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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, 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!

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

GOEDKOOP & DICHTBIJ
URSULINENSTRAAT 18 ECHT • SALMSTRAAT 66A GELEEN

in deze krant: 

Welzijn-& 
gezondheids

special

Ruud Meuwissen, Anne-Marie Webers-Wessels en Marc Webers van de Stichting Radio Nónnevot. Foto Marion Willemsen

Radio Nónnevot verbindt volk en vastelaovend
Stichting Radio Nónnevot is bezig aan 
haar derde seizoen. Dit jaar lanceerden 
Marc, Ruud en Anne-Marie, die aan de 
basis staan van dit initiatief een com-
pleet nieuwe app die zowel voor IPhone 
als Android geschikt is. Deze heeft bo-
vendien een flinke upgrade ondergaan 
en daarmee een serie nieuwe ingredi-
enten gekregen.

Denk hierbij aan een complete evenemen-
tenkalender, het laatste carnavalsnieuws uit 
Sittard, de Hittepetit, diverse Podcasts, een 
Mega Maffe Vastelaovesmix, TOP111, en nog 
veel en veel meer. Radio Nónnevot is een 
digitaal radiostation. Met onder andere Kaek 
van de Waek met Peet van Erp Maandag en 

(herhaling) woensdag om 19:00 uur, Ton-
nie’s Viniellie met Ton Meisen Dinsdag en 
(herhaling) donderdag om 19:00 uur, Mega 
Maffe Vastelaovesmix met DJacky Vrijdag en 
(herhaling) zaterdag om 21:00 uur, Hitte-
petit-prijsvraag Wo-do-vr-za-zo van 10:00-
17:00 direct na het nieuws (winnaar wordt 
op zondag bekend gemaakt) en nieuws van 
L1. Alles om de komende weken in de juiste 
carnavalsstemming te komen. 

Carillon
Dat is overigens nog niet alles. Radio Nónne-
vot schalt vanaf week 4 door de speakers in 
de Sittardse binnenstad en de tune van het 
radiostation ‘Laot ós mer sjuve’ is te horen 
op het carillon van de St.-Petruskerk. Zodat 

in woonkamers, kantines, buurt- en verzor-
gingshuizen én in de winkelstraten van Sittard 
dé Zittesje Vastelaoves-muziek te horen zal 
blijven. 

Als het carillon van de Grote Kerk ‘Laot ós 

mer sjuve’ speelt en de zakken met richtige 
Zittesje nónnevotte rondgaan, zorgen deze 
elementen samen met het geluid van Radio 
Nónnevot voor dé verbinding tussen het volk 
en de vastelaovend. Alaaf!

Met de Stadskrant
van

UITGAVE VOOR DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN

www.mijngazet.nl 

59no
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ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER

333,-

VRIJSTAANDE VAATWASSER
VWV149WIT

477477,-,-

WASMACHINE
WW90T534ATW

13 couverts

Bestekmand

4K UHD LED TV
55A60G

Smart TV

377377,-,-
FULL HD LED TV
LED-408FHD

288288,-,-
Smart TV

SOUNDBAR
HE-888BT
SOUNDBAR 2.0 kanaals2.0 kanaals2.0 kanaals

HDMI-ARC

Afstandsbediening 8888,-,-

IPX7 - waterproofIPX7 - waterproofIPX7 - waterproof

DAB+/FM

1400 toeren1400 toeren1400 toeren

9 kilo 

,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

VRIJSTAANDE 
KOEL- VRIES 
COMBINATIE
KV1615S 

377,-

16
1 

cm

71 liter vriezen71 liter vriezen71 liter vriezen

159 liter koelen

499499,-,-

CONDENSDROGER
T6DB82GP

8 kilo 

VRIJSTAANDE VAATWASSERVRIJSTAANDE VAATWASSER

377377377377377377

7979,-,-
BLUETOOTH SPEAKER
TUNER 2

36,,9999

STOOMSTRIJKIJZER
SI 3030 PU

70ml waterreservoir

SI 3030 PUSI 3030 PU

70ml waterreservoir70ml waterreservoir

2300 watt vermogen

STOFZUIGER
MET ZAK
COMPAXX’X 
BZGL2A312

36363636
6969,-,-

8m actieradius

Inhoud stofzak: 3,5 liter

Deze aanbiedingen zijn geldig van 9 t/m 22 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

*

Nog lang geen vette 
jaren voor De Domijnen

Door Ray Simoen

Na zeven magere jaren komen zeven vette 
jaren, zo leren de Bijbel, en de moderne variant 
ervan, de soapserie GTST, Goede Tijden, Slech-
te Tijden. Of ze zich door deze wijsheid laten 
leiden en lijdzaam afwachten tot de zeven vette 
jaren beginnen, is onduidelijk. Maar je bent 
geneigd dat te denken. Van de kant van de ge-
meenteraadsleden van deze gemeente is totaal 
niks vernomen sinds in december van 2022 de 
regionale krant een nog geheim rapport van 
adviesbureau BMC onthulde over de organi-
satorische puinhoop, die het cultuurbedrijf De 
Domeinen steeds meer wordt. Je zou denken 
dat de raad meteen dit zoveelste rampbericht 
van BMC over de al zeven jaar durende ellende 
met dit hoofdpijndossier, Het Cultuurbedrijf 
De Domijnen, zou willen lezen en bespreken.

Rekeningen
Maar, nee, totale rust, de zeven magere  jaren 
van de Domijnen zullen er dus wel acht 
worden. En voor zover bekend maakt het 
gemeentebestuur ook nog weinig haast om dit 
zoveelste rampbericht over de stand van zaken 
bij De Domijnen te agenderen voor de gemeen-
teraadsvergadering. 

Wie wel al zeven jaar vette jaren beleeft is het 
adviesbureau BMC, dat al menig zwartgekleurd 
doorkijkje heeft gemaakt van De Domijnen. 
Denk maar niet dat zo’n adviesbureau alleen 
meer stevige rapporten kan schrijven, nog veel 
beter kunnen al die adviesbureaus gepeperde 
rekeningen schrijven. 
Zeven jaar geleden kwam er een fusie van de 
zes ‘cultuurhuizen van de stad’, schouwburg, 
bibliotheek, filmhuis, kunstmuseum, poppodi-
um Volt en erfgoedcentrum. Deze zes werden 
onder één koepel bijeengebracht: De Domij-
nen. Maar al gauw zou blijken dat De Domij-
nenveld een beter gekozen naam was geweest. 
Het nieuwe cultuurhuis was gebouwd in een 
mijnenveld van loodzware ambities, financi-
ele gebreken en baanonzekerheid. Allereerst 
moesten de zes, totaal verschillende ‘cultuur-
huizen’ gaan werken als één bedrijf met aan 
het hoofd een ‘zwaargewicht’ als leider, die top 
down De Domijnen zou moeten gaan leiden. 
Dat is vragen om ellende, en die daalde dan 
ook in bakken neer. Verlammend werkte de 
structuur van De Domijnen op de creativiteit 
en dynamiek van afzonderlijke huizen. Je kunt 
een poppodium niet leiden als een bibliotheek, 

en de ‘klanten’ van een filmhuis vragen om 
een andere vorm van communicatie dan die 
van een erfgoedcentrum.  Zeker niet als De 
Domijnen directeur ook nog eens te keer gaat 
als een Stalin of Kim Il-sung. Bovendien moest 
het nieuwe gedrocht het ook nog met fiks min-
der geld zien te rooien. Met minder geld, meer 
bezoekers en een betere organisatie zien te 
verkrijgen, plus ook nog ‘vernieuwend’ zijn. Ga 
er maar aanstaan, met dank aan de politiek.

Vuist
De rapporten met aanbevelingen hoe het beter, 
duidelijker vriendelijker voor het personeel 
en de klanten kan, volgden elkaar op. Maar 
het resultaat bleef uiterst mager ondanks dure 
woorden en vage beloftes als ‘cultuuromslag’ 
en  ‘ontvlechting’.

Wat nu? Een crisis vraagt een manager. Dat 
is een ijzeren wet volgens de leer van falend 
beleid. Een manager, ja, die zal het zaakje wel 
eens op de rails krijgen. Niet met een ijzeren 
vuist, want bij De Domijnen zaten ze nog onder 
de blauwe plekken van de vertrokken directeur 
De Rooij. Maar een manager met een mense-
lijk gezicht, eentje, die niet met harde vuist, 
maar met overleg te werk gaat. En succes zou 
verzekerd zijn als niet een crisismanager maar 
zelfs twee de klus zouden klaren. Uit de ECI in 
Roermond werd Joery Wilbers ingevlogen en 
vanuit Arnhem waar ze net ook een cultuur-
tempel op orde had gebracht, kwam Gijsje van 
Honk. Ze deden aardig werk in het culturele 
mijnenveld van Sittard-Geleen. De kassa werd 
op orde gebracht en ook meer bezoekers wisten 
de weg weer te vinden naar de zes cultuurhui-
zen. Maar in de kern bleef het zaakje stinken 
naar dooie paarden, moeras van verzet en 
ouwe koeien in de sloot. Daarbij raakten de 
twee crisismanagers ook nog in een onderlinge 
crisis. De een wilde meer een centraal gestuur-
de organisatie, de ander wilde een organisatie, 
waarbij de zes cultuurhuizen ( bibliotheek, 
filmhuis, erfgoedcentrum, Stadsschouwburg, 
kunstmuseum en poppodium) zelf meer hun 
boontjes mochten doppen. Einde van dit liedje 
was dat crisismanager Gijsje van Honk het 
voor gezien hield en in juli 2022 opstapte. 

Tijd
De crisis duurt voort, veel is bij hetzelfde geble-
ven; leiding nog altijd top down, en het interne 
gekissebis en navelstaren gaan ten koste van 
het aanbieden van boeiende, vernieuwende 
programma’s voor de cultuurliefhebbers in de 
stad. Zal nog wel een paar, wellicht nog zeven, 
jaar duren. Want volgens BMC is de organi-
satie ,,nog zoekende”. De Raad van Toezicht 
van De Domijnen vraagt intussen nog wat 
,,meer tijd en toewijding” en de gemeenteraad 
moet nog wakker worden. Die vette jaren laten 
voor De Domijnen nog wel een tijdje op zich 
wachten.

