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GRANDIOZE EINDEJAARS

UITVERKOOP!
OP=OP!OP=OP!

De gemeente organiseert dit jaar weer de Nieuwjaarsbij-
eenkomst voor alle inwoners van Sittard-Geleen. Bur-
gemeester Hans Verheijen zal hier, zoals gebruikelijk 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, een korte 
nieuwjaarstoespraak houden. Lees verder op pagina 5

 Foto Marc Schols | Gemeente Sittard-Geleen

Nieuwjaarswens

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

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

✔  Uw adres voor Multipanel badkamer wandpanelen, waterproof en  
verkrijgbaar in verschillende maten en designs.

#MannenvanBaggen

www.baggen.nl
046 - 4743918

Snel contact: stuur ons een appje!
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DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

GOEDKOOP & DICHTBIJ
URSULINENSTRAAT 18 ECHT • SALMSTRAAT 66A GELEEN

Gemeentenieuws in 
2023 tweewekelijks 
in MIJNGazet
In het nieuwe jaar leest u in MIJNGa-
zet ook steeds het laatste nieuws van de 
Gemeente Sittard-Geleen (de voormalige 
Stadskrant). Daarmee kiest de Gemeen-
te Sittard-Geleen ervoor om actueler te 
communiceren met haar inwoners over de 
dingen die spelen. Dit was met de Stads-
krant niet altijd mogelijk. De inhoud ervan 
wordt verzorgd door de afdeling communi-
catie aldaar. Je vindt 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 
verspreid diverse afhaalpunten. Deze wor-
den later nog bekend gemaakt. Ook is de 
informatie online terug te vinden op 
www.mijngazet.nl
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ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER

TAFELMODEL KOELKAST
KS85-V-090EW

82 liter koelen

188188,-,-
VRIEZER
VV2185NWIT 

555555,-,-

333333,-,-
WASMACHINE
EWC 81483 W EU N 

LED TV
LED408FHD
LED TVLED TV

Smart TV

299299,-
CRYSTAL UHD 4K TV
65AU7022 (2021)

65 INCH
165 CM

666666,-,-
Smart TV

6969,,--
HETELUCHTFRITEUSE
GF350HLD BLACK

STOFZUIGER MET ZAK
BGLS2GOAL
STOFZUIGER MET ZAK

6969,-,-

325325,-,-
CONDENSDROGER
YT CM08 7B EU

INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT
IKI6030

224444,,--

8 kilo 7 kilo

1400 toeren

18
5 

cm

274 liter vriezen

No Frost

333333,,--
VRIJSTAANDE VAATWASSER
VWV149WIT 

13 couverts

8 meter actieradius

Inhoud stofzak: 3,5 liter

Inhoud: 3,5 liter

4 kookzones

Timer met kookwekker

Deze aanbiedingen zijn geldig van 26 december t/m 8 januari 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

*

Alle goeds voor 2023!

Teveel ruis en tv sneeuw 
bij streekomroep Bie-Os

Door Ray Simoen

Op nieuwjaarsdag 2020 ging streekomroep 
Bie Os van start met zijn uitzendingen, die 
,,kwaliteit en continuïteit willen bieden en 
onderscheidend willen zijn”, aldus de eerste 
voorzitter van de nieuwe omroep, de gepensio-
neerde Zeeuwse hotelbaas, Ruud De Pree. Wie 
geen kwaliteit biedt en voor continuïteit zorgt, 
is in omroepland volgens De Pree, ,,een grijze 
muis, die geen bestaansrecht heeft”.

Chaos
Bie Os bestaat nu drie jaar en is die tijd zeer 
zeker geen grijze muis gebleken. Dat deed de 
omroep niet door kwaliteitsrijke programma’s 
te maken, die tot ver over de grenzen van de 
westelijke mijnstreek de tongen losmaak-
ten- hoewel veel vrijwilligers hun stinkende 
best doen om goede programma’s te maken 
maar bij de storende ruis van een toenemende 
bestuurlijke chaos vallen geen mooie program-
ma’s te maken-. Want bijna vanaf het eerste 
beeld en geluid dat vanuit de Bie Os studio in 
Urmond kwam, was er gedoe en hommeles. 
Twee verschillende omroepculturen werden, 
al dan niet gedwongen, tot een fusie. Omroep 
Start uit Geleen-Sittard en Lokale Omroep 
Stein (LOS) waren de fusiepartners, die elk ook 
een eigen bewogen geschiedenis achter de rug 
hadden. Vergeleken bij LOS met zijn sterke 
gerichtheid op de eigen dorpskernen van de 
gemeente Stein was START een samenraap-
sel van individuele vrijwilligers, die zelf wel 
uitmaakten wat voor programma’s ze wilden 
maken. Veel gemeenschappelijks hadden al die 
in Bie Os bij elkaar gebrachte LOS en START 
vrijwilligers niet. Bovendien, een voorzitter 
die zich al te vaak autoritair opstelde en een 
programmaleider, die stuk liep op de eigen-
zinnigheid van veel vrijwilligers en daardoor 
gedwongen werd steeds meer taken op zich te 
nemen, dát moest gewoon fout gaan. Een veel 
gehoord geluid in de studio’s was dan ook dat 
van de hakken van vrijwilligers die in het zand 
werden gezet. ,Ik ga niet in Beek opnames ma-
ken. Ik wil alleen in Stein werken.” En ,,ik draai 
al dertig jaar Tiroler muziek. Ik ga geen andere 
muziek draaien en zeker niet op een andere 
dag en een andere tijdstip.

Hobbelen
Daarbij kwam nog bij dat de omroep niet de 
financiële middelen kreeg om kwaliteitsvolle 

programma’s te maken en over professionele, 
journalistiek geschoolde medewerkers te be-
schikken. Het meeste subsidiegeld vloeide naar 
KPN en Ziggo voor het doorgeven van de uit-
zendingen via radio, tv, internet en kabelkrant. 
Voor een ton kun je geen goed programma 
aanbod leveren en kun je niet beschikken over 
een professioneel kader, dat de vele vrijwil-
ligers leidt en begeleidt bij het maken van 
programma’s voor radio en tv. Maar het leek 
de subsidieverstrekkers, gemeenteraden van 
de Westelijke Mijnstreek, weinig te deren, zo 
lang als de raadsvergaderingen maar integraal 
uitgezonden werden en raadsleden af en toe in 
beeld kwamen.

En zo hobbelde Bie Os van crisis naar crisis. De 
Pree en hoofdredacteur Salden werden de laan 
uitgestuurd. De zoektocht naar een nieuwe 
hoofdredacteur is nog steeds gaande zonder 
dat er een helder profiel is opgesteld van de 
kwaliteitseisen, die aan deze functie worden 
gesteld en hoeveel voor deze (parttime of full 
time?) functie wordt betaald. 

Het Programmabeleid Bepalend Orgaan 
(PBO), dat het media aanbodbeleid bepaalt 
van de streekomroep en controleert of dit 
beleid wordt uitgevoerd, bleek steeds meer 
een machteloze papieren tijger te zijn. Hoe-
wel PBO-voorzitter Cees Sterk vaker werd 
gemaand daadkrachtiger op te treden tegen 
de toenemende bestuurlijke chaos en het 
autoritaire optreden van het Bie Os bestuur 
jegens tal van vrijwilligers, deed het PBO niets 
meer dan ‘indringende gesprekken voeren’ met 
het eigenzinnige bestuur. En uiteindelijk stapte 
Sterk zelf op als lid en voorzitter van het PBO. 

Soap
Onlangs nam de Bie Os soap groteske vor-
men aan toen er een openlijke opstand van 
vrijwilligers tegen de volgens hen doorgeslagen 
willekeur van de nog twee van de drie resteren-
de Bie Os bestuursleden. Die dreigden op hun 
beurt met juridische stappen tegen de protes-
teerders. Hommeles te over. Storende ruis op 
de radio en tv sneeuw lijken het kenmerk van 
Bie Os te worden.

