in het 
voorjaar van 2022 werd al snel duidelijk dat 
niet alle verzamelde informatie en vooral 
foto’s konden worden opgenomen.                                                                                                                      
Het feit dat met name een groot aantal verza-
melde foto’s niet werd gepubliceerd deed pijn. 
Harry Strijkers is een bekende streekhistori-
cus en oud-bedrijfsarchivaris van DSM.
Na overleg werd besloten tot het samenstellen 
van een fotoboek over de Staatsmijn Maurits. 
Hierbij is de nadruk gelegd om zoveel mo-
gelijk nieuwe onbekende foto’s op te nemen.                                                                                                                                           
   
Gekozen is voor een indeling in onderwerpen 
met hierin onderverdeeld  een chronologische 

volgorde. De niet geplaatste artikelen in het 
grote boekwerk over de Staatsmijn Maurits 
zijn hier als intermezzo’s verspreid geplaatst 
in dit fotoboek. Op die manier is de informatie 
hieruit niet verloren gegaan en is de geschied-
schrijving in woord en beeld gereed.

Het unieke boek omvat 128 pagina’s met 227 
foto’s, waarvan de meeste niet eerder gepu-
bliceerd zijn. De uitgave heeft ook nu weer 
een harde gelamineerde omslag en vormt 
daardoor ook een eenheid met het eerder ver-
schenen boek “De Staatsmijn Maurits, ruim 
40 jaar steenkolenmijnbouw in Geleen”.

Aan bod komen o.a. de volgende onder-
werpen: Aanleg Maurits in een notendop, 
Hoofdgebouw, Schachten, Installaties, Onder-
gronds, Steenberg, Overzichten, Gebouwen, 
Fabrieken, Personeel, Opleiding, Vervoer, 
Vrije tijd, Gezellenhuizen, Medische zorg, 
Calamiteiten, Wegen, Bezoeken, Jubilea, 
Monumenten, Het begin van het einde: 1967, 
Een kleurrijke fotogalerij.
.
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RUIM 50 JAAR

OOSTERSE & DESIGN 
TAPIJTEN

“REZA” OOSTERSE TAPIJTEN
RIJKSWEG ZUID 193 | 6161 BL GELEEN | 046-4755052
INFO@REZATAPIJTEN.NL | WWW.REZATAPIJTEN.NL

ZONDAG 18 DECEMBER 
GEOPEND 

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

TEVENS REINIGING EN REPARATIE
~ sedert 1967 ~

NIEUW 
TAPIJT?

Wie kent niet het gevoel in een gevange-
nis te leven van torenhoge verwachtin-
gen, drukkende verplichtingen en zwa-
re verantwoordingen? Dat kan zo heftig 
zijn dat mensen compleet vastlopen in 
hun baan en hun bestaan een hel dreigt 
te worden. ,,Nee”, zegt psycholoog en 
coach Danny Mullenders. ,,Je hebt 
altijd een keuze. Iedereen kan weer 
baas over zijn eigen leven worden.” In 
zijn bestseller ‘Laat je niet kiezen’ geeft 
hij aan hoe je zelf weer de regie over je 
eigen leven krijgt.

Door Ray Simoen

‘Na regen komt zonneschijn. Regen maakt je 
sterker en helpt je om tegenslagen te overwin-
nen en weer positief in het leven te staan’. Of: 
‘What does’n’t kill you, makes you stronger’. 
Maar ‘vooral niet bij de pakken neerzitten, 
dan misluk je in het leven en heb je geen 
reden om te klagen’. ‘Wie niet succesvol in 
het leven is, heeft dat aan zichzelf te danken: 
dikke bult, eigen schuld’.