Ecrevisse-avond met vertoning 
van oude foto’s en films
Sinds het moment dat het Ecrevissecomité 
haar website op 25 december 2020 in de lucht 
bracht en de Facebookpagina ook weer actief 
is geworden zijn er vele films, foto’s, verha-
len en enkele publicaties gedigitaliseerd en 
ter beschikking gesteld aan de bevolking en 
geïnteresseerden.

Omdat niet iedereen internet heeft of gebruik 
maakt van Facebook is de toegang tot deze 
interessante informatie niet altijd vanzelfspre-
kend. Om die reden heeft het Ecrevissecomité 
op 16 november j.l. een foto/filmavond ge-
houden in ’t Törpshoes in Obbicht. Dat bleek 
een groot succes: er werden oude films over 
Obbicht gekeken en het samen ophalen van 
herinneringen gaf veel herkenning en plezier. 

Om die reden willen men een dergelijke 
avond herhalen op donderdagavond 9 febru-
ari van 19.00 tot 21.00 uur in het Törpshoes 
van Obbicht, Obbichtermarkt 10.

Het is een vrij toegankelijke avond waar ie-
dereen die geïnteresseerd is in de historie van 
Obbicht welkom is. 

Er zullen oude foto’s en films van Obbicht te 
zien zijn maar het Ecrevissecomité hoopt dat 
bezoekers deze keer zelf ook nog veel mooie 
oude foto’s, verhalen en misschien wel films 
meebrengen over de historie van Obbicht. 

Eventueel vragen wij dan of we het foto en 
filmmateriaal mogen scannen om op de web-
site te publiceren.

De toegang is gratis. Consumpties dienen ter 
plekke zelf afgerekend te worden.

Ecrevissecomité van Obbicht
Het Ecrevissecomité van Obbicht, opgericht 
in 1977, stelt zich als doel het culturele leven 
en het historisch besef in Obbicht en wijde 
omgeving te ondersteunen en te bevorde-
ren in de geest van zijn naamgever, Pieter 
Ecrevisse. Sinds de oprichting verzorgde het 
comité talrijke evenementen, boekuitgaven en 
publicaties. Ook organiseerde het comité initi-
atieven voor de oprichting en instandhouding 
van verschillende Obbichtse monumenten en 
in het algemeen de bewaring van het cultureel 
erfgoed van Obbicht.
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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.

MIJNVastelaovend
Na de traditionele feestdagen waarmee het 
jaar 2022 werd afgesloten en 2023 begonnen 
is het carnavalsseizoen in al haar hevigheid 
losgebarsten. Het regende afgelopen week 
prinsenproclamaties en andere vastela-
oves-gerelateerde personalia. Om een en 
ander op een rijtje te zetten hebben we een 
samenvatting gemaakt. Zonder overigens  
compleet te willen en kunnen zijn.

In De Waereldsjtad Gelaen werden zowel de 
prins als jeugdprins uitgeroepen.  Op de ein 
kènjerzitting werd Sepp Vallen gepresenteerd 
als Sjtadsjeugprins van 2023. En een dag 
eerder was tijdens de Nach van de nuje Sjtad-
sprins Sjoerd Reintjens al geproclameerd als 
Sjtadsprins van Gelaen. 

Bij de Uule in Awt-Gelaen werd prins Bob I 
Huveneers aan het publiek getoont. Bob is 22 
jaar oud en gaat regeren met de lijfspreuk:
Ût is mich mit de paplaepel ingegaeve,
vastelaovend zit in mien blood.
Same zulle veer d’r get sjaons van make,
en ós Awt-Gelaen loate krake.
Alaaf!

Zondag 22 januari heeft hij samen met de 
jeugdprins recptie in De Bouw.  

In Sittard was na afloop van de receptie van 
stadsprins Ruud Rousseau, de  installatie 
van de nieuwe Vorst Marot Joep Wijnands. 
Hiermee kwam er een einde aan het vorsten-
tijdperk van Jan Janssen, die in 2019 in tijden 
van crisis de sprong in het diepe waagde.

Maar er was meer in het Marotte-rijk. Peet 
van Erp werd benoemd tot Ridder in de Orde 
van de Pappegey 2023. Dat gebeurde tijdens 
de Plök en Vaerezitting in het Forum. Van Erp 
is onlosmakelijk verbonden met de Sittardse 
carnaval. In 1989 werd hij uitgeroepen tot 
stadsprins en bleef zich ook na zijn prinsschap 
op diverse vlakken mateloos inzetten voor de 
‘Zittesje Vastelaovend’.

Verjaardag vieren
We zitten inmiddels in januari en dat betekent 
dat er weer verschillende verjaardagen aan 
zitten te komen, waaronder de mijne.
Ik vier mijn verjaardag zelden. Voor mij voelt 
het weinig anders dan de 364 andere dagen en 
het liefst doe ik op zo’n dag gewoon mijn ding.  
En nee, niet omdat “ik het zo verschrikkelijk 
vind dat ik weer een jaar ouder ben.” Sterker 
nog, ik vind het allemaal prima. Want, zo zeg 
ik altijd oprecht, “het is niet iedereen gegeven 
om deze leeftijd te mogen behalen.” Zo weet 
ik van minimaal 2 oud-klasgenoten dat zij niet 
meer onder ons zijn. Beiden mochten de 40 
niet eens halen.  Wie ben ik dan om te klagen 
over het bijzonder feit, weer een jaar ouder 
te mogen worden? Ik prijs me juist gelukkig 
dat ik nog vrolijk rondhobbel op deze aardbol 
en dat ik de kans krijg mijn kinderen te zien 
opgroeien. Al kun je dat dus ook doen zonder 
er elk jaar een feestje van te maken, vind ik.

De verjaardagen van de kinderen daarente-
gen gaan niet ongemerkt voorbij. Als ik de 2 
oudsten mag geloven, heb ik nog wel eens de 
neiging om op de avond voor hun verjaardag 
weer terug te mijmeren naar het moment van 
hun geboorte. Tot ergernis van de jongens 
overigens, want die weten inmiddels na 21 en 
18 jaar wel hoe bijzonder dat moment was. 
Nummer 2 heeft mij dit jaar zelfs gevraagd 
om het jaarlijkse betoog achterwege te laten. 
Uiteraard heb ik toegezegd daar mijn best 
voor te gaan doen want ja, het is immers zijn 
dag.

In China zou ik met mijn insteek overigens 
niet misstaan. Zo beschouwt de Chinese cul-
tuur de verjaardag of geboortedag als heel be-
langrijk en wordt het waar mogelijk groots ge-
vierd. Traditie speelt een grote rol en de jarige 
neemt die dag bepaalde voedingsmiddelen tot 
zich zoals kippeneieren. Sliertjes bami staan 
in deze traditie overigens voor een lang leven. 
Verder bepalen de cijfers van je leeftijd hoe 
belangrijk die dag is. Denk bijvoorbeeld aan 
het moment wanneer je een hoge leeftijd 
bereikt. Vijftig worden is ook een belangrijk 
moment om bij stil te staan, al vieren we dat 
in Nederland meestal ook uitgebreid wanneer 
die magische cijfers worden gehaald. Wel nog 
een bijzonder feitje om te weten: het bereiken 
van een leeftijd die eindigt op het cijfer negen 
is extra belangrijk in deze cultuur. 
Zo heeft ieder cultuur eigen tradities om 
een verjaardag te vieren. En overal zullen er 
mensen zijn die 
er voor kiezen 
hun verjaardag 
niet (groots) te 
vieren. Fijn dat 
die ruimte er is 
en dat je dat zelf 
kunt bepalen. 
Het is immers 
jouw feestje! 

Laeve in de brouwerie

Maud Schenk

Terug naar de prinsen en prinsessen. In Obbi-
cht waren er elf kandidaten. Het kon er maar 
1 worden en dat was Guido I die samen met 
zijn prinses Tamara voorop zal gaan tijdens 
de carnaval in het Reuberiek. 

Prins van De Bessemebènjers uit Born is Rob 
Boonen. Hij gaat regeren als Rob I, samen 
met het seniorenprinsenpaar John en Mariska 
Stoffels en jeugdprinsenpaar Rik Widdersho-
ven en Myrthe Colaris. 

AANMETEN • VERVAARDIGEN
REPAREREN • OPVULLEN

OOK AAN HUIS
75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.

Bel voor welke vergoeding u in 
aanmerking komt 046-4745050

Ook voor uw klikgebit

   
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 € 549,00

Miele en AEG wasmachinesMiele en AEG wasmachines

AEG wasmachine 1400 toeren, 8 kg, invertor 
motor: nu voor € 699,00

5 JAAR FABRIEKSGARANTIE
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*
  * binnen regio 046 en exclusief inbouw apparatuur

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

 Foto Flaarisse Gelaen

 Foto Flaarisse Gelaen

 Foto Uule Awt-Gelaen

 Foto Facebook Joep Wijnands

 Foto Marotte Zitterd

 Foto De Reube Obbeeg

 Foto De Bessemebènjers Bor 
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Ik heb moeite mijn 
warmte  rekening te 
betalen. Wat nu? 

Neem contact met ons op zodat we 
samen naar de beste oplossing voor jouw 
situatie kunnen kijken. Denk daarbij aan 
mogelijkheden om te besparen en 
verwijzing naar de overheid en instanties 
voor schuldhulpverlening. Ook kunnen wij 
een betalingsregeling aanbieden. Neem 
altijd contact op. We helpen je graag. 

 Wat betekent 
het prijs
plafond voor 
warmte? 

Om de warmterekening minder 
hard te laten stijgen, heeft de 
overheid een maximum tarief 
voor warmte vastgesteld: de 
plafondprijs. Dat betekent dat 
je tot en met een verbruik van 
37 gigajoule een lager tarief 
van € 47,38 per gigajoule 
betaalt. Voor alles wat je meer 
verbruikt, geldt het werkelijke 
warmtetarief 2023 van € 78,24 
per gigajoule. 