Mooie taak in 2023 voor de gemeenteraden 
van de drie gemeentes, die drie jaar op een 
streekomroep voor de westelijke mijnstreek 
aandrongen. Stel een bekwame onderzoeker 
en intermediair aan, die als een dokter de 
zieltogende patiënt Bie Os onderzoekt en een 
heldere diagnose stelt om Bie Os weer gezond 
te maken. Medewerkers en inwoners van deze 
regio willen niet langer meer geplaagd worden 
door chaotische ruis op de radio en sneeuw op 
de beeldbuis.

Canasta-avonden en cursus 
bij Gilde De Graven
Het beoefenen van denksport is een leuke 
manier om de geest in conditie te houden. 
Naast de klassieke denksporten zoals scha-
ken, dammen en bridge is ook het kaartspel 
Canasta daarvoor een interessante optie. Dit 
uitdagende spel benadert het karakter van een 
denksport en dankzij het spelen in samen-
werkende koppels is het tevens een aange-
naam gezelschapsspel. Logica, geheugen en 
psychologie spelen een belangrijke rol, naast 
durf en creativiteit. Dit verklaart mogelijk ook 
de tweede jeugd die Canasta op dit moment 
beleeft bij jong en oud. Gilde De Graven werkt 
graag mee aan een revival van dit inspire-
rende spel en heeft daarom aan het assorti-
ment een speelavond Canasta toegevoegd en 

een cursus. De eerste cursus is afgerond in 
november 2022. De speelavond is bedoeld 
voor koppels, maar als je alleen komt word 
je gekoppeld aan een andere deelnemer. Van 
deelnemers wordt verwacht dat zij voldoende 
bekend zijn met Canasta. Is dat niet het geval 
dan is het verstandig om eerst de cursus te 
volgen. Deze is bedoeld voor beginners, maar 
ook interessant voor degenen die al bekend 
zijn met Canasta. Al vanaf de eerste cursusdag 
is er veel gelegenheid om onder begeleiding 
zelf te spelen en te oefenen. De speelavond is 
tweewekelijks en start op 25 januari 2023.
De cursus beslaat drie avonden van 2½ uur 
op 15 februari, 1 maart en 15 maart. Raadpleeg 
www.gildedegraven.nl voor meer informatie.

Jos Zegers aangesteld nieuwe 
dirigent Philharmonie Sittard
Jos Zegers is met ingang van 1 januari 2023 
aangesteld als dirigent van het harmonieor-
kest van de Philharmonie Sittard. Als inte-
rim-dirigent was Jos Zegers sinds september 
dit jaar verbonden aan de Philharmonie 
Sittard waar hij Bart Partouns opvolgde die 
vanaf 2020 op de bok stond bij de Sittardse 
vereniging. 

 Foto Philharmonie Sittard
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Scan de QR-code 
voor meer info. 

Goed nieuws! Jouw gemeente wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk van E-Fiber. Heb je 
vragen over de aanleg of je mogelijkheden? Laat je dan informeren door onze glasvezelexperts.

Wanneer & waar?

E-Fiber glasvezelspreekuren

Born
Wekelijks op 
woensdag* 

Gemeenschapshuis Born, 
Prins Bisdomstraat 5

Geleen
Wekelijks op 
donderdag* 

Het Volkshoes, Pastoor 
Schoenmaeckersstraat 8

* Inloop van 10.00 tot 12.00 uur.

onderdeel van

Sittard
Wekelijks op 

dinsdag*

Buurtcentrum 
Limbrichterveld, 

Eisenhowerstraat 724

Maandag 30 januari: Info-avond met providers
Inloop van 19.00 – 21.00 uur in Buurtcentrum Limbrichterveld.

Roel Nijsten van Muziekvereniging 
Vriendenkring Limbricht

Mijn naam is Roel Nijsten, ik ben 36 
jaar. Ik woon in Born en ben sinds 
2018 voorzitter van Muziekvereniging 
Vriendenkring Limbricht, een mu-
ziekgezelschap dat vlak na de Tweede 
Wereldoorlog ontstaan is.

Tekst Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over de 
bijzondere ontstaansgeschiedenis van 
jullie muziekgezelschap?
Voor de Tweede Wereldoorlog waren er 
binnen het dorp Limbricht 2 muziekvereni-
gingen actief. Fanfare Eendracht en Harmo-
nie Hirundo, deze werden tijdens de oorlog 
verboden verklaard. Na de oorlog werd er een 
initiatief gestart om deze twee als één vereni-
ging verder te laten gaan. Daarbij ontstond 
Fanfare Vriendenkring. Deze naam is destijds 
gekozen om aan te geven dat de twee rivalise-
rende verenigingen samen als vrienden verder 
zouden gaan. En tot op de dag van vandaag 
voelt deze naam zeer passend bij onze vereni-
ging, omdat het naast het muzikale gedeelte 
ook als een echte vriendenkring voelt tijdens 
verenigingsactiviteiten, maar ook daarbuiten. 

Kun je ook iets vertellen over jullie 
positie binnen het muzikale landschap 
van de gemeente Sittard-Geleen?
Muziekvereniging Vriendenkring Limbricht 
komt uit in de 4e divisie en de slagwerkgroep 
in divisie 3. Daaruit kun je afleiden dat wij 
niet tot de verenigingen uit de omgeving 
behoren die op het hoogste niveau spelen. De 
nadruk ligt bij ons op het met plezier muziek 
maken. Waarbij we natuurlijk altijd streven 
naar het neerzetten van mooie optredens. Zo-
wel met de jeugd, het korps als de slagwerk-
groep, welke onlangs een werk hebben laten 
componeren met als inspiratiebron “Entgen 
Luyten, de heks van Limbricht”

Hoe ben je betrokken geraakt bij deze 
vereniging en welke kwaliteiten moet 
de voorzitter meebrengen om ook een 
succesvolle voorzitter te zijn?
Mijn eerste betrokkenheid bij de vereniging 
was toen ik als tienjarige jongen een instru-
ment wilde gaan spelen. Persoonlijk vond ik 
het niet aantrekkelijk om bij een vereniging te 
gaan waar je eerst op blokfluit of trom moest 
beginnen alvorens je een “echt” instrument 
kreeg. Bij de Vriendenkring kreeg je als een 
van de weinige verenigingen in de omgeving 
destijds meteen een instrument in handen. 
Wij proberen dit tot op de dag van vandaag 
nog steeds op die manier te regelen, want zo 
maak je de jeugd ook enthousiast om lid te 
worden van de vereniging. Vanuit de passie 
die ik heb voor het maken van muziek en het 
enthousiasme waarmee ik dit met anderen wil 
delen, ben ik binnen de vereniging steeds iets 

meer gaan doen. Zo ging ik helpen bij activi-
teiten en ondersteunen bij het jeugdorkest, 
waarvan ik later dirigent van ben geworden. 
En zo kwam ik ook in de muziekcommissie 
terecht. Enige tijd later werd ik gevraagd om 
plaats te nemen binnen het bestuur, waar ik 
na een jaar de, op dat moment vacante, rol 
van voorzitter op mij genomen heb. Daarin 
probeer ik het enthousiasme waarmee muziek 
gemaakt wordt over te brengen binnen de ver-
eniging, maar ook naar buiten. Dit zie ik ook 
bij mijn medebestuursleden. Samen vormen 
wij een gezellig team, waarbij iedereen zijn 
eigen inbreng heeft en taken op zich neemt 
om uit te voeren. Als voorzitter hoef ik alleen 
maar te overzien of er ergens hulp nodig is. 