Dit zijn enkele ‘wijsheden’, die je op tegeltjes 
en in doe- het- zelf- hulp boeken tegenkomt. 
Ze zijn allemaal variaties op hetzelfde liedje, 
dat heel erg van deze tijd en onze cultuur is. 
,,Onze cultuur is geobsedeerd door positiviteit 
en maakbaarheid. Wie het niet voor elkaar 
heeft, heeft dit aan zichzelf te danken. Emiel 
Ratelband is met zijn ‘tjakka’ kreet de profeet 
van het geloof dat positiviteit iedereen geluk 
en voorspoed brengt,” zegt Danny Mullenders 
in zijn comfortabele ontvangstkamer aan de 
Parklaan in Sittard. Als assessment-psycho-
loog en coach is hij werkzaam bij bureau ACT. 
Zijn boek ‘Laat je niet kiezen’ is in korte tijd 
een ware bestseller geworden, waardoor de 
auteur een veel gevraagd spreker is op con-
gressen. Ook de media hebben de Sittardse 
psycholoog met de open blik en hartelijke lach 
ontdekt. Zijn succes komt niet enkel door zijn 
mediagenieke voorkomen maar vooral door 
de aansprekende en toegankelijke manier, 
waarop hij zijn ideeën uiteenzet in zijn boek 
en tijdens interviews en presentaties. Boven-
dien is de thematiek van het boek -Hoe krijg 
ik grip op mijn leven?- erg actueel. ,,Corona 
heeft velen aan het denken gezet over hoe ze 
in het leven staan en wat ze willen met hun 
leven. Ook zetten velen vraagtekens bij die 
Ratelband positiviteit, die de gehoopte oplos-
sing van alle problemen zou moeten brengen 
en tot eeuwig geluk zou leiden. Want waarom 
zijn er dan toch nog zovelen depressief en 
opgebrand?”

Slachtoffer
In zijn zeer lezenswaardige boek heeft Danny 
Mullenders de verhalen gebundeld, die hij de 
afgelopen vijf jaar via internet had gedeeld. 
Omdat hij steeds meer reacties kreeg van 
mensen, die zich herkenden in zijn verhalen 
besloot hij ze in een boek te verzamelen. ,,Ik 
heb alle verhalen bijeengebracht over wat er 
gebeurt tijdens de gesprekken met de mensen, 
die ik coach. Ik hoop dat de lezers iets aan de 
inzichten hebben in hun leven”, zegt hij met 
een mengeling van bescheidenheid en hoop.

Het boek is geen roadmap ‘ weg van de sores, 
op naar het geluk’ of een handleiding hoe 
je met een narcistische baas en onwillige 
collega’s om kunt leren gaan. ,,Het boek gaat 
erover dat mensen zelf kunnen kiezen. Dus 
dat je de regie over je eigen leven kunt nemen, 
ook al denk je dat je dat niet kan omdat je 
jezelf ‘opgesloten’ voelt in verplichtingen, 
verantwoordelijkheden en verwachtingen 
van anderen en jezelf. Je hoeft je niet het 
slachtoffer te voelen van een autoritaire, 
egocentrische baas of de stekelige houding en 
nare opmerkingen van een collega. Je hoeft 
je evenmin erbij neer te leggen dat er weinig 
waardering en erkenning is voor wat je doet. 
Je kunt meer beïnvloeden dan je denkt.” Dat 
is niet altijd makkelijk, erkent hij. Deze neoli-
berale maatschappij is hard en meedogenloos, 
is vooral gericht op het leveren van winstge-
vende prestaties, het permanent vergelijken 
van elkaars kwaliteiten en het aanjagen van 
onderlinge concurrentie. Het denken in ‘win-
ners’ en ‘losers’ en in ‘high potentials’ en ‘low 
potentials’ domineert. ,,Het is een systeem 
dat mensen in hun keuzevrijheid beperkt en 
het onderlinge wantrouwen ondermijnt,” stelt 
Mullenders.

Kleinerend
Hij geeft fraaie voorbeelden van mensen, die 
op de een of andere manier zijn vast gelopen 
in hun baan en leven. Zoals Charles. ,,Charles, 
een slimme, gevoelige en creatieve man, geeft 
leiding aan een commerciële afdeling. Hij 
geeft aan last te hebben van het intimiderende 
gedrag van zijn leidinggevende, de CEO van 
de organisatie, een intelligente, narcistische 
vrouw. Het ene moment is ze innemend en 