Warmtetarieven 2023
Ennatuurlijk legt ’t uit
De prijzen voor gas en stroom zijn het afgelopen jaar hard gestegen.  
Mede door de onrust in de wereld is de internationale energiemarkt nog 
altijd volop in beweging. Dat raakt ons allemaal. De warmtetarieven van 
Ennatuurlijk zijn, ondanks alle ontwikkelingen, in 2022 gelijk gebleven. 
Deze stonden tot en met 31 december 2022 vast. Op 1 januari 2023 zijn  
de Ennatuurlijk warmtetarieven omhoog gegaan, is het btw-tarief 
veranderd en is het prijsplafond ingegaan. We leggen je graag uit  
wat dit voor jou betekent. 

Meer weten over warmte,  
tarieven en bespaartips?

Scan de QR-code. Je vindt er het antwoord 
op veel gestelde vragen. Zit het antwoord op 
jouw vraag er niet bij? Stuur dan een mail 
naar klantenservice@ennatuurlijk.nl 
of bel naar 085-27 34 567.

Handige 
bespaartips!

 
Door slim met het gebruik van warmte 
om te gaan kun je veel warmte besparen.  
Daarom hebben wij onze warmte
bespaartips voor je op een rijtje gezet.

1.  Zet de thermostaat lager
2.  Zet je verwarming 1 uur voor het slapen  

gaan op de nachtstand
3.  Kies voor een waterbesparende douchekop
4.  Neem een douche in plaats van een bad
5.  Douche korter
6.  Voorkom tocht uit naden en kieren
7.  Isoleer met radiator- of glasfolie en isoleer 

verwarmingsleidingen
8.  Doe de deur automatisch dicht met een deurveer

Wij zijn Ennatuurlijk 
Doorpakkers in lokale energie. Wij helpen met het 
verduurzamen van Nederland. Met energie uit de buurt, 
voor de buurt. Comfortabel, betaalbaar én vertrouwd.
 ennatuurlijk.nl

   Lees hier meer 
informatie

   Meer weten over hulp?

Hoe lang staan  
de warmte   
tarieven vast?

De plafondprijs die door de overheid is 
vastgesteld en de Ennatuurlijk tarieven 
gelden van 1 januari 2023 tot en met  
31 december 2023. Dat betekent dat 
deze tarieven voor 1 jaar vast staan en 
tussentijds niet meer wijzigen. Je weet 
dus waar je aan toe bent. 

Klopt mijn voorschot 
nog bij mijn verbruik en 
de nieuwe tarieven?

De kans is groot dat je voorschot niet meer 
voldoende is. Dit komt omdat je vanaf  
1 januari meer betaalt voor de warmte die 
je afneemt. Daarnaast gaat het btwtarief 
weer terug van 9% naar 21%. Het is dus 
belangrijk dat je zelf na 1 januari je 
voorschot controleert en aanpast via 
mijnwarmte.nl of via onze klantenservice. 

Vanaf 1 januari kun je je voorschot opnieuw 
laten berekenen op basis van de nieuwe 
tarieven. Door je voorschot na 1 januari op 
mijnwarmte.nl te controleren en aan te 
passen betaal je een voorschot dat past bij 
je verbruik. Zo wordt de kans kleiner dat je 
op je jaarafrekening moet bijbetalen. 

1. Ga naar mijnwarmte.nl
2. Log in 
3.  Kies ‘Mijn voorschot’ en bekijk je maandelijkse 

voorschotbedrag
4. Kies ‘Voorschot controleren’
5. Voer een nieuwe meterstand in
6.  Bekijk je nieuwe voorschotadvies: accepteer, 

behoud of bepaal je voorschotbedrag
7.  Je ontvangt een e-mail met je voorschotbedrag

Zo pas je je voorschot aan:

   Lees hier meer over hoe je stap 
voor stap je voorschot controleert

Neem contact op via:  
Mail:  klantenservice@ennatuurlijk.nl
Telefoon:  085-27 34 567
Whatsappbericht:  06-11 46 11 51

We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
tussen 8:30 en 17:00 uur. 
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Marian Dieteren van het Limburgs Toneel Sittard

Mijn naam is Marian Dieteren, ik ben 
66 jaar. Ik woon in Sittard en ben sinds 
5 april 2017 voorzitter van het Lim-
burgs Toneel Sittard, een van de oudste 
toneelgezelschappen van Sittard.

Tekst Bert Wassenberg

Vertel eens iets over de ontstaansge-
schiedenis van jullie toneelgezelschap?
Het Limburgs Toneel is een toneelgroep, 
gevormd door een stel enthousiaste theater– 
en spelmakers. Wij zijn één van de oudste 
toneelgezelschappen van Sittard en maken 
al jaren deel uit van het culturele leven van 
de stad. De historie en oprichting van Het 
Limburgs Toneel Sittard gaat bijna een eeuw 
terug. Het begon met Jacobus Josephus 
Henricus Engelen (Jacques jr.), geboren op 
19-4-1909 te Sittard. Hij was de zoon van Ja-
cobus Hubertus Christiaan Engelen (Jacques 
sr.), die in Roermond lid was van de Rede-
rijkerskamer en als lekespeler lid was van de 
toneelvereniging. Het bloed ging waar het niet 
gaan kon en Jacques jr. trad in de voetsporen 
van zijn vader en gaf in 1921 (12 jaar oud) zijn 
eerste voorstelling. Van 1924 tot 1928 waren 
vader en zoon samen binnen de toneelver-
eniging van Studentenclub Sanctus Petrus 
actief als speler en regisseur. Dit leidde op 24 
april 1928 tot de oprichting van de Sittardse 
Toneelvereniging Kunst en Vermaak. Op 21 
september 1929 werd het omgedoopt tot de 
Herentoneelvereniging Het Limburgs Toneel. 
Jacques sr. ging als regisseur aan de slag ging 
en jr. als speler en voorzitter. In 1936 werden 
dames toegelaten en werd de vereniging ge-
mengd. Het gezelschap telt nu 35 leden en zet 
ieder seizoen een aantal theaterproducties op 
de planken. De groep brengt naast toneelvoor-
stellingen ook straattheater door middel van 
een wagenspel. Een groot deel van de spelers 
van het Limburgs Toneel Sittard levert ook 
een belangrijke bijdrage aan de Zittesje Revuu 
die eens in de drie jaar plaatsvindt. Net als 
de oprichters nastreefden wordt ook nu nog 
steeds een voorstelling gemaakt met enthou-
siasme, liefde en vooral heel veel plezier. Dat 
is dan ook wat het publiek van ons mag ver-
wachten: spel, lol, emotie en een voorstelling 
met en vanuit het hart gemaakt.

Kun je ook iets vertellen over jullie 
positie binnen het culturele landschap 
van Sittard? Is jullie vereniging puur 
Sittards of (gelet op de naamgeving) 
gaan jullie de stadsgrenzen over? 
De vereniging beschouwt zichzelf als een ech-
te Sittardse vereniging en voelt zich hier ook 
nauw mee verbonden. Dit komt ook vaak tot 
uitdrukking in het hanteren van oude Sittard-
se namen in dialectstukken (wagenspelen). 
Ook het merendeel van onze stukken wordt in 
het Sittards dialect opgevoerd. In het verleden 
werden de voorstellingen ook buiten Sittard 
op de planken gebracht, maar de laatste jaren 
niet meer. Ook vanwege het feit dat zowat 
iedere stad of dorp een plaatselijke toneelver-
eniging heeft.

Hoe ben je betrokken geraakt bij deze 
vereniging en welke kwaliteiten moet 
de voorzitter meebrengen om ook een 
succesvolle voorzitter te zijn?
Ik ben betrokken geraakt bij de vereniging 
omdat ik door de vorige voorzitter gevraagd 
ben om zijn voorzitterschap over te nemen. 
Als voorzitter van deze vereniging is het be-
langrijk dat je affi  niteit hebt met toneel. Ook 
denk ik dat je zelf een heel actieve rol moet 
vervullen bij de vereniging. Dit in de ruimste 
zin van het woord dus: organiserend, helpend, 
ondersteunend, initiatief nemend, verbindend 
en goed samenwerken met alle leden.

Op de website staat als laatste voor-
stelling een Toertje Toneel uit oktober 
2021 op 4 verschillende locaties in Sit-
tard. Wat zijn de plannen voor 2023?
Dit is niet helemaal waar! Dit jaar hebben 
we tijdens het Sint Rosa Festival veel succes 
gehad met de eenakter De Nonnen van Wan 
Orde, die op zaterdag 27 en zondag 28 augus-
tus 2022 volle tenten trok. Omdat de PR voor 
deze voorstellingen via het Sint Rosa Festival 
kanaal liep, is op onze website via een link 
naar onze Facebookpagina hieraan uitgebreid 
aandacht besteed. I

n 2023 staat de productie JOLIEN gepland, 
waaraan een 20-tal spelers deelnemen. Naast 
de eigen spelers maken we ook dankbaar 
gebruik van spelers van collega-toneelvereni-
gingen. We ervaren dit als een fi jne wisselwer-
king. Het is een bewerking van het boek “Het 
bezoek van de oude dame” (wraak-tragi-co-
medie) door Hanneke Jonkers, die wederom 
voor de regie tekent en het belooft een waar 
spektakelstuk te worden in Westernstijl. 

Naast deze grote productie zullen we ook weer 
meedoen aan het Sint Rosa Festival en maken 
we de bezoekers alvast nieuwsgierig met een 
“voorproefje” naar JOLIEN. Ook staat er nog 
een wagenspel op de planning.

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

Doe mee aan onderzoek 
over armoede
Ervaar jij armoede of heb jij ideeën over hoe 
je armoede in onze Gemeente Sittard-Geleen 
kunt bestrijden? Doe dan mee aan het onder-
zoek ’Armoede in de Gemeente Sittard-Ge-
leen’. Deelnemen aan het onderzoek duurt 
ongeveer 5 minuten. De resultaten worden 
verwerkt en in het voorjaar aangeboden aan 
onze wethouder Judith Bühler van Middelen, 
participatie en bestaanszekerheid. 
Scan onderstaande qr-code om rechtstreeks 
bij het onderzoek uit te komen. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Darja 
van Heel onder supervisie van mevrouw S. 
Pelzer, docent Trevianum in het kader van 
haar profi elwerkstuk als onderdeel voor het 
eindexamen Havo.