Op de website staat een uitvoerige en 
bijzonder lezenswaardige verenigings-
geschiedenis? In 2013 kreeg de Fanfare 
Vriendenkring de huidige naam Mu-
ziekvereniging Vriendenkring: wil je 
de achtergrond daarvan toelichten? 
In de periode voor 2013 merkten wij als ver-
eniging dat er maar weinig nieuwe leden bij 
onze vereniging kwamen, terwijl er wel leden 
stopten, mede door studies elders in het land 
en de leeftijd van onze oudere leden. Tijdens 
een jaarvergadering is er besproken waar dit 
aan zou kunnen liggen. Eén van de punten 
die toen naar voren kwam was het misschien 
“stoffige” imago van een fanfare, in “ouder-
wetse” kostuums. Als kind van de basisschool, 
of als nieuwe bewoner van het dorp kreeg je 
niet het warme gevoel bij de vereniging wat er 
eigenlijk op dat moment ook al was. Tijdens 
deze vergadering is er een besluit gevallen om 
als muziekvereniging verder te gaan. De exac-
te invulling hiervan heeft wel nog een tijdje 
geduurd, maar de globale ideeën tijdens deze 
vergadering waren dat we wel “uniform” wilde 
blijven, maar geen kostuum meer wilden. 
Ook zou er breder naar de bezetting van ons 
korps gekeken gaan worden, dan alleen bij de 
traditionele fanfareorkesten. Op die manier 

Feestdagen
De feestdagen betekenen dat de kinderen 
de week voorafgaand aan Kerst al aan hun 
vakantie beginnen. Het is een drukte van 
jewelste in huize Schenk en iedereen gaat 
daar anders mee om. Manlief moet gewoon 
werken en vindt al die ontwikkelingen niet per 
se een vooruitgang. Zelf vind ik deze periode 
een hele fijne en geniet ik van de aanwezig-
heid van de kinderen. Het biedt de kans om 
vriendjes te laten slapen en om samen met de 
kinderen het ontbijt te nuttigen. Al moet wel 
eerlijk gezegd worden dat hun ontbijt in die 
weken samenvalt met de lunch van manlief en 
ondergetekende. Maar ach, waren wij anders 
op die leeftijd? In de week voorafgaande aan 
de komst van de kroost, is het standaard dat 
echtgenoot en ik de kerstboom optuigen. Een 
gegeven waar ik heel eerlijk van moet zeggen; 
dat is niet mijn ding.

Zet mij een doos met versieringen en een 
boom klaar en ik ben de kluts kwijt. Ja, ik 
weet echt wel dat de lampjes eerst moeten, 
gevolgd door de kerstballen en de rest van 
alles wat we ooit hebben aangeschaft. Ik krijg 
het gewoon niet klaar om er een mooie creatie 
van te maken. Creativiteit genoeg in mijn 
grijze hersencellen, maar creativiteit in het 
doen. Ik bak er niks van. Gelukkig is manlief 
daar begaafder in dan ondergetekende. Met 
precisie weet hij hoe hij zo’n boom moet op-
tuigen en inmiddels heb ik mij geheel aan zijn 
leidinggeven overgegeven. Hij is de instruc-
teur. Ik ben van de uitvoering. Een lampje 
hangen op tak 36, een bal een niveautje hoger 
plaatsen. Met ferme instructies wordt mij 
precies aangegeven waar zaken voor de boom 
moeten komen. Voor eigen inbreng is zeker 
ruimte, maar ik heb gemerkt dat door mij 
geplaatste ornamenten nog wel eens wisselen 
van plek wanneer ik de kamer verlaat. 

Ik heb me er aan overgegeven. Wetende dat 
ik andere talenten heb, laat ik echtgenoot 
zijn gang gaan in het versieren van boom en 
huis. Het is gewoon niet aan mij besteed en 
om eerlijk te zijn; ik vind het prima zo. Ik kan 
wel anders willen, maar wat levert het op? De 
boom wordt er in ieder geval niet beter op. 
En dus ben ik meer van de randvoorwaarden. 
Boodschappen doen, kerstkaarten schrijven 
en voor de kinderen surprises regelen. Want 
het blijkt nogal een hele opgave voor de jeugd, 
om dat ene geschikte cadeau te vinden voor 
degene die ze hebben geloot. Heerlijk deze 
tijd, waarin ik inmiddels geleerd heb dat je 
overgeven aan 
de drukte die bij 
deze tijd hoort 
het minste stress 
oplevert. Wat 
kun je je nog 
meer wensen?

Ik wens u alle 
goeds voor 2023!

Laeve in de brouwerie

Maud Schenk

hebben wij de vereniging een frissere uitstra-
ling weten te geven, wat zeker bijgedragen zal 
hebben aan het vinden van nieuwe leden.
         
Naast het muziekkorps is er ook een 
slagwerkgroep, een jeugdorkest, een 
jeugdslagwerkgroep en een kapel. Wil 
je over die onderverdeling nog wat 
kwijt?
Dat de vereniging bestaat uit een korps en een 
slagwerkgroep is iets wat vrij vanzelfsprekend 
is. Ook een jeugdorkest zie je bij de meeste 
verenigingen, momenteel spelen er 8 blazers 
en 7 slagwerkers bij ons jeugdorkest. De laat-
ste twee ingestroomde jeugdleden spelen nog 
geen half jaar op hun instrument, zij kunnen 
nog niet alle partijen gewoon meespelen, 
maar horen toch al helemaal bij de Vrienden-
kring. Omdat ik uit mijn eigen tijd als jeugdlid 
nog weet dat samen repeteren veel leuker is 
dan het volgen van de lessen proberen wij 
de jeugdleden altijd, zodra het een beetje 
kan, in te laten stromen. Dit is ook de reden 
dat er sinds kort een jeugd slagwerkgroep is 
opgezet. Zo kunnen de leerlingen die nog niet 
het niveau hebben om in te stromen bij de 
slagwerkgroep toch al samen muziek maken. 
Het onderdeel in onze vereniging waar je 
misschien wel het beste ziet dat wij een grote 
vriendengroep zijn is de kapel. Rondom de 
carnaval zie je dat iedereen binnen de vereni-
ging die dit leuk vindt kan aansluiten bij de 
kapel en dat dit altijd een gezellige boel is.

Hoe is het met het verenigingspro-
gramma gegaan nu in het ná-corona 
tijdperk? Zijn er dit jaar nog bijzon-
derheden te melden?
Over het aankomende jaar zijn er geen grote 
bijzonderheden te melden, anders dan dat 
wij hopen steeds meer van onze vereniging te 
kunnen laten zien. Maar het jaar 2024 zal wel 
een bijzonder jaar worden voor onze vereni-
ging. In dat jaar vieren wij ons 80-jarig be-
staansjubileum. Wat er in 2024 allemaal gaat 
gebeuren kan ik nu nog niet vertellen, maar 
daarvoor kunt u zeker onze sociale media in 
de gaten houden.  

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat 
niet gevraagd is?
Iedereen is welkom bij onze vereniging, of 
je nu (veel) muzikale ervaring hebt, of nog 
helemaal geen ervaring hebt met het bespelen 
van een instrument, wij kijken graag met jou 
samen wat jij voor de vereniging kan beteke-
nen en wat wij als vereniging voor jou kunnen 
betekenen. Daarnaast hoop ik iedereen te 
mogen ontmoeten bij een van de activiteiten 
die in 2024 plaats zullen gaan vinden met het 
oog op ons 80-jarig jubileum. Wilt u een keer 
komen kienen, kan dit op woensdagavond, 
de zaal is open vanaf 18.40 uur en het kienen 
start rond de klok van 19.30 uur. Het adres 
hiervoor is Gronckelstraat 1 te Limbricht.

Lees meer over deze voorzitter en zijn vereni-
ging op www.mijngazet.nl

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen
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aanmeten • vervaardigen
repareren • opvullen

OOk aan huis en 
reparatie in de avOnd

75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.

Bel voor welke vergoeding u in 
aanmerking komt 046-4745050

Ook voor uw klikgebit
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EERSTE HUIS 
KOPEN?