Baas over je eigen leven

verbindend. Het andere moment is ze afstan-
delijk, controlerend en zelfs kleinerend. Ze 
kan als een blad aan een boom omslaan. Hoe 
moet ik hier mee om gaan, vraagt Charles?” 
Of neem Jan, die in een vicieuze cirkel is 
beland, waar hij niet uitkomt. ,,Jan houdt 
continu grip op alles wat er in zijn werk als 
zorgmanager speelt. Alles, waar hij controle 
over denkt uit te oefenen, trekt hij naar zich 
toe: mensen, procedures, processen, hij wil 
het allemaal zo ontzettend goed doen. Voor 
zichzelf én de beleving van anderen. Ook in 
zijn privéleven betrekt hij alles op zichzelf. 
Tegelijkertijd kan hij niet zonder de goed-
keuring van zijn omgeving. Een onmogelijke 
combinatie. Zijn controle-illusie houdt hem 
in de greep en inmiddels gebeurt precies het 
tegenovergestelde van wat hij wil. Hoe meer 
hij naar grip streeft, hoe meer alles als zand 
door zijn vingers glijdt. Terwijl hij zich een 
slag in de rondte werkt, neemt de kritiek op 
hem juist toe. Jan raakt volledig van slag en 
ziet geen uitweg meer.” 

Veerkracht
Voor iedereen zijn de problemen, waar 
Charles en Jan mee kampen, erg voorstelbaar. 
Maar waar is de uitweg? Hoe kunnen zij ‘de 
regie terugkrijgen over hun leven’? ,,Niet met 
jezelf de grond in te praten en te denken dat je 
hulpeloos bent en niet in staat bent om uit die 
nare situatie te komen. Wel door je ‘ psycho-
logische bewegingsruimte’ te vergroten. Dat 
doe je door te denken dat je je situatie kunt 
veranderen. Dat kan, wanneer je inziet dat je 
je realiteit kunt veranderen door je houding 
en dus ook je gedrag te veranderen. Daarvoor 
is het nodig dat je jezelf, je karakter en je 

Danny Mullenders: ‘Laat je niet kiezen, 99 verhalen van een psycholoog’.  Foto Frank Janssen

drijfveren leert kennen.” In zijn gesprekken 
met Jan, die gevangen zat in zijn controle illu-
sie, wijst coach Mullenders op wat de Weense 
psychiater en concentratiekamp overlevende 
Viktor Frankl aangeeft. ,,Het gaat er volgens 
Frankl niet om je leven krampachtig zinvol 
te maken. Ons leven heeft volgens Frankl per 
definitie zin. Je moet de zin van het leven 
vinden. Dat betekent niet dat je je alles maar 
moet laten overkomen. Zinvinden is volgens 
Frankl een aanmoediging om milder om te 
gaan met jezelf en met wat er gebeurt. Jan 
ziet uiteindelijk in dat hij steeds krampachtig 
bezig is geweest om meester te zijn over zijn 
leven, en dus ook over zijn werk. Hij gaat het 
anders aanpakken, hij wil ontdekken om meer 
tevredenheid en rust te vinden door zijn ego 
wat naar de achtergrond te schuiven en het 
leven meer te nemen en te omarmen.”

Jan, Charles en de anderen, van wie Mullen-
ders op aansprekende wijze hun weg naar 
meer regie over hun leven verhaalt, illustreren 
nogmaals de wijsheid van de oude Grieken 
‘Ken u zelf’. ,,Het gevaar dreigt dat we onze 
kinderen aanleren dat geluk het ultieme doel 
in het leven is. Kinderen leren niet dat er ook 
andere dingen van grote waarde zijn. Ik denk 
dat het beter is als we onze kinderen leren 
veerkrachtig te zijn, zichzelf goed te leren 
kennen, hun grenzen aan te geven en op zoek 
te gaan naar voldoening, in plaats van alleen 
maar gelukkig te willen zijn. Maar ik denk ook 
dat het vooral goed is als we weer meer naar 
elkaar gaan luisteren. Luisteren naar waar de 
ander mee worstelt en dat te begrijpen. Dat is 
veel beter dan maar te roepen dat je positief 
moet blijven.”
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Past je zorgverzekering nog wel bij jou in 2023? In een jaar kan er 
veel veranderen. Wordt de zorg die jij nodig hebt bijvoorbeeld nog 
vergoed in je nieuwe polis? Of wil je overal terechtkunnen zonder 
zelf bij te betalen? Je hebt nog tot en met 31 december om je 
zorgverzekering te bekijken en ‘m eventueel aan te passen.