Is de vereniging financieel gezond? 
Hoe krijg je dat voor mekaar?
Gelukkig kan de vereniging door goed beleid 
de eindjes aan elkaar knopen. We proberen 
de producties die ter hand genomen worden, 
kostendekkend of zelfs met een kleine winst af 
te sluiten. Daarnaast proberen we de alge-
mene kosten van de vereniging te dekken via 
contributiegelden en overige inkomsten.

Jullie hebben een accommodatie aan 
de Engelenkampstraat; zijn jullie daar 
tevreden over of zijn er nog wensen?
Jammer genoeg is het Land van Gulick on-
langs verkocht aan ZOwonen. Dit betekent dat 
de Stichting Mensen Met Mogelijkheden, via 
wie wij de theaterzaal huren, dit gebouw per 
1 februari a.s. moet verlaten. Wij zijn dus 
naarstig op zoek naar een repetitie- en uitvoe-
ringsruimte!

De vereniging draait grotendeels op 
vrijwilligers, neem ik aan. Zijn die ge-
noeg voorhanden en hoe komen jullie 
aan nieuwe aanwas?
We hebben spelende leden en niet-spelende 
leden. Laatstgenoemden zijn voornamelijk 
betrokken bij ondersteunende diensten zoals 
decor, techniek, facilitair, e.d. Maar natuurlijk 
heb je van beide categorieën nooit genoeg! 
Naast spontane aanmeldingen komt nieuwe 
aanwas veelal vanuit de Zittesje Revuu. Figu-
ranten geven bijvoorbeeld aan geïnteresseerd 
te zijn in een lidmaatschap. Zij volgen dan 
onze workshops, starten met hun optreden 
tijdens een wagenspel en maken daarna deel 
uit van onze spelersgroep die zich voor pro-
ducties kunnen inschrijven.

Ik lees op jullie Facebookpagina nog 
iets over de Nonnen van Wan Orde en 
het Sint Rosafestival van afgelopen 
zomer. Vertel eens wat we ons daarbij 
moeten voorstellen?
Deze eenakter is geschreven en geregisseerd 
door Hanneke Jonkers. Het is een hilari-
sche vergadering van de nonnen waarop het 
belangrijkste agendapunt is hoe het met de 
vorderingen van de samenstelling van het 
koor staat.  Een Babylonische spraakverwar-
ring ontstaat omdat iedereen denkt dat de 
ander het zou regelen. Ze roepen uiteindelijk 
de Heer aan en plots geschiedt het wonder en 
ontpopt het publiek zich als het langverwachte 
koor….de nonnen zijn euforisch en samen met 
het publiek wordt het Oh Happy Day ingezet!

Hoe is het met het verenigingspro-
gramma gegaan nu in het ná-corona 
tijdperk? Zijn er in 2023 e.v. jaren nog 
bijzonderheden te melden?
Naast eerdergenoemde productie JOLIEN 
in 2023, staat 2024 in het teken van ons 
jubileumjaar: 100-jaar Limburgs Toneel. Over 
de juiste oprichtingsdatum bestond jaren-
lang onduidelijkheid, maar omdat op de bij 
notaris goedgekeurde statuten de datum 20 
april 1924 staat genoteerd en de jubilea 75 en 
90 jaar ook deze datum als uitgangsdatum 
hebben genomen, is besloten deze datum 
als oprichtingsdatum te hanteren. We zijn 
momenteel bezig een “Jubileum Commissie” 
op te tuigen die gaat brainstormen over WAT, 
HOE, WAAR.

De Facebookpagina telt bijna 600 
volgers. Is dat een belangrijk medium 
voor jullie? Welke andere mogelijkhe-
den gebruiken jullie om publiciteit te 
maken?
Het belangrijkste kanaal zijn natuurlijk onze 
eigen Limburg Toneel ambassadeurs. Dat zijn 
de leden van de vereniging, hun achterban 
en het trouwe publiek dat we de afgelopen 
jaren hebben opgebouwd. Naast de moderne 
kanalen zoals de website, Facebook, app-groe-
pen blijven ook de offl  ine middelen belangrijk 
zoals een poster in een café, een fl yer in de 
brievenbus of een viltje op de bar. Nog beter: 
korte scènes uit een stuk opvoeren in de stad 
tijdens een koopzondag of tijdens het Sint 
Rosa Festival. Zo neem je mensen mee in het 
spel en de beleving van het Limburgs Toneel. 
Dat is de beste manier om ze uit te nodigen 
om naar ons te komen kijken.

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat 
niet gevraagd is?
Het is voor veel verenigingen in Sittard een 
uitdaging om aan een geschikte repetitie-
ruimte te komen. Ook nu voor ons aangezien 
we het Land van Gulick moeten verlaten. Om 
het cultureel erfgoed van Sittard te bewaren 
en te borgen zou het wenselijk zijn als de 
Gemeente een soort creatieve smeltkroes kan 
faciliteren waar we samen kunnen werken 
met andere makers en ons kunnen huisvesten 
en optreden.
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Scan de QR-code 
voor alle info. 

onderdeel van

Waar & Wanneer? 
Maandag 30 januari - Inloop van 19.00 - 21.00u
Buurtcentrum Limbrichterveld, Eisenhowerstraat 724 in Sittard
Maandag 30 januari - Inloop van 19.00 - 21.00u

Supersnel glasvezel open voor Sittard-Geleen

open
Onze deuren staan

Maak kennis met de 
deelnemende providers.

Ontdek je persoonlijke mogelijkheden
Wil je weten wat er allemaal mogelijk is? Kom dan naar de kennismakingsmiddag en ontdek welke providers 
deelnemen op het E-Fibernetwerk. Door kennis te maken met de provider kies je met zekerheid het pakket 
dat het beste bij jouw wensen past. We nodigen je uit om langs te komen. Kijk voor meer informatie op 
e-fi ber.nl/sittard-geleen
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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 14 januari | 14.00 uur | Nieuw-
jaarswandeling met Plök | Start: Tennis-
vereniging Munstergeleen aan de Beekstraat/
Lintjesweg

Zaterdag 14 januari | 20.00 uur | Nieuw-
jaarsconcert Zanglust | Hanenhof, Heren-
hof 2 in Geleen

Zaterdag 14 januari | 10.00 tot 13.00 uur | 
Snuffelmarkt bij de Engele van Zit-
terd-Gelaen | Pastoor Jacobsstraat 16a in 
Sittard

Woensdag 18 januari | 18.30 uur | Ontdek je 
stem bij Si-Tard | Jochem Erenshoes aan 
het Kloosterplein in Sittard

Donderdag 19 januari | 20.30 uur | Volt’s 
Pubquiz | Poppodium Volt aan de Odasingel 
88 in Sittard

Zaterdag 21 januari | 13.30 uur| Kenjermid-
dig op de ZMC | ZaterdagMiddagClub aan 
de President Kennedysingel in Sittard

Zaterdag 21 januari | 20.00 uur | Ravelin in 
Theater Karroessel | Jupiterstraat 35 in 
Geleen

Zaterdag 21 januari | 19.00 uur | Prinsenre-
ceptie VV De Kraonkelaere | Reünie aan 
de Wilhelminastraat 1 in Geleen

Vrijdag 27 januari | 18.30 uur | Prinsenre-
ceptie De Smautbulen | Zaal Auwt Eine-
koeze aan de Everstraat 17 in Einighausen

Zaterdag 28 januari | 19.30 uur | Metropolis 
concert Big Band Beeg en Harmonie 
St. Cecilia | Fletcher Wellness-Hotel aan de 
Milaanstraat in Sittard

Woensdag 1 februari | 14.00 uur | Senioren-
zitting Zonnebloem en Marotte | Toon 
Hermans Theater in Sittard

Zaterdag 4 februari | 11.00 uur | Boetezit-
ting Munstergelaen | Markt Munstergeleen

Zondag 5 februari | 13.30 uur | Limburgse 
Middig in Obbeeg | Harmoniezaal aan de 
Koestraat 8 in Obbicht

Zondag 5 februari | 11.30 uur | Vrouwluujt-
reffe in ‘t Volkshoes | Pastoor Schoenmae-
ckersstraat 8 in Geleen

Vrijdag 10 februari | 20.00 uur | Aovend 
van CV De Dwaesjligkesj | Cafe Dwaesj 
aan de Stationsdwarsstraat 8 in Sittard

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

Voor al uw 
  behang en 
   schilderwerken

Vraag vrijblijvend 
prijsopgave aan.

Tel. 06 51761090

HAROBO
Wij bekleden uw trap 

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

Bel 046 - 485 60 46

SNOEIEN / 
ROOIEN VAN BOMEN

Verwijderen van boomstronken
Tuinonderhoud
Tuinrenovaties

Tel: 06 - 124 583 25
info@oversierboomverzorging.nl
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Nieuwe omroep Doorstart-tv 
wil venster op de regio zijn

Hans Gorissen en Bert Salden. Foto Frank Janssen

Met het interviewprogramma ‘Studio 
046’ liet Doorstart-tv deze week zien 
wat deze nieuwe lokale omroep wil zijn: 
een veelzijdig venster op de westelijke 
mijnstreek zijn. Popmuziek, theater, 
lokale geschiedenis, festiviteiten, 
gezondheid en ook politiek. ,,Kortom, 
alles wat de mensen van de westelijke 
mijnstreek interesseert, we willen een 
omroep van en voor deze regio zijn”, 
aldus Bert Salden en Hans Gorissen, 
die samen met Jean Geurts de nieuwe 
lokale zender stichtten.

Door Ray Simoen

Niet via de kabel is Doorstart-tv te zien want 
de vergunning om via dit kanaal uit te zenden 
is nog in handen van de andere streekom-
roep Bie-Os. Doorstart.tv zendt uit via een 
eigen Youtube-kanaal (via www.doorstart-tv.
nl) en gaat alleen tv programma’s maken. 
Om de week wordt een nieuwe versie van 
het, voorlopig, enige programma Studio 046 
uitgezonden. De eerste uitzending van Studio 
046 was veelbelovend met een keur aan 
interessante gasten zoals popbaas Jan Smeets, 
Pieter Meekels, voorzitter van het comité dat 
het OLS in Born dit jaar organiseert, Harry 
Strijkers, regionaal historicus en veelschrijver, 
Mikos Pieters, hoofd Podium van De Domij-
nen, de band Bieske en Corinna Sipkema van 
‘Limburg Positief Gezond’. 