 Sittard, Rosmolenstraat 30 
   Geleen, Markt 100 

‘Gelukkig kunnen we weer met z’n 
allen op het nieuwe jaar proosten’

Burgemeester Verheijen. 
 Foto Marc Schols | Gemeente Sittard-Geleen

- Vervolg van de voorpagina -

“Gelukkig kunnen we weer met z’n al-
len op het nieuwe jaar proosten. Ik kijk 
graag samen met de inwoners terug op 
afgelopen jaar, maar blik ook vooruit. 
Er gebeurt van alles in de wereld op dit 
moment, het kan u met geen mogelijk-
heid ontgaan zijn. De oorlog in de Oek-
raïne, de oplopende energieprijzen en 
de hoge inflatie. Van een adempauze na 
de coronacrisis is nauwelijks sprake, de 
zorgen zijn nog lang niet over. Ik zal dit 
kort aanstippen tijdens de toespraak 
bij de nieuwjaarsreceptie”, licht de 
burgemeester alvast toe als tipje van de 
sluier.
 
“We gaan het met z’n allen voelen in onze 
portemonnee en we gaan een onzekere tijd 
tegemoet. Ik sluit mijn ogen niet voor deze 
angstige tijd, natuurlijk is het normaal om 
boos, bang of verdrietig te zijn. We zijn 
allemaal maar mensen. Maar de wereld wordt 
er niet beter op als we blijven hangen in deze 
negatieve emoties. Het kost veel energie en 
stress, en er is niemand mee geholpen.
 
Ik wil u graag oproepen om toch de lichtpunt-
jes van het leven te blijven zien en u daarop te 
focussen. Vooral rondom de feestdagen is om-
zien naar anderen, elkaar aandacht geven, zó 
ontzettend belangrijk. Anderen blij maken is 
het tegengif voor negativiteit! Door meer stil 
te staan bij alles wat goed gaat, bij alles wat u 
kunt bereiken, versterkt u een beter geloof in 
uzelf. Probeer dankbaar te zijn voor de dingen 
die u wél heeft, en wees trots op de dingen die 
u bereikt heeft.”

U bent allen van harte uitgenodigd op dinsdag 
3 januari 2023 vanaf 19:00 uur in het Toon 
Hermans Theater in Sittard. De bijeenkomst 
staat in het teken van elkaar ontmoeten om 
samen terug te blikken op 2022 en vooruit te 

kijken naar 2023. Burgmeester Verheijen: “Ik 
wens u namens het gemeentebestuur, directie 
en medewerkers van Sittard-Geleen fijne 
feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe”.

Op paaszaterdag 8 april 2023 vind de 58e 
editie van de Kennedy-Mars Sittard plaats, 
met 80 km één van de langste wandeltochten 
in Nederland. Daarnaast kan ook worden 
gekozen voor de Swentibold-Mars van 40 km 
of voor de Mini-Mars van 10 km. 

Vertrek-en aankomstplaats is de Markt in 
de historische binnenstad van Sittard. De 
Kennedy-Mars start om 5.00 uur ’s ochtends, 
de Swentibold-Mars om 10.00 uur en de 
Mini-Mars om 12.00 uur. Alle drie de tochten 
genieten een grote belangstelling.  De inschrij-
ving opent traditioneel op 1 januari 2023 om 
0:00 uur. Durf jij de uitdaging aan? Ga dan 

naar www.kennedymars.org en schrijf je in.
 
Nog nooit de Kennedy-Mars gelopen? Of ben 
je wel gestart maar heb je hem nog nooit uit-
gelopen? Kom dan naar onze informatieavond 
op dinsdag 10 januari 2023 in Kasteel Lim-
bricht. Deze informatieavond wordt samen 
met Mulders dé Buitenspecialist georgani-
seerd. De deuren gaan open vanaf 19.00 uur. 
Het programma start om 19.15 uur. Adres is 
Allee 1, Limbricht.

De informatieavond is geheel gratis en gaat 
door bij minimaal 10 aanmeldingen. Meld je 
aan via informatieavond@kennedymars.org.

Start inschrijving Kennedy-Mars 
Sittard 1 januari 2023 om 0:00 uur

Afgelopen jaar was het 80 jaar geleden dat 
Geleen bij vergissing door de geallieerden 
werd gebombardeerd. Hierbij kwamen 84 
personen om het leven. Regelmatig verschij-
nen er publicaties met nieuwe gegevens en 
niet eerder gepubliceerde foto’s. In 2021 ver-
scheen bij Heemkundevereniging Geleen een 
stripboek van de hand van Martin Ruijters 
met enkele historische belevenissen rond de 
bevrijding van Geleen op 18 september 1944. 
Dat boek was in een mum van tijd uitverkocht 
en moesten veel belangstellenden worden 
teleurgesteld. 

Martin Ruijters is in Daniken geboren en ge-
togen. Tijdens het bombardement van Geleen, 
op 5 oktober 1942, was hij nog een kleuter. 
Zijn zoon Marcel bleek ook over artistieke  
talenten en is nu een internationaal bekende 
striptekenaar. Deze leerde zijn vader ook de 
kneepjes van het striptekenen en dat bracht 
Martin Ruijters op het idee om zijn jeugdher-

inneringen op deze wijze op papier te zetten. 
De beelden van het bombardement zijn hem 
steeds bij gebleven en nu, ruim 80 jaar later 
heeft hij die aan het papier toevertrouwd. 
Martin is vele jaren lang tekenleraar geweest 
aan de ambachtsschool in Sittard en heeft 
honderden schilderijen vervaardigd.

In het kleurrijke stripboek “t Bombardement 
van Gelaen” zijn vele reële tekeningen te zien 
van de situatie in Daniken en Oud-Geleen. 
Het verhaal is echt gebeurd en de personen 
die erin voorkomen zijn echt. Een mooie aan-
vulling van de geschiedenis van Geleen voor 
de liefhebber.

Het 40 pagina’s tellende unieke boekwerk in 
het Geleens dialect is inmiddels verschenen 
en is verkrijgbaar bij Heemkundevereniging 
Geleen, Jupiterstraat 35A, 6161XD Geleen. 
en kost €9,00. Het is ook verkrijgbaar bij de 
boekhandels in Geleen en Sittard.

Martin Ruijters maakt Stripboek 
over bombardement van Geleen
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    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

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!

SITTARD - NUSTERWEG 88D
Kijk voor alle mogelijkheden, vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl
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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

Elektronica 

voor 

iedereen!

✃ BOESSEN ELEKTRONIKA V.O.F.
Rijkswegnoord 18 B (t.o.v. de oude Patersk erk)
6162 AJ Geleen Tel: 046-4743802

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag v an 09.30 uur t/m 17.30 uur
Zaterdag van 09.30 uur t/m 17.00 uur.
Volg ons nu ook op Facebook!

•  Verlichting en benodigheden: LED,  
Hallogeen, TL, Gloeilampen, Spots,  
Adapters, Fittingen, e.d.

•  Onderdelen: Stofzuiger, Koelkast,  
Wasmachine, Droger, e.d.

•  Audioapparatuur: o.a. Versterkers,  
Radio’s, Buizen, Platenspelers en  
onderdelen.

•  TV en antenne materiaal: o.a.  
Versterkers,Pluggen, Splitter, Kabels, etc.

•  Computer en GSM-accessoires:  
o.a. GSM accu’s en kabels, SD-kaarten,  
USB-sticks, Wifiversterkers.

• Grote sortering accu’s en batterijen.
• Arduino en Raberry PI

•  Disco artikelen, sound and lights: o.a. 
Versterkers, Sound-mixer, Microfoons  
en Hoofdtelefoons.

•  Velleman-kits, Robot-kits en  
Experimenteer dozen (cadeautip!)