Heb je hulp nodig? Ga dan naar 
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NIEUWE BLOEMENWINKEL BIJ HET 
STATION IN SITTARD.

 
Bij ons kunt u terecht voor al uw 

verse snijbloemen, boeketten, binnen- en buiten-
planten en trendy woonaccessoires. 

 
Ook bezorgen wij door heel Nederland  

m.u.v. de Waddeneilanden.

 
Onze openingstijden: 
Maandag: Gesloten

Dinsdag t/m Vrijdag 09:00-18:00
Zaterdag en Zondag 09:00-17:00

 
www.bloementrendsbykobie.nl

Onze openingstijden:
Maandag: gesloten

Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag en zondag 09.00 - 17.00 uur

24 december:  09:00-17:00 uur (Kerstavond)
25 december:  09:00-17:00 uur (1e Kerstdag)

26 december:  gesloten (2e Kerstdag)
31 december:  09:00-17:00 (Oudjaarsdag)

 1 januari: gesloten (Nieuwjaarsdag)

Ook tijdens de feestdagen kunt u bij ons terecht 
voor al uw verse snijbloemen, boeketten, 

binnen- en buitenplanten en trendy woonaccessoires.

Ook bezorgen wij door heel Nederland 
m.u.v. de Waddeneilanden.

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN

Voor al Uw apparatuur:
- Wassen, droger, koelen en vriezen
- Audio en TV, elektromaterialen

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

* exclusief inbouw apparatuur

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

Miele en AEG wasmachines

AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,
van € 629,00 voor €549,00

Voor al Uw apparatuur:
- Wassen, droger, koelen en vriezen
- Audio en TV, elektromaterialen

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

* exclusief inbouw apparatuur

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

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN

Voor al Uw apparatuur:
- Wassen, droger, koelen en vriezen
- Audio en TV, elektromaterialen

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

* exclusief inbouw apparatuur

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

Miele en AEG wasmachines

AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,
van € 629,00 voor €549,00

Voor al Uw apparatuur:
- Wassen, droger, koelen en vriezen
- Audio en TV, elektromaterialen

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

* exclusief inbouw apparatuur

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

Voor al Uw apparatuur:
- Wassen, droger, koelen en vriezen
- Audio en TV, elektromaterialen
Unieke service en garantie:
- Géén voorrijkosten en géén arbeidsloon
- Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd*

* exclusief inbouw apparatuur 

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

AEG wasmachine 
1400 toeren,
7 kg,
van € 629,00 
voor € 599,00

Miele en AEG wasmachines

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

De gemeente Sittard-Geleen sluit de aanbe-
steding van het Huis aan de Markt af zonder 
gunning. De belangrijkste reden is dat de 
prijzen die de inschrijvers hebben afgegeven, 
vele miljoenen euro’s hoger zijn dan het nu 
beschikbare budget. De gemeente bekijkt de 
komende weken op welke wijze een ontwikke-
ling op deze markante plek in Sittard mogelijk 
gemaakt kan worden. Medio februari moet 
hier duidelijkheid over zijn.
 
,,Met pijn in het hart hebben we het besluit 
moeten nemen om niet te gunnen, want we 
willen graag zo snel mogelijk het V&D-gebied 
op de schop nemen,” zegt een teleurgestelde 
wethouder Andries Houtakkers. ,,De twee 
consortiums die meededen aan de aanbeste-
ding, hebben prijzen afgegeven die bijna twee, 
respectievelijk ruim drie keer zo hoog waren 
als oorspronkelijk geraamd. Zoveel overschrij-
ding is niet te verantwoorden.”
 
Overschrijdingen
Bij de start van de aanbesteding, begin dit 

Geen gunning Huis aan de Markt
jaar, was het uitgangspunt dat het Huis aan 
de Markt zo’n zeven miljoen euro zou mogen 
kosten, inclusief fietsenstalling. Bovendien 
is in juni een prijsindexeringsmechanisme 
afgesproken, in verband met prijsstijgingen in 
de bouw. Eén van de inschrijvers bood in de 
aanbesteding aan om het pand en de achter-
liggende appartementen te bouwen voor 12 
miljoen euro. De andere vroeg een bijdrage 
van 22 miljoen. Dat zijn extreme overschrij-
dingen, die het college op geen enkele wijze 
binnen het beschikbare budget kan verant-
woorden.
 