Opgetogen
,,Studio 046 is een interviewprogramma, dat 
we opnemen in een studio. Later willen we 
met het programma Magazine 046 naar bui-
ten en op locatie gaan opnemen. We bouwen 
ons programma-aanbod steeds verder uit. We 
willen best graag ineens meer programma’s 
maken en uitzenden maar we hebben, helaas, 
geen subsidie, geen sponsors en mensen ken-
nen ons nog niet”, verklaart hoofdredacteur 
Bert Salden. ,,Human interest, mensen uit 
de regio interviewen en hen het woord geven 
om toe te lichten wat er allemaal in deze regio 
gebeurt. Dat is ons streven. Politiek zullen we 
zeker niet schuwen, maar dan bijvoorbeeld 
door twee politici van verschillende gemeen-
tes in de regio laten uitleggen wat voor plan-

nen ze mogelijk willen maken voor de burgers 
van hun gemeente”, legt cameraman, (eind)
regisseur en montageman Hans Gorissen uit.
Opgetogen zijn de twee Doorstart-tv voor-
mannen over de bijval die ze kregen toen 
ze de oprichting van hun omroep bekend 
maakten. ,,De Heemkundevereniging Geleen, 
Kasteel Limbricht en Afscheidshuis De Hoes-
kamer in Buchten stelden spontaan ruimte 
beschikbaar als tijdelijke tv studio. Met de 
website Sittard-Geleen.nieuws.nl hebben 
we een samenwerkingsverband zodat onze 
programma’s ook via deze site te zien zijn. En 
een aantal medewerkers en ex-medewerkers 
van Streekomroep Bie-Os hebben zich bij ons 
gemeld om als cameraman, presentator en 
redacteur aan de slag te gaan. We hebben nu 
9 camera mensen en 13 redacteuren,” zegt 
Salden glimlachend. 

Onhoudbaar
Net als mede Doorstart-tv oprichters Gorissen 
en Geurts heeft ook Salden een beladen Bie-
Os verleden. Salden was bij Bie Os hoofdre-
dacteur totdat hij door het bestuur de laan 
uit werd gestuurd. Niet omdat hij geen goed 
werk afleverde of niet hard genoeg zijn best 
deed. Maar omdat het toenmalige bestuur 
zelf steeds meer ook de programma-inhou-
delijke touwtjes in handen wilde nemen en 
zelf wilde bepalen welke onderwerpen in 
beeld gebracht moesten worden. ,,Onhoud-
baar en onwerkbaar werd het niet alleen voor 
mij en veel andere vrijwilligers om op deze 
manier te werken bij Bie Os. Het driekoppige 
bestuur trad steeds autoritairder op, weigerde 
besluiten toe te lichten en verordonneerde 
alleen maar. Er werd totaal niet helder en 
duidelijk overlegd en gecommuniceerd met 
vrijwilligers. Wie om uitleg vroeg of aangaf 
een andere visie te hebben, werd meteen gero-
yeerd. Steeds meer vrijwilligers verlieten dan 
ook Bie Os, allen met een kras op de ziel. Tja, 
op erg brute wijze werd ons speeltje van ons 
afgenomen”, aldus Salden. Voor Gorissen was 
ook het te grote verschil tussen de vrijwilligers 
van Omroep Start en Lokale Omroep Stein 
een reden voor hem om op te stappen bij Bie 
Os, dat drie jaar geleden ontstond door een 
fusie van Start en LOS. ,,De cameramensen 
en technici van LOS waren minder geschoold, 

toegewijd en bekwaam dan die van Start. 
Dat ging op den duur steeds meer schuren, 
zeker omdat er een sterke dominantie was 
van de vrijwilligers met een LOS verleden. 
Ook merkten de oud-Start vrijwilligers dat ze 
tegengewerkt en buitenspel werden gezet door 
de oud-LOS-sers. Onvoorstelbaar vind ik het 
nog steeds dat een cameraman aangeeft niet 
naar Geleen of Sittard te willen voor opnames 
omdat hij alleen in Stein wil werken. Evenzo 
begon de autoritaire houding van het bestuur 
steeds meer aversie op te roepen”, verklaart 
Gorissen. Hij voegt eraan toe dat de nieuwe 
omroep zeker niet door een anti-LOS en 
anti-Stein mentaliteit wordt gedreven. ,,We 
zijn tegen niemand, we zijn pro de Westelijke 
Mijnstreek.”

Knipoog
 De naam Doorstart-tv is volgens beide 
oprichter een snaakse knipoog naar het 
verleden, waar beiden afscheid van hebben 
genomen. ,,De naam is een stille verwijzing 
naar vroeger, de tijd dat de lokale omroep 
Start bekend stond om zijn goede techniek en 
camerawerk ”, geeft Gorissen aan. ,,En omdat 
heel veel vrijwilligers van Bie Os zijn opge-
stapt bij deze omroep en bij ons zijn gekomen 
voor een nieuwe start, vinden we Doorstart 
een mooie naam voor onze omroep”, zegt 
Salden glimlachend. 

Veel aandacht willen beiden niet meer beste-
den aan wat geweest is. ,,We willen snel groei-
en en meer programma’s gaan maken. Aan 
onderwerpen geen gebrek. Deze regio barst 
ervan, zoals het damesvoetbal, de spannende 
ontwikkelingen bij sportcentrum Watersley, 
carnaval, het OLS en de vele activiteiten van 
de Heemkundeverenigingen in de regio. De 
camera’s zullen kunnen blij ven draaien”, 
besluiten de beide Doorstarters.

Informatie:
De uitzendingen van de nieuwe omroep 
Doorstart-tv zijn te zien via:
www.doorstart-tv.nl
www.sittard-geleen.nieuws.nl
www.beek.nieuws.nl
Facebook: doorstart-tv
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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

Mijnverleden Staatsmijn Maurits (2)
In deze rubriek nemen leden van de werk-
groep Mijnverleden Staatsmijn Maurits u de 
komende tijd mee in de wereld van de mijn-
werkers en het verleden van Geleen.

De historie van Geleen, in de laatste 100 jaar 
en haar ontwikkeling tot op heden, is groten-
deels te danken aan het rijke mijnverleden. 
De welvaart die ontstond door de Staatsmijn 
Maurits en de geschiedenis van de mijnen 
is helaas nog maar weinig zichtbaar in de 
Gemeente Sittard-Geleen. Daarom vonden de 
leden van de werkgroep het een goed idee om 
een excursie te organiseren naar het Belgische 
Beringen. De Geleense Cultuurfederatie – die 
jaarlijks een busreis organiseren- werd door 
PR bestuurder/vicevoorzitter Peter Henssen 
benaderd en bereid gevonden om de helpende 
hand te bieden en op verzoek en wens werd 
op 26 juni 2022 een mooie busreis georgani-
seerd. Als werkgroep stelden we vervolgens 
een aantal kaarten voor deelname beschik-
baar en het Mijnwerkerspad, de badzaal, de 
lampisterij, de bezettingszaal en de schacht-

bok die de mijnwerkers gebruikten om in 
de ondergrond af te dalen, werden bezocht 
zo geeft voorzitter Marcel Mastenbroek aan. 
Circa 35 inwoners van Geleen kregen een 
mooie cultuurmiddag voorgeschoteld die 
gezellig werd afgesloten met een bezoek aan 
de plaatselijke bierbrouwerij Remise 56 die 
schitterend gehuisvest is in een gerestaureer-
de Tram remise. Natuurlijk vloeide er ook 
heerlijk gerstenat, zo geeft de penningmeester 
van de werkgroep, Ton Wolters, aan. Eigenlijk 
traditioneel de stof wegspoelen met een lekker 
glas bier. “Maar laten we ook heel eerlijk zijn”, 
grapt Peter Henssen: “In de Mijntijd kende 
Geleen vele kroegen voor de hardwerkende 
ondergronders. Menigmaal ging ik zodoende 
mijn vader, die mijnwerker was, samen met 
mijn moeder tegemoet richting de Ringover-
straat op Lindenheuvel. Hij kon immers niet 
met een leeg loonzakje thuis komen”. 

Er werden in Beringen vele schitterende foto’s 
vastgelegd door Ton Wolters die desgewenst 
opvraagbaar zijn via de werkgroep.

 Foto Werkgroep Mijnverleden Staatsmijn Maurits

gob’s inzamelactie groot succes

Met de woorden ‘Jouw warme jas, trui 
en schoenen passen ook een ander!’ 
raakte Myra veel mensen en realiseer-
den ze zich dat de dagen weer korter 
én kouder worden, de feestdagen weer 
langzaam in zicht komen en er helaas 
nog veel mensen zijn die het héél erg 
moeilijk hebben. Steeds meer mensen 
hebben grote problemen en voor velen 
is het aantrekken van goede warme kle-
ding helaas niet vanzelfsprekend.

Myra’s oproep was een logisch vervolg op 
de noodkreet van kledingbank de Grabbel-
ton uit Geleen en de Koempel van het Leger 
des Heils. Net als eerdere jaren trok Myra, 
namens gob, opnieuw alles uit de kast om te 
helpen. Want er is helaas nog steeds een groot 
tekort aan winterjassen, warme truien en 
winterschoenen. In 2 weken tijd verzamelde 
ze zo heel veel spullen die bij haar thuis of in 
haar kapsalon werden afgegeven. Allemaal 
bruikbare zaken waar heel wat mensen blij 
mee zijn. Maar liefst 6 keer heeft ze een volle 
auto met spullen bezorgd bij De Koempel en 
bij de Grabbelton. Bij De Koempel halen Aalt 
Fikse, Kim en héél veel vrijwilligers alles uit 

de kast om mensen te helpen. De ingezamelde 
kleding was dan ook meer dan welkom. Bij 
De Koempel kunnen mensen terecht voor een 
gratis kop koffie of thee, een luisterend oor 
en een verwarmde omgeving. Meer en meer 
mensen maken daar gebruik van.