• Camerabeveiliging
•  Installatiemateriaal: zoals In- en  

opdozen, Aard- en XMVK kabel etc.
•  Diversen Elektronica onderdelen:  

Potmeters, Weerstanden, Condensators,  
Spanningsregelaars en nog heel veel 
meer!!

•  Huishoudelijke artikelen o.a. Stofzuigers, 
Koffiezetapparaten en toebehoren,  
electrische verwarmingstoestellen.

                  •  Electrische auto’s met afstandsbediening
 • Gereedschap en kleine ijzerwarenNIEUW: 

Elektronica 

voor 

iedereen!

✃ BOESSEN ELEKTRONIKA V.O.F.
Rijkswegnoord 18 B (t.o.v. de oude Patersk erk)
6162 AJ Geleen Tel: 046-4743802

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag v an 09.30 uur t/m 17.30 uur
Zaterdag van 09.30 uur t/m 17.00 uur.
Volg ons nu ook op Facebook!

In deze rubriek nemen Ton Wolters, Marcel 
Mastenbroek en Peter Henssen u de komende 
weken mee in de wereld van deze werkgroep. 
Ze vertellen over wat er gerealiseerd iswat 
er komend jaar op de planning staat en nog 
veel en veel meer. 

Nadat de Gemeenteraad van Sit-
tard-Geleen in 2021 unaniem had be-
sloten om meer aandacht te gaan geven 
aan het behoud van het mijnverleden 
van Geleen, heeft de werkgroep: Mijn-
verleden Staatsmijn Maurits het initi-
atief genomen om in 2022 en 2023 de 
geschiedenis van De Maurits opnieuw 
prominent op de kaart te zetten. 

Dit gebeurt door het maandelijks organise-
ren van activiteiten. De werkgroep is zeer 
tevreden met de opkomst en aanmeldingen 
per activiteit, maar ook met de reacties vanuit 
deelnemers en op sociale media.   

Op 1 september 2022 was het 55 jaar geleden 
dat de sluiting van Staatsmijn Maurits te 

Geleen een feit werd. Een bijzondere mijlpaal 
in de geschiedenis, aangezien de Maurits van 
grote betekenis is geweest voor de opbouw 
van Geleen en de omliggende regio. Daar-
naast bestaat het centrum van Geleen en het 
oude stadhuis inmiddels 100 jaar. Een kleine 
€10.000 is inmiddels gedoneerd aan de werk-
groep om diverse activiteiten te ontwikkelin-
gen en ook te realiseren. 

Leden van de Werkgroep Mijnverleden 
Staatsmijn Maurits zijn vertegenwoordigers 
uit: Centrummanagement Geleen, Heemkun-
devereniging / Barbaracomité, Lindenheu-
velse Culturele activiteiten betreffende het 
Mijnverleden, Voortgezet Onderwijs Graaf 
Huyn College, Mijnmuseum Stein D’r Bickel, 
Red het Mijnverleden. De werkgroep heeft 
frequent overleg met vertegenwoordigers van 
de Gemeente Sittard-Geleen, De Domijnen, 
Visit Zuid-Limburg en het Stadslab Geleen. 
De werkgroep heeft in januari 2022 een bid 
boek geschreven waarin de aanleiding, het 
doel en de te realiseren activiteiten zijn weer-
gegeven. 

Mijnverleden Staatsmijn 
Maurits (Deel 1)

De oude mijnschachten. Foto Archief Werkgroep Mijnverleden Staatsmijn Maurits

Terugkijken en vooruitblikken
Door Ray Simoen

Monique Zandkuijl-de Jong van de Én-
gele van Zitterd-Gelaen: ,,We krijgen het 
steeds drukker”
Leeftijd: 58 jaar
Woonplaats: Buchten
Wensen voor 2023: Zonnepanelen en 
‘helpende handjes’

,,Een  uiterst hectisch jaar hebben we beleefd. 
De ene crisis volgde op de andere, en het eind 
van de ellende is nog niet in zicht. Steeds 
meer mensen kloppen bij ons aan voor hulp 
terwijl we covid en de naweeën van deze epi-
demie nog niet goed te boven zijn. Tijdens de 
covidepidemie konden we geen mensen ont-
vangen aan onze koffi  etafel, we moesten dicht. 
Heel erg voor iedereen, zeker omdat veel van 
onze cliënten naar ons toekomen voor contact 
met anderen en even willen bijpraten.  Nu we 
de koffi  etafel weer kunnen houden, kampen 
we met een tekort aan vrijwilligers. Veel vrij-
willigers zijn opgehouden te helpen omdat ze 
covid hebben gehad of bang zijn dat ze besmet 
raken, we hebben nl. veel oudere vrijwilli-
gers. Jongeren hebben de weg naar ons nog 
niet gevonden, ze hebben het te druk met het 

inhalen van de feesten die ze hebben moeten 
missen door covid. Maar, ach, toen ik zo jong 
was, dacht ik er ook niet aan om als vrijwilli-
ger koffi  e in te schenken voor oudjes. 

Het leven is voor velen dubbel zo zwaar ge-
worden. Door de energiecrisis en de oorlog in 
Oekraïne zijn ontzettend veel zaken heel erg 
duur geworden, en voor veel mensen zelfs on-
betaalbaar. We zien het aantal cliënten steeds 
verder oplopen, tot ver boven de zeventig per-
sonen, die we doorgaans zien. Er zijn velen, 
die elke week zouden willen komen voor wat 
we aanbieden: verse producten, zuivel, vlees 
en kleding, in de hoop dat ze het daarmee 
dan weer een weekje kunnen volhouden. 
De hulpvragen stijgen maar het aanbod van 
boodschappen niet. We merken dat de supers 
scherper inkopen, we krijgen minder van wat 
de supers over hebben. Maar we kunnen ons 
nog steeds behelpen en mensen aan bood-
schappen helpen. 

Koelcel
Meevallers hebben we gelukkig ook gehad dit 
jaar. We hebben schenkingen in geld ontvan-
gen en mensen hebben hun energietoeslag 
overgemaakt aan ons zodat we anderen niet in 
de kou hoeven laten te zitten. Heel blij waren 
we daarmee. En we hebben via schenkingen 
en crowdfunding voldoende geld bijeengekre-
gen om een koelcel aan te kunnen schaff en, 
want met die hete zomer van dit jaar was 
het echt  noodzakelijk dat we de door supers 
geschonken levensmiddelen goed konden 
koelen, anders moesten we alles weggooien. 
Voor 2023 hopen we op voldoende geld voor 
zonnepanelen. Want dan zijn we minder geld 
kwijt aan de energierekening. En we hopen 
dat we meer handjes krijgen om de steeds 
grotere groep mensen in nood te kunnen 
helpen. We hebben nu 25 vrijwilligers, van 
wie er een aantal met een rugzakje: ook voor 
hen moeten we goed kunnen zorgen. Voorlo-
pig redden we ons dus nog, maar dan moet de 
winter zich wel koest houden.”
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haalt 1 keer per 2 weken PMD op en 1 keer per 4 weken restafval.

Dit betekent het nieuwe ophaalschema voor u.

Vanaf 1 januari haalt RWM 1 keer per 2 weken PMD 
op. De restafvalcontainers worden 1 keer per 4 weken 
opgehaald. Dat roept veel vragen op. Hier vindt u de 
belangrijkste antwoorden. 

Waarom verandert mijn ophaalschema?
De reden van de verandering is dat RWM en de gemeenten 
Beek, Sittard-Geleen en Stein graag willen dat afval beter wordt 
gescheiden. Landelijk is afgesproken dat we in 2025 nog maar 100  
kilogram restafval per inwoner per jaar mogen weggooien. Het 
voordeel daarvan is dat grondstoffen zoals plastic en metaal opnieuw 
gebruikt kunnen worden. Het GFT kan worden verwerkt tot compost 
en biogas. Zo hebben we minder nieuwe grondstoffen nodig en 
helpen we het milieu.