De twee inschrijvers waren Kaspro uit Maas-
tricht en CRA uit Eindhoven. Beide consor-
tiums hebben een toelichting gegeven op de 
totstandkoming van de prijs. Een belangrijke 
factor waarom de bouw aanmerkelijk duurder 
zou worden dan geraamd, zit ‘m in de flink 
gestegen prijzen in de bouw de afgelopen 
tijd, lieten ze weten. Dat dit zou meespelen, 
verwachtte het college van B&W wel (vandaar 
ook al het besluit over de indexering), maar 

de hoogte van de overschrijding is onver-
wacht hoog. Factoren als de complexiteit van 
constructies en de manier waarop de appar-
tementen worden gebouwd, spelen ook een 
rol bij het bepalen van de prijs, evenals de 
mate waarin duurzaamheidsmaatregelen zijn 
opgenomen in het ontwerp.
 
Inspraak niet vergeefs
De ontwerpen van de inschrijvers zijn medio 
november tentoongesteld in een pop-up 
exporuimte op de Markt in Sittard. Toen wist 
noch de gemeente noch iemand anders welke 
prijs de inschrijvers hadden afgegeven. Ruim 
vierduizend inwoners hebben hun mening 
over de enquête kenbaar gemaakt. ,,Dat is 
absoluut niet vergeefs geweest,” verzekert 
wethouder Andries Houtakkers. ,,Via de 
Participatiegroep Binnenstad blijft ook in het 
vervolgproces de inspraak van de inwoners 
gewaarborgd. Dankzij de campagne van de 
afgelopen weken heeft de Participatiegroep 
veel kennis opgedaan over de visie van de 
inwoners op de bebouwing aan de Markt en 

ook over de beste manier van werken, tijdens 
de sloop en tijdens het bouwen. Daar gaan we 
zeker gebruik van maken.”
 
Dat vervolgproces start meteen. Het college 
van B&W gaat na op welke wijze een nieuwe 
ontwikkeling op de voormalige V&D-locatie 
het beste gerealiseerd kan worden. Ook wordt 
gekeken naar de invloed van de prijsontwik-
keling in de bouw op dit project. ,,Er wordt 
echter niet getornd aan het besluit dat de 
bestuurlijke representatieve ontmoetingsplek, 
waaronder een raadszaal met vergaderruim-
te, in Sittard zal zijn,” verzekert “wethouder 
Andries Houtakkers.

Vredeslicht komt naar Limbricht

 Foto Stichting Oude Salviuskerk Limbricht

Op zaterdag 17 december zal dit jaar 
opnieuw het Vredeslicht in Limbricht 
aangeboden worden door Scouting St. 
Salvius Limbricht en Stichting Oude 
Salviuskerk vanuit het Salviuskerkje.
 
Het Vredeslicht is een symbool van hoop en 
wordt jaarlijks ontstoken door een kind. Daar-
na wordt het verspreid door kinderen over 
de hele wereld. Zo ontstaat er al meer dan 25 
jaar vlak voor Kerstmis vanuit dat ene kleine 
vlammetje een oceaan van licht.
 
Voor even vormen die vlammetjes samen een 
vuurtoren die in het donker ons de weg wijst 
naar de vrede. Het licht herinnert ons aan 
onze plicht ons voor de vrede in te zetten. Dit 
jaar is dan ook het thema van het Vredeslicht: 
Vrede begint bij jezelf!
 
Duizenden scouts uit de hele wereld geven het 
Vredeslicht in de tijd voor kerst aan elkaar 
door. Zo vormen zij samen een keten van 
licht, als teken van vrede en vriendschap.
 
Scouting St. Salvius zal in samenwerking met 
het Salviuskerkje het Vredeslicht van 14.00 
tot 17.00 uur aanbieden in het Salviuskerkje, 
gelegen naast het Landgoed Kasteel Lim-
bricht.  Iedereen mag dit vlammetje komen 
ophalen en misschien wel weer verder delen 
in zijn eigen omgeving.
 