Ook Jannet Tel, die Speelgoed en Kleding-
bank de Grabbelton runt, was erg blij met 
de aangeleverde zaken. Kleding waarmee 
mensen met een te kleine beurs hartstikke blij 
zullen zijn. Met een tevreden gevoel en vol 
trots kijken gob en Myra terug op dit gewel-
dige resultaat. Opnieuw werden veel mensen 
geholpen. Bijna 200 jassen, ruim 100 truien 
en 30 paar schoenen kregen zo een nieuwe 
eigenaar.

En niet alleen particulieren deden een duit 
in het zakje. Zo doneerde Anique Snijders 
(@Matchpoint-Sports) sportschoenen en 
verschafte Jozemiek Frenken (@Jozemiek 
Fashion and Lifestyle) nieuwe sjaals, sokken 
en tassen. Myra: “namens alle mensen die 
jouw hulp hard nodig hebben DANKJEWEL. 
Dankzij mensen zoals jij ziet onze wereld er 
alweer een klein beetje beter uit”.
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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

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

Unieke kans bij pilot plants op 
Brightlands Chemelot Campus 
voor procesoperators

In acht kleinschalige plants wordt 
baanbrekend onderzoek gedaan op het 
gebied van hoogwaardige materialen en 
duurzame technologieën. Een unieke 
kans voor procesoperators om te wer-
ken aan innovatieve processen.

In de pilot plants op de Brightlands Chemelot 
Campus worden innovatieve processen, in-
stallaties en technologieën getest en geopti-
maliseerd, met als doel deze later op grotere 
schaal toe te passen in een industriële fabriek. 
Dé kans voor procesoperators om te werken 
in een hightech omgeving met de mogelijk-
heid unieke kennis en ervaring op te doen. 

Unieke kans
Via ProfCore kun je als procesoperator A,B of 
C aan de slag bij pilot plants van onder andere 
Avantium, Coolbrook, Covestro en Vertoro. 

Deze bedrijven werken aan baanbrekende 
innovatieve projecten zoals bijvoorbeeld de 
productie van anti-reflectieve coating om 
energieopname van zonnepanelen te ver-
groten. In andere pilot plants wordt gewerkt 
aan een CO2-neutraal productieproces met 
technologie gebaseerd op raketwetenschap 
op straalmotoren, maar ook aan de productie 
van klimaat neutrale brandstof gemaakt van 
houtpulp. 

Ben jij als procesoperator toe aan een nieuwe 
uitdaging? Laat deze unieke kans dan niet aan 
je voorbijgaan! De mogelijkheid om bij te dra-
gen aan de oplossing voor enkel van ’s werelds 
grootste uitdagingen, krijg je niet elke dag! 

Kijk voor meer informatie op https://www.
werkenbijprofcore.nl/procesoperators

Geschiedenis van de VOC vertelt in 
vijf avonden door Roland Willems
De Verenigde Oost-Indische Compagnie is 
voor velen onderdeel geweest van de geschie-
denislessen op de Middelbare School toen de 
Vaderlandse geschiedenis nog prominent in 
het lesprogramma opgenomen was.

Kom luisteren en kijken naar het comple-
te verhaal bij Gilde de Graven als Roland 
Willems je in vijf avonden vertelt én laat zien, 
dat de VOC twee eeuwen lang het monopo-
lie heeft gehad op de succesvolle overzeese 
handel tussen de Nederlandse Republiek en 
Azië. Niet voor niets is het archief van deze 
Compagnie erkend als werelderfgoed.

Positief is dat de VOC zorgde voor werkgele-
genheid, handelsgeest, durf en daadkracht. 
Anderzijds wordt het geassocieerd met een 
gewelddadige handelswijze en kolonisatie.
Beide meningen hebben een grote kern van 
waarheid. In deze cursus van 5 bijeenkomsten 

zal Roland Willems, onderwijskundige van 
beroep met als hobby de VOC, u meenemen 
langs al deze facetten. Er zal gestart worden 
met een algemene inleiding. Daarna neemt 
u deel aan de reis naar Indië op het schip: de 
Batavia. Er zal uitvoerig aandacht worden 
besteed aan de zwarte bladzijden die de VOC 
schreef, om af te sluiten met een verkenning 
langs hedendaagse overblijfselen van de eer-
ste grote monopoliebedrijf der wereld.

De lezingen wordt gegeven op 5 donderdag-
avonden 2, 9 en 16 februari en 2 en 9 maart 
2023 van 19.00 tot 21.00 uur met een pauze 
van 20 minuten.

Vaart u ook mee in het kielzog van de VOC?
De kosten voor deze zeer interessante bijeen-
komsten bedragen €24,00 en inschrijven kan 
via www.gildedegraven.nl



MIJNGazet | pagina 10

Onze gemeente doet elke twee jaar 
mee aan de landelijke peiling ‘Waar 
staat je gemeente’. Met de resultaten 
van deze peiling kunnen we ons 
vergelijken met andere gemeenten. 
Maar belangrijker nog, we gaan binnen 
onze gemeente met elkaar aan de slag 
met de resultaten: gericht per wijk of 
stadsdeel en samen met u als inwoner, 
ondernemer of organisatie.

Doe mee!
De komende tijd organiseren we 
bijeenkomsten om aan de slag 
te gaan met de resultaten van 
de inwonerspeiling in uw wijk. 
In november zijn de eerste twee 
bijeenkomsten geweest. In januari 
en februari volgen de andere 
wijken. Bijvoorbeeld op 16 januari 
Sittard-Centrum, Kollenberg-Park, 
Leyenbroek, 18 januari Munstergeleen 
en Windraak. Aanmelden kan via 

 www.metsittardgeleen.nl/
inwonerspeiling. 

Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem 
informatie kunt geven over (ernstige) criminaliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de productie en handel van drugs, hennepteelt, criminaliteit en wapen- 
of mensenhandel. Jaarlijks stuurt M. 20.000 meldingen door naar de politie, 
gemeente en andere opsporingsinstanties. Zo levert u een bijdrage aan de 
veiligheid van uw omgeving.

Anoniem
M. is dé plek waar uw anonimiteit verzekerd is. Er werkt een klein team van 
goed opgeleide mensen. Zij hebben maar één doel voor ogen: uw anonimiteit 
beschermen. In een vertrouwelijk gesprek nemen zij de details van uw melding 
met zorg door. Ze bieden u een extra vangnet: voor als u wel wilt melden, maar 
niet bekend wilt worden. 

Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per week bereikbaar via 0800 - 7000. 
Daarnaast kunt u 24/7 melden via  www.meldmisdaadanoniem.nl. 

Altijd op de hoogte zijn van het laatste 
nieuws in onze gemeente? Houd dan 
onze nieuwssite in de gaten. Scan de 
QR-code of kijk op 

 www.sittard-geleen.nl/actueel. 

VERNIEUWINGEN EN VERBETERINGEN

Nieuwe bushokjes

De afgelopen maanden zijn in de hele 
gemeente alle bushokjes, de zogeheten 
abri’s, vervangen. De werkzaamheden 
zijn inmiddels zo goed als klaar. De 
meeste abri’s zijn vervangen door een 
moderne versie. Het contract met de 
vorige leverancier was afgelopen. Dat 
is de reden dat de bushokjes vernieuwd 
werden. 

Duurzaam en inclusief
Een aantal van de bushokjes heeft 
duurzame onderdelen gekregen. Denk 
hierbij aan banken van bamboe en 
zonnepanelen op het dak. Daarnaast zijn 

twintig abri’s voorzien van sedumdaken- 
of wanden. Een sedumdak- of wand 
is een ‘groen oppervlak’ voorzien van 
vetplantjes. Zo’n dak of wand kan 
goed tegen droge en natte periodes 
en het neemt CO2 op. Verder is de 
bereikbaarheid voor mindervaliden 
verbeterd door aanpassingen van het 
straatwerk.

Digitale infozuil
Op drie plekken in de gemeente zijn 
binnenin de abri’s digitale infozuilen 
geplaatst. In Sittard op het Tempelplein, 
in Geleen bij het busstation en in Born bij 

De inwonerspeiling

OOK ONLINE...

 Sittard-Geleen

de halte Overweg in de Parkweg.  
Op deze digitale infozuilen staat, naast 
de informatie over de busdiensten, ook 
een plattegrond met een zoekfunctie én 
informatie van de gemeente. 

De planning
In de komende maanden worden alle 
werkzaamheden voor de vernieuwingen 
afgerond. Er komt onder meer nog een 
wifipunt, een OV chipkaart-oplaadpunt 
en een telefoonlaadpunt. Met deze 
abri’s maken we echt het verschil en het 
mooie is dat iedereen er gebruik van kan 
maken.

sittardgeleen

gemeentesittardgeleen

@sittardgeleen

gemeente Sittard-Geleen

E-mail Nieuwsbrief  |   Meld u aan op 
www.sittard-geleen.nl/nieuwsbrief

SittardGeleen.nl

Vrijwilligersweekend: 11 en 12 maart
Jaarlijks organiseren wij een 
vrijwilligersweekend voor de vrijwilligers 
die actief zijn in de gemeente Sittard-
Geleen. Doet u in de gemeente Sittard-
Geleen vrijwilligerswerk bij een sportclub, 
muziekvereniging, scouting of zet u zich 
op een andere manier als vrijwilliger in 
voor onze gemeente? Reserveer dan 11 
en 12 maart alvast in uw agenda. 

Aanmelden
Tijdens dit weekend worden er tal van 
leuke activiteiten georganiseerd, waaraan 
alle vrijwilligers van de gemeente 
Sittard-Geleen kunnen deelnemen. 
De aanmeldingsperiode voor het 
vrijwilligersweekend gaat van start op 

1 februari. Houd onze website in de gaten 
voor meer informatie.

STADSKRANT
Denk mee met Sittard-Geleen
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Eenzaamheid kan iedereen overkomen. 
Van jong tot oud en in alle lagen van de 
samenleving. Gevoelens van eenzaamheid 
hebben grote invloed op iemands leven. 
Ook in Sittard-Geleen voelen mensen zich 
eenzaam. Daar willen we écht iets aan 
doen! 