Haalt RWM minder vaak afval op?
Restafval wordt inderdaad minder vaak opgehaald. Waar restafval 
eerst 1 keer per 2 weken werd opgehaald, is dat vanaf januari 1 keer 
per 4 weken. Voor PMD maken we net de omgekeerde beweging. 
Daar gaan we van 1 keer per 4 weken naar 1 keer per 2 weken. Onze 
vrachtwagens rijden dus even vaak, maar met een ander doel. 

Om welke containers gaat het?
De verandering heeft gevolgen voor de grote restafval containers 
(240L) en de PMD-zakken in de gemeenten Beek, Sittard-Geleen 
en Stein. In sommige gebieden veranderen de ophaaldagen voor 
de restafvalemmers (40L). De ondergrondse containers, de gele 
betaalzakken, GFT en oud papier worden even vaak opgehaald als 
vorig jaar. Kijk voor de juiste ophaaldagen in de RWM-app of op 
www.rwm.nl

Hoe houd ik mijn restafvalcontainer zo leeg mogelijk? 
De beste manier om zo weinig mogelijk restafval te houden, is uw 
afval zo goed mogelijk scheiden. Op dit moment zit er nog veel 
verpakkingsmateriaal en GFT tussen het restafval. Juist daarom is 
het dus belangrijk om goed te blijven scheiden. Het Afval-ABC in de 
RWM app en www.afvalscheidingswijzer.nl helpen daarmee. 

Waarom wordt PMD vaker opgehaald? 
Het grootste deel van PMD bestaat uit plastic verpakkingen. 
Bijna alle verpakkingen van eten en drinken kunnen gerecycled 
worden. Een nadeel is dat aan de verpakkingen van voedsel vaak 
nog etensresten zitten. Behalve de etensresten zelf, zorgen de 

verpakkingen dus voor ongedierte en stank. Nu de verpakkingen 
vaker worden opgehaald, wordt de stankoverlast en de kans op 
ongedierte kleiner. Wilt u de kans op ongedierte en stank nog verder 
beperken? Laat geen etensresten meer in de verpakkingen zitten. 
Etensresten zelf mogen overigens bij het GFT. 

Ik heb een groot gezin, kleine kinderen of huisdieren. 
Waar moet mijn teveel aan restafval naartoe?
Voor mensen die al hun afval al zo goed mogelijk scheiden, maar toch 
nog te veel restafval hebben, zijn er een aantal opties. Via de app van 
RWM kunt u een extra container voor restafval aanvragen. U betaalt 
voor de extra restafvalcontainer zelf, iedere lediging en het gewicht. 
Gooit u uw afval liever vaker weg? Vraag dan een afvalpas aan voor 
de ondergrondse containers. Met de afvalpas betaalt u per inworp. U 
kunt ook terecht op het milieupark.

Ik heb een medische indicatie. Heb ik recht op een 
korting? 
Ook u kunt kiezen tussen een extra container voor restafval of een 
afvalpas. Daarnaast heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming 
op uw afvalstoffenheffing als u meer restafval produceert vanwege 
medische redenen. Om dat te regelen neemt u contact op met RWM 
als u in Sittard-Geleen woont. Woont u in Beek of Stein? Ga dan naar 
https://bsgw.nl en vul het zoekwoord medisch afval in. Daar vindt u 
het aanvraagformulier.

Waar vind ik de juiste informatie voor mijn adres?
Voor de nieuwste en juiste informatie over uw afval gebruikt u 
de RWM-app. In de app staan ook belangrijke meldingen over uw 
ophaaldagen, handige tips en plotselinge wijzigingen. U vindt er het 
Afval-ABC, dat u helpt uw afval beter te scheiden. Download de 
app door de QR-code te scannen met de 
camera van uw telefoon. Volg daarna de 
link op uw scherm om de app te installeren 
of updaten. U kunt uw ophaaldagen ook 
zien in de afvalkalender op www.rwm.
nl. Via de site kunt u ook een papieren 
kalender aanvragen. 

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan 
contact op met RWM via telefoonnummer 
046 2100 120 of kcc@rwm.nl.
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onderzoek naar 
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AutoMeis Vestiging Heerlen

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

info@automeis.nl | www.automeis.nl

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

Direct contant geld of per bank en rdw vrijwaring

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

Wij zijn Auto Meis  

www.automeis.nl

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

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

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

ZELISSEN
autodemontage v.o.f.

Milieuparkweg 14
Sittard

Deejay Mick Mazoo: Grensoverschrijdende 
hoogtepunten
Leeftijd: 24 jaar
Woonplaats: Geleen
Wensen 2023: Album met alleen eigen 
nummers uitbrengen
,,Absoluut hoogtepunt voor mij dit jaar was 
mijn optreden op dancefestival Tomorrow-
land in het Belgische Boom. Een jarenlang 
gekoesterde droom kwam uit. Toen ik twaalf 
jaar was, zag ik voor het eerst beelden van 
dit dancefestival. Een week lang heb ik die 
beelden bekeken, steeds maar weer wilde ik 
zien wat er daar gebeurde, welke muziek er 
werd gespeeld en door wie. Mijn droom liep 
parallel met de realiteit. Het was een weerga-
loze, tevens bizarre ervaring.  Ik stond daar, 
het was bloedheet, op een giga groot podium 
in een ruimte voor zo’n 80.000 mensen. Een 
lichtshow en een groot scherm achter me, 
terwijl voor me zo’n 1000 mensen op mijn 
songs stonden mee te zingen. Voorafgaand 
aan Tomorrowland was ik afgestudeerd van 
de Rock Academy als producer en artiest. 
Sinds ik 16 jaar ben, ga ik als Mick Mazoo 
door het leven. Het is een verbastering van 
Mick en Michael, mijn echte naam. Mazoo 
heb ik als ‘achternaam’ gekozen omdat dat 
lekker klinkt. Mijn werkelijke achternaam is 
Dirks. Het deejayschap is voor mij de ideale 
vorm om de nummers, die ik met de laptop op 
mijn studentenkamer maak, aan het publiek 
te laten horen en mensen op die manier mee 
te nemen in de sfeer van mijn muziek. Vrien-
den of de platenmaatschappij helpen me om 
met melancholische sfeerbeelden de identiteit 
van mijn muziek weer te geven. De laatste tijd 
werk ik veel samen met Poolse vrienden. Ik 
ben half Pools, mijn moeder komt uit Polen, 
mijn vader uit Limburg. ,,Een ander highlight 
beleefde ik in Maastricht. Ik mocht na de 
Belgische deejay Netsky optreden. Netsky was 
dé topattractie van de avond. Hij draaide voor 
een uitverkochte zaal. Toen ik om 4.00 uur 
’s nachts mocht beginnen waren er nog zo’n 
1500 mensen, de meesten van hen stonden 
met de rug naar het podium en leken op weg 
naar de uitgang. Toen ik  de eerste climax 
in mijn muziek draaide, veranderde er iets, 
mensen begonnen opeens te dansen, anderen 
bleven staan kijken. Geweldig was dat.”
,,Spannender dan deze twee prachtige erva-
ringen was eigenlijk mijn optreden in O13 in 
Tilburg. Het was een grensverleggende erva-
ring voor me want ik trad er niet alleen op als 

deejay maar maakte ook deel uit van een band 
en was tevens zanger: het is altijd een droom 
geweest van me om ook als zanger te kunnen 
optreden. Als je zingt heb je meer en directer 
contact met het publiek dan met een usb stick, 
die je als deejay gebruikt om je muziek te 
laten horen. Het prachtige van deze O13 erva-
ring was dat mijn optreden als zanger-deejay 
erg goed werd ontvangen door het publiek. Ik 
ben iemand, die graag over grenzen wil gaan, 
ook al is er altijd het risico dat je op je bek 
gaat. Maar daar leer je ook weer van. 
Volgend jaar wil ik een album uitbrengen met 
allemaal eigen nummers met elk een persoon-
lijk verhaal.  Ik heb al tien nummers klaar, 
met eigen zang.  Ik wil ook de link tussen 
Polen en mij verder tot uiting brengen. De 
vrienden, die ik in Polen heb gemaakt, zijn 
een grote inspiratiebron voor me. En hoewel 
het leven van muzikant onzeker is, wil ik erg 
graag mijn brood zien te verdienen met mu-
ziek maken en optredens.”