Om hier een speciaal moment van te maken, 
zullen er kerstliederen op het orgel gespeeld 
worden. Ook is het Salviuskerkje open voor 
bezichtiging. Bovendien worden er kaarsjes 
op het kerkhof geplaatst als een zee van licht-
jes die bezoekers aanzetten tot herdenken, 
gedenken of gewoon een moment van rust 
voor de komende kerstdagen. Meer informatie 
is te vinden op www.salviuskerkje.nl

Winteruitstapje naar 
Kerststad Valkenburg 
Oekraïense vluchtelingen
Op woensdag 28 december gaan ruim 80 
Oekraïense vluchtelingen verblijvend in 
Sittard-Geleen met de trein naar Kerststad 
Valkenburg. Dit uitstapje is mede mogelijk 
gemaakt door Rotaryclub Sittard en Baggen 
Installatietechniek Geleen. “Wij Sittard-Ge-
leen” en “Greutsj” coördineren het uitstapje. 
S’ middags zal de kerstman op station Geleen 
oost iedereen verwelkomen en naar de trein 
begeleiden. Een soort Polar-express  mo-
mentje. Eenmaal aangekomen kan iedereen 
zijn ogen uitkijken in het sfeervolle winterse 
Valkenburg. ‘Wij Sittard-Geleen’, voorheen 
‘Sittard-Geleen Helpt’, heeft dit jaar meerdere 
activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen 
en later ook vluchtelingen uit andere landen 
georganiseerd. Zo is er een paasfeest georga-
niseerd en zijn er zwemdagen in Glanerbrook 
geweest. Tijdens de kermis in Geleen mochten 
kinderen een hele avond gratis in attracties 
gaan zitten. Al deze activiteiten zijn mogelijk 
gemaakt door de vele sponsoren. Van basis-
scholen tot bedrijven en Rotaryclubs. Allen 
hebben ze bij gedragen aan de vele events die 
we hebben georganiseerd. “Hoe mooi is om op 
de valreep naar een hoopvol 2023 bij elkaar 
te komen en samen even alles problemen te 
vergeten, en te genieten van een sfeervolle 
en mooie kerststad Valkenburg” aldus de 
organisatie.
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WAT IS ORGAANDONATIE?
Als je overlijdt, kun je een orgaan of weefsel weggeven aan iemand 
bij wie dat orgaan niet (goed) werkt. Je bent dan orgaandonor. 

WAT ZIJN DE KEUZES?
�  Ja, ik wil donor worden.
�  Nee, ik wil geen donor worden.

�  Ik wijs één persoon aan die beslist na mijn overlijden.
�  Mijn partner of familie beslist na mijn overlijden.

HOE WERKT ORGAANDONATIE?
Orgaandonatie kan alleen wanneer je in het ziekenhuis overlijdt. 
Een arts stelt de dood vast. Daar volgen zij regels en afspraken voor.
Dit alles bespreekt de arts uitgebreid.

MET WIE KUN JE OVER ORGAANDONATIE PRATEN?
Over donatie praten kan met (bijna) iedereen. Denk aan je partner, familie 
of vrienden. Maar je kan hier ook over praten met mensen bij het buurt–
huis of met de buurtcoach. Is geloof belangrijk voor je? Dan kun je met de 
voorganger van je geloof in gesprek gaan. Denk aan een imam of priester.

IK KAN NU MIJN KEUZE MAKEN
�  Log in met je DigiD op mijn.donorregister.nl
� Of vraag een papieren formulier aan via 0900 - 821 21 66

Je kunt je keuze altijd veranderen. 

Meer uitleg nodig? 
Bel 0900 - 821 21 66, scan de QR-code of ga naar donorregister.nl/keuzehulp

NIKS INGEVULD?
DAN BEN JE DONOR
Heb je niks ingevuld in het Donorregister? Dan sta je erin met ‘geen bezwaar’.

Dit betekent dat je organen en weefsels na je overlijden naar een patiënt kunnen gaan. 

Ontdek welke keuze bij je past. De informatie hieronder helpt je daarbij. uw afval (bijvoorbeeld spuitbussen 
deodorant of aluminiumfolie) in 
de zoekbalk in, en de app vertelt u 
precies waar uw afval hoort. 