Samenwerking partners
Samen met partners: Knooppunt 
Informele Zorg, Partners in Welzijn (PIW), 
Burgerkracht Limburg, KBO Limburg, 
MEE Zuid Limburg en Zuyd Hogeschool 
laten we graag zien wat er mogelijk is. 
Betsie Horrichs, sociaal werker bij PIW, 
vertelt haar verhaal en wat PIW doet.

Wat kunt u doen?
Het belangrijkste advies van Betsie is 
simpel: “Zie je iemand worstelen met 
iets in zijn of haar leven, wacht dan 
niet af. Begin het gesprek. Een simpele 
’Hoe gaat het met je?’ kan al veel voor 
iemand betekenen. Neem de tijd en stel 
je open, eerlijk en nieuwsgierig op. Geef 
geen mening of oplossing, maar luister 
naar die persoon. Blijf doorvragen en 
vul het verhaal niet voor de ander in. 
Luisteren en er zijn voor iemand kan veel 
betekenen.” Lees het volledige interview 
op www.knooppuntinformelezorg.nl. 

Eenzaamheid, 
zullen we dat 
samen oppakken?

  Stadskrant Sittard-Geleen.

Alle 342 Nederlandse gemeenten zijn lid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, kortweg VNG. De VNG biedt leden 

een platform voor kennisdeling, behartigt gemeentelijke belangen en verleent ondersteunende diensten. Binnen de 

vereniging zijn een aantal landelijke commissies actief, waaronder de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Tijdens de 

algemene ledenvergadering van 2 december werd wethouder Leon Geilen benoemd als lid van deze commissie.

De thema’s die de commissie 
behandelt zijn bekend terrein voor 
de wethouder. Ook in de dagelijkse 
praktijk in Sittard-Geleen zijn 
dit de zaken waarvoor hij als 
portefeuillehouder aan de lat staat. 
En ze zijn actueler dan ooit. Iedereen 
weet dat het in ons land knelt 
als het gaat om de verdeling van 
schaarse ruimte, een passende 
woningvoorraad, goede mobiliteit, 
effectief watermanagement en 
klimaatadaptatie. Ontwikkelingen die 
ook voelbaar zijn in onze gemeente 
en regio. En juist omdat het gaat 
om landelijke thema’s is het van 
belang dat onze gemeente en regio 

de gemeentelijk politiek: “Ik sta graag 
tussen de mensen om te horen wat 
hen bezighoudt. Want Sittard-Geleen 
is van de inwoners, die weten zelf het 
beste wat goed voor hen is. Daarom ben 
en blijf ik altijd graag in gesprek met 
inwoners en ondernemers”.

Belangrijke thema’s
Deze collegeperiode is hij 
portefeuillehouder Stedelijke 
ontwikkeling, Omgevingsbeleid, 
Mobiliteit en Leefomgeving. Bij uitstek 
onderwerpen die bepalend zijn voor 
hoe mensen het wonen in Sittard-
Geleen beleven. Ook zijn het thema’s 
waar de gemeente zelf invloed op kan 
uitoefenen. Maar de laatste jaren is 
er wel een verandering merkbaar. 
Het beleid van de Rijksoverheid drukt 
namelijk een steeds grotere stempel 
op het lokale beleid. “Daarom is het 
nu belangrijker dan ooit om over de 
gemeentegrenzen heen te kijken en 
onze stem te laten horen. Het is goed 
dat we voortaan, via de VNG, in een 
vroeg stadium betrokken zijn als er 
ontwikkelingen op landelijke niveau 
spelen”, aldus de wethouder.

NIEUWS UIT HET COLLEGE

Wethouder Leon Geilen offi cieel benoemd voor 
VNG-commissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit 

FOTO VAN DE WEEK

Erwin Frissen maakte deze foto van de zonsopkomst in Einighausen. De foto laat een 
mooi palet aan kleuren zien. De ochtenddauw maakt het plaatje compleet. 
Heeft u ook een mooie foto in onze gemeente gemaakt? Stuur deze dan naar 
fotografi e@sittard-geleen.nl. Of tag ons op Instagram en gebruik de hashtag 
#mijnsittardgeleen.  

vertegenwoordigd zijn in landelijke 
commissies. Zuid-Limburg is geen 
Groningen of Noord-Holland. Ieder 
gebied heeft zijn eigen unieke karakter 
en daarbij horen eigen uitdagingen 
en opgaven. Het is dus belangrijk dat 
vertegenwoordigers uit de regio waken 
voor die unieke, lokale belangen.

Dicht bij de mensen
Dat met name gemeenten hier een 
wezenlijke rol in kunnen spelen, is niet 
zo vreemd. Zij zijn immers de zogeheten 
‘eerste overheid’. Dat wil zeggen: van alle 
overheidsonderdelen staat de gemeente 
het dichtst bij de mensen. Het is juist 
hetgeen dat Leon Geilen aanspreekt in 

Goed voornemen: 
direct duidelijke taal in 2023

Bezoek de expositie ‘Vergeten Blikken’ 
in het Zuyderland Medisch Centrum in 
Sittard-Geleen. 80 Portretten van mensen 
met dementie, gemaakt in de Zuyderland 
zorgcentra. Unieke beelden met een 
eigen verhaal.

TIP VAN DE WEEK

Direct Duidelijk? Deal!
Op maandag 10 oktober ondertekenden we 
de Direct Duidelijk Deal. Daarmee beloven 
wij als gemeente zoveel mogelijk te 
werken aan duidelijke taal. Want iedereen 
moet onze teksten en brieven kunnen 
begrijpen. Daarom schrijven we vanaf nu 
korte zinnen zonder moeilijke woorden of 
vaktaal. En gebruiken we duidelijke titels 
die laten zien waar de tekst over gaat. 
Deze afspraak past ook bij onze Lokale 
Inclusie Agenda (LIA). De LIA beschrijft 
hoe onze gemeente werkt aan een 

samenleving waar iedereen kan meedoen. 
Met of zonder beperking.

Meeleesgroep
We hebben veel hulp van de Meeleesgroep. 
Deze groep bestaat uit inwoners die 
laaggeletterd zijn, een beperking hebben 
of de Nederlandse taal (nog) niet helemaal 
beheersen. Zij lezen onze teksten en 
helpen onze teksten makkelijker te maken. 
Zo werken we samen aan een inclusieve 
samenleving. En dat begint natuurlijk bij 
het begrijpen van onze teksten!

Ook wethouder Yvonne Salvino-
Meijer is benoemd in een commissie 
van de VNG. Zij maakt deel uit van 
de commissie Economie, Klimaat, 
Energie en Milieu.
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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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Door Ray Simoen

Lijstjes, rangordes en klassementen, daar 
draait het bij jaarovergangen altijd om. Wie 
voert de lijst van de beste, beroemdste, rijkste, 
meest begeerde en minst verguisden aan? Wie 
heeft de meeste toppers of floppers geprodu-
ceerd en staat het hoogste in de pikorde van 
succes en falen? En welke ‘celeb’ gaat aan top 
in het klassement van de meeste clicks op Fa-
cebook en welke Tiktokker gaat in het nieuwe 
jaar het beste scoren?

Je tikt je vingers blauw om je keuze door te 
geven. Gek is iedereen op pikordes en ere-
schavotten. Iedereen want zich dan even god 
en keizer tegelijk: met een muisklik- de mo-
derne variant van de duim omhoog of omlaag- 
kun je beslissen wie de dood van de publieke 
hoon en wie de gladiolen van de eeuwige roem 
van vijf seconden krijgt. Wie is the good guy 
en who is the bad one? Wie is de held en gooie 
blutsj en wie is het batje en de verrèkkeling?

Blutsj
In Limburg trekken we de grenzen niet zo 
scherp als de scherpslijpers uit het Noorden, 
waar het eigen gelijk altijd bovenaan staat. 
In Limburg wordt er wat meer gemeanderd 
tussen de grenzen van goed en minder goed. 
Een batje is hier niet altijd de tot op het bot 
verdorven slechterik, er is op de zwarte ziel 
van de verrèkkeling altijd nog wel een wit 
plekje te vinden dat voor plezier en vermaak 
zorgt. En de gooie blutsj is hier niet alleen 
een brave Hendrik, die altijd netjes binnen de 
lijntjes kleurt maar ook een ‘kluns’ die het af 
en toe niet kan laten om buiten de pispot te 
plassen, maar dat nogal onhandig en iets te 
opzichtig doet.

Het batje kan ook op bijval rekenen in deze 
provincie, waar ze in carnaval de hoogmis van 
de omgekeerde wereld hebben en waar de 
grol het wint van het gegrom. In Valkenburg 

hebben ze een trio Batjes, dat naast grappen 
vooral ook bieren produceert. Roel Jacobs is 
de woordvoerder namens de twee andere Bat-
jes, Jim Kikken en Mitch Rouwette. Het trio 
is geworteld in de regio Valkenburg en noemt 
zich hobby bierbrouwers, die graag een glas 
van hun bier drinken maar vooral sterk zijn in 
het bedenken van een opvallende vormgeving 
van de etiketten op hun Batjes bieren en ‘het 
vermarkten’ van hun brouwsels. Een boefje 
met een Zorro maskertje siert elk bier, zodat 
je weet dat je een Batjes bier in handen hebt. 

Uitdagend
In 2018 kwamen ze met hun eerste Batje 
op de proppen: de Verrèkkeling. ,,Jim en 
Mitch maakten eerst afzonderlijk biertjes. 
Als hobby. Ik werd gevraagd om etiketjes te 
maken,’’ legt Batje Roel uit. Al gauw besluit 
het drietal om samen bier te gaan maken. Ze 
bedenken zelf de recepten voor de te brou-
wen bieren. ,,We willen uitdagende bieren 

Verrèkkeling, een IPA Batje 
met Tripeltrekjes

maken, bieren die tegen de grens aanzitten: 
‘kietelende bieren’, geen standaard smaken en 
geen allemansvrienden brouwsels. Bier met 
winegums erin, dat vinden we echt uitdagend. 
Met brouwerij De Fontein in Stein hebben we 
een Weizen bier met rabarber gemaakt.” Hun 
eerste brouwsel viel goed in de smaak zodat 
ze verder zijn gegaan met het op kleine schaal 
brouwen van bier. Nu bestaat de ‘Batjes-ben-
de’ uit zo’n tien ,,biertjes” met ondeugende 
namen in het dialect zoals Voelwammes, 
Sumpele, Wauwelaer, Sjlokmoel en Batteraaf. 
Eerst brachten ze hun recepten naar de 
Brouwschuur in Weert. Maar omdat brou-
werij De Fontein dichterbij is, worden hun 
bieren nu in Stein gebrouwen. ,,We maken 
thuis eerst een proef van 50 liter. Als we daar 
tevreden over zijn laten we er 1000 liter van 
maken.” Succes hebben ze met hun bieren 
vooral in de regio Valkenburg en Maastricht. 
,,We willen de distributie van onze Batjes 
uitbesteden zodat we meer tijd hebben voor 
het brouwen.” Rijk zijn ze nog niet geworden 
door hun boefjesbieren.,,Een hobby kost altijd 
geld. Wat we verdienen, stoppen we weer in 
onze brouwerij.”