Terugkijken en vooruitblikken Door Ray Simoen

 Foto Nortoir

Marathon zwemmer Harry Baltissen: 
kwallenbeten, hoge golven en medailles
Leeftijd: 65 jaar
Woonplaats: Geleen
Wensen voor 2023: Goud bij WK Ocean 
Man in Phuket, Thailand
,,Een geweldig jaar was 2022 voor mij. 
Het begon al in maart toen ik in Phuket in 
Thailand bij de Ocean Man  zwemwedstrijd 
in open zeewater over 10 km, de eerste plaats 
won: goud dus. Daarmee kwalifi ceerde ik me 
voor het wereldkampioenschap dat later in 
2022 in Griekenland gehouden zou worden 
Want om aan het wk te mogen deelnemen 

moet je bij een van de 25  Ocean Manwed-
strijden het podium hebben gehaald. Ik was 
superblij met mijn eerste plaats in Phuket om-
dat mijn vrouw uit Thailand komt en ik hier 
voor het eerst kennis maakte met de Ocean 
Man wedstrijden. Het was wel heftig afzien 
tijdens deze wedstrijd. Als iemand, die net 
een bus rode verf over zich heen had gekre-
gen, zag ik eruit. Knalrood en overal bulten. 
Allemaal dankzij de kwallen die me tijdens 
de wedstrijd  fl ik te grazen hadden genomen. 
Mijn overwinning heb ik gevierd met een fl es 
azijn in plaats van met champagne. Daarbij 
hadden alle deelnemers ook nog te kampen 
met de extreem hoge golven. Velen stapten 
dan ook na een tijdje in de volgboten en 
gaven op. Maar’ no guts, no glory’ zeg ik altijd 
maar.” ,,Een fi kse streep door de rekening was 
de val die ik in september twee dagen voor het 
Europees kampioenschap in Kroatië maakte. 
De enkelbanden van beide voeten scheurde 
ik. Weg EK, en maar hopen dat mijn enkels 
snel zouden genezen. Het was nog zes weken 
totdat bij Kreta het wk zou worden gehouden. 
Gelukkig haalde ik het. Een onvergetelijke 
ervaring was het, de sfeer onder de zwemmers 
was als die van één grote familie, die elkaar 
weer ontmoet. Vooral de ontvangst op Kreta 
en het defi lé van alle deelnemers door de stra-
ten van Rethymno was weergaloos. Omdat ik 
de enige Nederlandse deelnemer was mocht ik 
de vlag dragen: een geweldige eer.  Ik eindig-
de als zevende in mijn leeftijdscategorie. Dik 
tevreden was ik met dit resultaat, zeker na al 
die ellende met mijn enkels. Het was een erg 
pittige wedstrijd, de golven waren zo hoog en 
heftig dat het parcours verlegd moest worden. 
De fi nale bleef onveranderd, waardoor we de 
laatste twee kilometers door golven van twee 
meter hoogte moesten zien te komen. Maar 
dankzij mijn surfervaring wist ik hoe ik deze 
hindernis moest nemen. Het was een heftige 
maar faire wedstrijd. Zwemmers zaten me-
kaar niet dwars of duwden mekaar niet kopje 
onder tijdens de wedstrijd. De apotheose 
van dit EK kreeg nog een extra glas voor mij, 
want ik ontmoette Sharon van Rouwendaal, 
Nederlands olympisch en wereldkampioen 10 
km open water. Ze zei dat ze naar me op zoek 
was gegaan toen ze hoorde dat er één Neder-
lander meedeed aan deze kampioenschappen 
op Kreta. Erg leuk met haar gepraat, en ook 
met Florian Wellbrock, de Duitse olympisch 
kampioen, die daar ook rondliep.” ,,Eigenlijk 
zou ‘Kreta’ mijn laatste wedstrijd zijn, tot 
grote vreugde van mijn vrouw. Maar toen ik 
hoorde dat in 2023 het wk in Phuket wordt 
gehouden heb ik met mijn vrouw overlegd. 
We hebben besloten dat ik er na het wk in 
het geboorteland van mijn vrouw er echt 
defi nitief een punt achter zet. Maar eerst moet 
ik me nog kwalifi ceren voor het wk. Dat ga ik 
proberen in augustus bij een Ocean man race 
in het Poolse Gdansk. Dus ik heb nog tijd om 
goed te trainen: voor 10 kilometer moet ik 625 
baantjes in Vouershof zwemmen. Laatst heb 
ik nog wel een pak slag gekregen tijdens een 
zwemwedstrijd met toptalent Nadia, ze klopte 
me grandioos, zij het dat de wedstrijd maar 
twee baantjeslang was. Ach, het is aangena-
mer te verliezen van een charmante zwemster 
dan van een hongerig nijlpaard.”

Maurice Nelissen, centrum manage-
ment Geleen: Zes succesvolle evenementen 
zijn hoopgevend
Leeftijd: 50 jaar
Woonplaats: Geleen
Wensen: 2023: Kwaliteit evenementen 
verhogen
,,Na de ‘corona-jaren’, waarin amper iets 
mogelijk was voor de horeca en de evene-
mentenbranche, konden we dit jaar eindelijk 
weer volop aan de bak in Geleen. Spannend 
was het wel, want zouden de mensen nog de 
weg terug weten naar het centrum van Geleen 
om zich daar te amuseren? Wij van Centrum 
management Geleen moesten alles weer zien 
op te starten en hopen dat onze aanpak zou 
aanslaan bij het publiek. Voor alleen winkelen 
komen de mensen niet meer naar Geleen, we 
moeten het publiek aansprekende evenemen-
ten bieden, die samen met het shoppen de 
stad weer nieuw elan gaan geven. En nu, aan 
het eind van dit spannend jaar kunnen we 
met gerust hart stellen dat de zes ‘events’ veel 
publiek naar het centrum van Geleen hebben 
weten te trekken. Ze waren zelfs succesvoller 
dan de koopzondagen.  De Koningsdag was 
de beste, die we ooit in Geleen hebben gehad. 
Het weer was fantastisch en de mensen waren 
blij dat ze er weer eens uit konden en massaal 
naar een evenement konden.”
,,Op 5 mei hadden we ons tweede event van 
dit jaar, het Bevrijdingsfeest, dat we voor het 
eerst samen met de Oranjevereniging organi-
seerden, Dit zorgde voor een hele leuke ‘vibe’ 
in de stad. Diezelfde maand mei hielden we 