Nieuws en meldingen
Blijf op de hoogte van uw ophaalda-
gen, het laatste nieuws en handige 
tips. RWM gebruikt de app ook 
voor belangrijke meldingen over 
nieuwe ophaaldagen en plotselin-
ge wijzigingen door bijvoorbeeld 
extreem weer. 

Download de RWM app
Download of update de RWM app 
met de onderstaande QR-code:

Vanaf 1 januari haalt RWM 1 keer 
per 2 weken pmd aan huis op. De 
240L containers voor restafval wor-
den 1 keer per 4 weken opgehaald. 
Ook de ophaaldagen van de 40L 
containers voor restafval kunnen 
veranderen.  Weten wat dit voor u 
betekent? Download de RWM app.

Maandoverzicht
In het maandoverzicht staan alle 
ophaaldagen voor 2023. U vindt het 
maandoverzicht in het menu van 
uw RWM app. U ziet ook de eerste 
ophaaldagen van het jaar in het 
beginscherm. U vindt alle ophaal-
dagen ook via www.rwm.nl. Vul 
uw postcode en huisnummer in en 
download de Afvalkalender. U kunt 
er ook een papieren Afvalkalender 
aanvragen.

Afval ABC
In het Afval ABC vindt u praktische 
scheidingstips per soort afval. Vul 

HAAL ALLES UIT DE APP 

Fietserszegening volgend 
jaar niet op Wielerbaan

Anders dan voorgaande jaren wordt de 
8e Fietserszegening niet op de wieler-
baan in Geleen georganiseerd maar 
500 meter verderop bij de Christus 
Koning Kerk in de Kluis. 

Op zondag 8 januari zal Pastoor Rainer 
Kanke om 13.00 uur, racefietsers, handbikers, 
monocyclers, fietsen met zijwielen, e-bikes of 
gewone huis-tuin-en-keuken-fietsen zegenen. 
Kortom alle fietsers zijn welkom. Het in 1926 
opgerichte Geleens Mannenkoor Mignon zal 

het geheel muzikaal opluisteren. Dit koor be-
staat uit ruim 40 zingende leden en krijgt op 
27 januari de 51e Piet Giesberts Herinnerings-
medaille uitgereikt door carnavalsvereniging 
de Sjoutvotte. 

Voor aanvang van de zegening is er om 12.15 
uur Fietsplezier voor de allerkleinsten op hun 
fiets. Deze speciale editie van de wekelijkse 
fietsvaardigheidsles is voor kinderen van 3 tot 
en met 11 jaar.

Online veiling voor 
rolstoelbus Lambert Moonen
Als slot van crowdfundingsactie ‘Geef Lam-
bert zijn vrijheid’ organiseren Lynn en Kevin 
een digitale veiling voor hun vader en schoon-
vader met echte knallers. 

Wat dacht je van een voetbalshirt van het 
Nederlands elftal uit Quatar met de originele 
handtekeningen van alle spelers incl. bonds-
coach en van de sportfiets van Lambert, die 
hij immers nu niet meer kan gebruiken. Er 
zijn nog veel meer mooie aanbiedingen, die 
allemaal belangeloos ter beschikking zijn 
gesteld. De volledig opbrengst gaat naar de 
rolstoelbus voor Lambert.

Neem gauw een kijkje op de speciaal door 

Kevin gebouwde veilingsite: 
https://geeflambertzijnvrijheid.nl 
blader eens door de artikelen en bied wat je 
ervoor over hebt. Er zit vast een mooi kerstca-
deau bij. Heb je het winnende bod, dan krijg 
je een tikkie en ben je na betaling de trotse 
eigenaar. De site wordt steeds aangevuld met 
nieuwe items, dus houd hem in de gaten.

Mocht je nog artikelen voor de veiling hebben 
(bijv. zaken die je zelf niet meer gebruikt of 
een dienst vanuit je beroep of hobby), stuur 
dan een mail met een duidelijke omschrijving, 
foto en startbedrag naar: 
lynn@geeflambertzijnvrijheid.nl

 Foto Stichting Wielerbaan Geleen 

De initiatiefnemers van deze actie Kevin en Lynn.
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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 
Gelaen31 aan de Salmstraat 17 in Geleen

Colofon

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

OOK 
LEKKERE 
SOEPEN
vanaf

€ 1,95

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 van9.00 tot 16.30
U kunt bij onsbestellen en laten bezorgen.

Bezorgdag

         ACTIE:
 3 MAALTIJDEN 

   + 
       1 GRATIS

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

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

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

ZELISSEN
autodemontage v.o.f.

Milieuparkweg 14
Sittard

In- en verkoop gebruikte 
top-occasions

AutoMeis Vestiging Heerlen

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

info@automeis.nl | www.automeis.nl

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

Direct contant geld of per bank en rdw vrijwaring

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

Wij zijn Auto Meis  

www.automeis.nl

Hebt u een Android tablet of smart-
phone dan kunt u uw kennis van en 
handigheid met deze apparaten flink 
opwaarderen met de cursus die start op 
maandagmorgen 9 januari. 

In deze cursus komen alle belangrijke functies 
en opties aan bod en leert u stap voor stap 
werken met uw tablet. E-mailen, internetten, 
notities maken, een route uitstippelen, wer-
ken met foto’s, video’s en muziek, het wordt 
allemaal besproken. Daarnaast kan in de 
Play Store worden gezocht naar vele gratis en 
betaalde apps. Zoals puzzels, spelletjes, recep-
ten, reisplanners en foto bewerkingsapps.

In de eerste les zal de cursusleider met u de 
instellingen van uw tablet optimaliseren.
De cursus omvat een 5-tal lessen van telkens 

Computercursussen bij Gilde De Graven

2 uur en een koffiepauze van 15 minuten en 
kost €49,00. Het is de bedoeling dat u uw 
eigen tablet en/of smartphone vanaf Android 
8 meeneemt. Gebruikt u een PC (desktop of 
laptop) en wilt u de basisbeginselen van het 

computergebruik optimaliseren of weet u er 
nog wat weinig van dan is de cursus Windows 
geknipt voor u. In deze cursus maakt u kennis 
met het besturingsprogramma Windows. 
Deze cursus start dinsdagmorgen 10 janua-

ri a.s. en de kosten voor 8 lessen bedragen 
€73,00. 

Tijdens de cursus zullen de volgende onder-
werpen worden behandeld:
– scherm met alle geïnstalleerde app’s (kop-
pelingen naar programma’s)
– werken met app’s
– knippen en plakken
– bestanden opslaan
– werken met vensters, mappen en bestanden
De cursus omvat een 8-tal lessen van telkens 
2 uur en een koffiepauze van 15 minuten.

Uw docent is Cor Borghmans, al jarenlang 
verbonden aan Gilde. Op www.gildedegraven.
nl vindt u meer informatie en kunt u zich 
inschrijven.
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De Locale specialist!
Voor audio video en witgoed! 

Met eigen service dienst!

Balter bekend van:

installatie • montage • uitgebreide uitleg
kwaliteit • vakmanschap 

eigen technische dienst • eigen monteurs

KORTOM TOP SERVICE & 
CONCURRENDE PRIJZEN

WITGOED REPARATIES
INSTALLATIE INBOUW

MONTAGE 
NIEUWE APPARATUUR  

Paardestraat 57 | 6131 HB Sittard
T: 046-4513301 | M: info@baltersittard.nl

www.baltersittard.nl

Paardestraat 57 | 6131 HB Sittard
T: 046-4513301 | M: info@baltersittard.nl

www.baltersittard.nl

Zie pagina 7 
voor het uitgelichte product 

en informatie

            

UITGEBREID ASSORTIMENT 
Een greep uit 

witgoed & bruingoed
AEG Loewe

 Zanussi Samsung
 Bosch Sony
 Siemens LG
 Beko Philips
 Inventum Hisense
 Liebherr Salora
 Samsung Kenwood
 LG Soundmaster
 Numatic Denon
 Roidmi Marantz
 Etna Bose
 Pelgrim Tivoli audio
 Atag Google
 Tefal Sharp
 Braun JBL 
 Kenwood

HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN 

IN DE WINKEL QLED EN OLED TV’S

Laat u het verschil 
uitleggen en ervaar 

het zelf.
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