voor het eerst ‘Smokey South’, een barbecue 
wedstrijd, waar iedereen, amateur en ‘profs’ 
aan kon deelnemen. Hoewel we op meer 
deelnemers hadden gehoopt, was het toch een 
happening, die zeker voor herhaling vatbaar 
is.  We gaan zeker door met Smokey South en 
zullen dit bbq festijn nog verder uitbreiden. 
Op zondag 3 juli was het mega druk op de 
Doe Dag, waar de braderie in het teken stond 
van de Formule I, compleet met een race 
simulator en een levensgroot tv scherm van 
15 meter, waar iedereen kon zien hoe Max 
Verstappen de race op het circuit van Silver-
stone probeerde te winnen. Ook de  Old timer 
parade trok veel bezoekers naar de Markt. 
Die hoopten we in december ook met het 
Glazenhuis te lokken, maar het kille en gure 
weer weerhield velen ervan om naar dit goed 
georganiseerde festijn met tal van bekende 
Limburgse artiesten te komen.  Tussendoor 
slaagde de Brightlands week erin om velen, 
jong en oud, op een originele en aanspreken-
de manier te interesseren voor serieuze zaken 
als het milieuvraagstuk, de klimaatcrisis en 
het afvalprobleem. Mooi succes ook voor de 
Stadslabs, die zich erg hiervoor heeft inge-
spannen. Voor komend jaar hopen we op een 
snelle aanpak van de leegstand in de win-
kelstraten van het centrum. Er ligt subsidie 
klaar, dus ‘aon de geng’. Meer events kunnen 
we helaas niet organiseren, Centrum Manage-
ment Geleen heeft de handen vol aan de zes 
die we in 2022 hebben gehouden. We streven 
er wel naar om de kwaliteit van de evenemen-
ten te verhogen. Blij zijn we met de ontwikke-
lingen op ‘de kop van de Raadhuisstraat. Die 
begint zich meer en meer te ontpoppen tot het 
nieuwe horecahart van Geleen en kan hopelijk 
de opvolger worden van het legendarische ho-
recastraatje, dat er nu zo verwaarloosd bij ligt. 
We hopen dat dit straatje in 2023 eindelijk 
ees zijn mooie, nieuwe bestemming krijgt.”
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Binnenkort nieuw 
in Sittard-Geleen!
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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

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

HAROBO
Wij bekleden uw trap 

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

Bel 046 - 485 60 46

Wethouder Yvonne Salvino-Meijer: 
,,Pittig jaar vol veranderingen”
Woonplaats: Sittard
Leeftijd: 52
Wensen 2023: Behoud banen, vitale vereni-
gingen, en een beetje vakantie
,,Een pittig jaar vol ingrijpende veranderin-
gen was 2022. Na 30 jaar ondernemerschap 
maakte ik na de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart de overstap naar het wethouder-
schap. Ingrijpend maar niet lastig was deze 
stap. Mijn man en ik hadden er goed over 
nagedacht en gesproken. Mijn man staat er 
volledig achter dat ik de kans om wethouder 
te worden wilde grijpen. En hij blijft lekker 
voor me koken, heeft hij me beloofd.
Ik heb ook naar het wethouderschap toe 
kunnen werken omdat Pieter Meekels, onze 

partijleider, ruim te voren had aangegeven dat 
hij van zijn pensioen wilde gaan genieten en 
dus geen wethouder meer wilde zijn. Andere 
ondernemers hebben wel hun twijfel geuit 
of ik er goed aan deed het bedrijf van mijn 
man en mij op te geven voor een onzekere 
baan in de politiek. Hun twijfel heeft me 
niet aan het wankelen gebracht. Ik heb een 
duidelijk doel voor ogen: dienstbaar zijn aan 
de gemeenschap van Sittard – Geleen en het 
bedrijfsleven en de politiek dichter bij elkaar 
te brengen.  Het was in het begin wel wennen 
aan het tempo, waarin de politieke besluitvor-
ming plaatsvindt. In de zakenwereld kun je 
sneller tot beslissingen komen. Maar gemeen 
hebben de zakenwereld en de politiek de 
zorgvuldigheid, waarmee men tot beslissin-
gen komt. Hoewel ik van alle kanten goed en 

deskundig wordt bijgestaan door de ambte-
narij, die weet dat ik van doorpakken houd, 
is het wethouderschap een eenzaam beroep, 
met een zware verantwoordelijkheid. Jij bent 
het die de beslissingen moet nemen, en als 
het anders uitpakt dan gedacht en gehoopt, 
dan ben jij ook degene, die verantwoording 
moet afl eggen. Dat kan je soms erg eenzaam 
maken, ja. Pittig was het ook om in hoog 
tempo de vele ambtelijke stukken te lezen en 
tot me te nemen. Er komt in korte tijd heel 
veel op je af terwijl je goed de tijd wilt nemen 
om met betrokkenen te overleggen, zeker in 
deze tijd, waarin velen geconfronteerd wor-
den met zware fi nanciële problemen, is  dat 
belangrijk. Daarbij moet ik als wethouder van 
Economische Zaken en Arbeidsmarkt me ook 
het ‘landelijk speelveld’ begeven. Niet alleen 
voor de toekomst van VDL en Sabic is ook het 
Rijk van groot belang, ook voor het midden- 
en kleinbedrijf. Maar ik ervaar deze taken en 
verantwoordelijkheden niet als belastend, in-
tegendeel. Als iets je passie is, dan grijp je alle 
kansen aan. De sfeer is er met meer dames in 
raad zeker op vooruitgegaan, er waait al een 
andere wind. We hebben echter nog een lange 
weg te gaan met elkaar. En de gebeurtenissen 
tijdens de laatste raadsvergadering zijn nu 
niet bepaald positieve opstekers. Daar schrik 
ik wel van. Hopelijk gaat het in 2023 een stuk 
beter en als ik daar aan bij kan dragen, graag. 

Voor volgend jaar hoop ik dat we het be-
drijfsleven kunnen helpen om de naweeën 
van covid en de gevolgen van de energiecrisis 
te boven te komen. Zorgen zijn er dat het 
bedrijfsleven genoeg gekwalifi ceerd personeel 
kan krijgen. Beslissingen over Sabic en VDL 
worden elders genomen maar we moeten onze 
stinkende best doen om deze bedrijven voor 
deze regio te behouden. Van groot belang is 
ook dat het verenigingsleven deze zware tij-
den overleeft. Via bijdrages aan hun lasten en 
via andere middelen zullen we als gemeente 
ons inspannen opdat de vele verenigingen in 
deze gemeente ook in 2023 kunnen voort-
bestaan. Rust nemen is ook belangrijk, Een 
vakantie van twee weekjes is al gepland. Om 
in een huisje in Portugal te genieten van rust, 
mijn familie en de prachtige natuur.”

 Foto De Fotovakvrouw

Terugkijken en vooruitblikken Door Ray Simoen
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 @tummerselectro          @eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site

T. 085 – 105 4444  | www.eptummers.nl

SHOP OOK ONLINE OP WWW.EPTUMMERS.NL

KNALLENDE
KORTINGEN!

KNALLENDE KORTINGEN!

NGENO NGENNGEN!NGEN!NGENOP=OP!

BOSCH WASMACHINE
WGG04409NL 

• AFHAALPRIJS!
• 9kg inhoud • 1400 Toeren • AntiVlekken

MELITTA ESPRESSO AUTOMAAT
CAFFEO PASSIONE ONE TOUCH

• AFHAALPRIJS!
• 10 Koffievarianten • Auto clean & descaling 
• Double cup-modus

BOSCH 
WARMTEPOMPDROGER
WTH85V90NL

• AFHAALPRIJS!
• Vulgewicht 8 kg • EasyClean-filter
* Prijs na cashback, cashback geldig t/m 1-1-2023

AEG STOFZUIGER
VX4-1-EB

• AFHAALPRIJS!
• Actieradius 7,5 meter • 80 dB • 750 Watt

SAMSUNG NEO QLED TV
QE65QN92BATXXN

• AFHAALPRIJS!
• Quantum Matrix Technology 
• Neo Quantum Processor 4K 
• Quantum HDR 32x  • Dolby Atmos

EUFY WIFI DEURBEL
VIDEO DOORBELL 2K (BATTERY-POWERED) 
MET HOMEBASE

• AFHAALPRIJS!
• 16 GB opslaggeheugen • 2K videobeelden 
• Geen abonnement nodig

Adviesprijs  839,-

589,-

Adviesprijs  119,95

79,-

Adviesprijs  2199,-

1399,-

Adviesprijs  199,-

169,-

-30%-30% -30%
Adviesprijs  879,-

579,-
€35 CASHBACK

-30%-30%

65
’’

16
5 c

m

-36%-36%

-47%-47%
Adviesprijs  749,-

399,-

-34%-34% -15%-15%
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