Ruwe bolster
De leider van de Batjes bende staat op tafel: 
een roestkleurige, donker amberen schavuit 
met een stoere geelwitte schuimkraag, die 
leuk lang overeind blijft. ‘Kom maar op’, 
roept hij uitdagend. De Verrèkkeling geurt 
niet zoals zijn naam doet vermoeden. Maar 
prettig licht zoetje, citrus, hop en flinters 
kardemom. Geen aroma dat je k.o. slaat, maar 
veelbelovend, een verrèkkeling zoals we die in 
Limburg graag hebben: ruwe bolster, blanke 
pit: een jong met een grote mond met een hart 
van goud voor de ‘mam’. Ook pleziert hij de 
mond op een prettig, uitdagende manier. 

Tripelachtig in het begin en later meer IPA 
met zijn naar voren spurtende bitter van 
grapefruit en ook kardemom. Verrek, maar 
wat is het nu, een IPA met tripeltrekjes of een 
Tripel, die erg goede maatjes is met een IPA? 
Geen echt doordrinkbier maar dat is niet erg, 
de zomer ligt nog een eind achter de horizon. 
Wel een bier, dat kietelt, zoals de Batjes brou-
wers het bedoelden. Een verrèkkeling met een 
olijke knipoog.

Schintaler hoofdact 
feestavond OLS
De organisatie van het Oud Limburgs Schut-
tersfeest in Born heeft de Schintaler weten te 
contracteren als hoofdact voor de feestavond 
op 30 juni 2023. Het is dan bijna op de dag af 
een jaar geleden dat deze populaire Limburg-
se band zijn laatste concert gaf. Het bestuur 
van de organiserend stichting is dan ook trots 
erop dat de Schintaler voor het OLS in Born 
hebben gekozen om opnieuw in de voltal-
lige bezetting (7 bandleden) het podium te 
betreden en de feesttent op z’n kop te zetten. 
Uiteraard zal daarbij het nummer Sjöttefiës 
niet ontbreken.

De voorverkoop voor het optreden van de 
Schintaler in Born start op dinsdag 7 maart 
aanstaande, als in Born ook de loting plaats-
vindt voor de (optocht-)volgorde van het OLS. 
Kaartjes zullen 15 euro kosten. 

Coachen met paarden
Dinsdagavond 24 januari vanaf 19.00 uur, 
gaat Marie-Thérèse Corbeij bij Gilde De 
Graven in Munstergeleen vertellen hoe je met 
behulp van paarden mensen kunt coachen. 
Superinteressant om te horen en op het 
scherm te zien hoe dit in zijn werk gaat. 
Het werken met paarden is een zeer effectieve 
manier om in korte tijd zicht te krijgen op 
iemands kwaliteiten en valkuilen. Paarden 
zijn ook meester in het ‘spiegelen’ van ons 
gedrag en dat wat ons bezig houdt. Dit doen 
de paarden vanuit hun kuddebewustzijn.
Interesse? Via de www.gildedegraven.nl kunt 
u zich inschrijven onder het kopje ‘lezingen’.
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In 2023 gezonder eten? 

 Foto’s Pixabay

Veel Nederlanders maken goede voor-
nemens voor het nieuwe jaar. Ze willen 
bijvoorbeeld afvallen, gezonder eten 
of iets doen voor het milieu. Maar zo’n 
voornemen kan moeilijk zijn om vol 
te houden. Het Voedingscentrum legt 
uit hoe dat komt en hoe het dit jaar wél 
lukt.

In januari gaan veel mensen aan de slag met 
goede voornemens. Vaak zie je dat goede 
voornemens niet nieuw zijn. Het zijn dingen 
die mensen al langer willen, zoals afvallen, 
gezonder eten of minder voedsel verspillen. 
Ze komen elk jaar terug. Het zijn dus eigenlijk 
hernieuwde voornemens.

Uit onderzoek blijkt dat maar weinig mensen 
hun goede voornemen lang volhouden. Dat 
is iets heel menselijks. Als je je gedrag wilt 
veranderen, moet je namelijk nieuwe gewoon-
ten creëren en dat vinden we lastig omdat 
dit veel energie kost. Nog moeilijker is het 

vormen van een nieuwe gewoonte als deze in 
strijd is met een oude gewoonte. De weg van 
de minste weerstand is namelijk onze oude, 
ingesleten gewoonte.

Concreet plan
Hoe zorg je dat je je goede voornemens deze 
keer wél volhoudt? Het is belangrijk om 
realistisch te zijn. Vaak leggen we de lat te 
hoog. Daardoor wordt het juist moeilijker om 
het gewenste gedrag vol te houden. Schep dus 
geen torenhoge verwachtingen voor jezelf, 
maar kijk wat voor jou haalbaar is en bij jouw 
situatie past. 

Het helpt om een concreet en realistisch plan 
te maken, met een duidelijk doel en acties. 
Een plan waar je graag mee aan de slag wilt en 
dat past bij je dagelijkse leven.
Het is belangrijk je doel en bijbehorend 
plan zo concreet mogelijk te maken. ‘Ik wil 
gezonder eten’, is niet concreet genoeg, want 
het is onduidelijk wat je dan precies gaat 

doen. Is extra fruit eten voldoende? Of kun je 
ook vaker frisdrank inruilen voor een drankje 
zonder suiker?

Maak je gedrag dus heel concreet en stel 
bijvoorbeeld het doel om elke dag 2 stuks fruit 
te eten, om 10.00 uur en 16.00 uur. Of om een 
keer per dag een glas frisdrank te vervangen 
door een glas water, het liefst ook gekoppeld 
aan een moment.

Kleine stappen
Het is belangrijk om niet te veel in één keer te 
willen. Deel je goede voornemen op in kleine, 
haalbare stappen. Heb je jezelf bijvoorbeeld 
voorgenomen om gezonder of duurzamer te 
eten? Het maken van een Eetwissel is een 
goed voorbeeld van een kleine, concrete stap 
die daaraan bijdraagt.

Eetwissels kun je maken binnen wat je nu al 
eet. Ruil bijvoorbeeld bij je ontbijt witbrood in 
voor volkorenbrood. Of kies voor een cracker 
met kaas in plaats voor een snackreep. Van 
daaruit kun je verder uitbouwen naar meer 
nieuwe, goede gewoonten.

Niet te streng zijn voor jezelf
Wees ook geduldig. Je gedrag veranderen 
vraagt om een kritische blik naar jezelf, maar 
ook een milde blik. Je bereikt je doel niet in 
één dag. Het vormen van een nieuwe gewoon-
te duurt gemiddeld 2 maanden. In die periode 
zal bijna iedereen weleens ervaren dat het niet 
altijd lukt om vol te houden.

Stel je hebt de verleiding van de snoeppot een 
keer niet kunnen weerstaan. Dat is niet erg, 
belangrijker is hoe je ermee omgaat. Wees 
niet te hard voor jezelf, maar pak de draad 
weer op. Bedenk wat je de volgende keer doet 
in deze situatie. Neem jezelf bijvoorbeeld voor 
om de volgende keer een appel te pakken als 
je trek krijgt tussendoor. 

 (Bron: Het Voedingscentrum)

Weer grip op je 
figuur en gewicht, 
na de overgang
Je hebt een druk leven vol met activiteiten, ui-
tjes, een sociaal leven, je partner, je kinderen. 
En dan ook nog werken. Dan verdien je het 
om lekker te eten, misschien wel een glaasje af 
en toe. Genieten van het leven. Vóór pakweg 
je veertigste kon dat ook prima. Sprong je 
even uit de band? Dan zorgde je een dag – of 
twee - voor balans, ging iets meer bewegen 
en hup, je figuur was weer in shape. En toen 
kwam die overgang. 

De overgang maakt het lastiger om je ‘eigen’ 
figuur te behouden
Het is ineens niet zo makkelijk om je ‘eigen’ 
figuur te behouden. Om gewicht te verliezen. 
Er gebeurt van alles met je. Met je lijf. En hoe 
je je voelt.

De gevolgen van de overgang zijn onder an-
dere: veranderde stofwisseling, toename van 
gewicht, opvliegers, een veranderend figuur.

Die stralende vrouw, vol zelfvertrouwen en 
blij met haar figuur, voelt zich ineens niet 
meer zo lekker in haar vel. En daarmee ben 
je ook niet meer blij met hoe je kleding zit. 
Een strakker jurkje, een shirtje dat mooi 
getailleerd zit… Daar hoef je je niet bij neer te 
leggen. 

Ladyline is dé specialist in begeleiding van 
50+ vrouwen
Bij Ladyline zijn wij door ervaring en oplei-
dingen gespecialiseerd in het begeleiden van 
vrouwen van 50+ naar het opnieuw vitaal, 
energiek en slank zijn. Dat resulteert in mooie 
en goede resultaten van onze cliënten. Vrou-
wen zoals jij, die weer blij zijn met hun figuur 
en gewicht!

 Ladyline Sittard
 Brugstraat 15
 6131 AC Sittard
 T: 046-7370107
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Zijn passie is de gezondheid van de 
mens. Bram Pfeifer van Gezondheids-
centrum Urmond heeft meer dan 
veertig jaar ervaring op het gebied van 
welvaartsziekten en is gediplomeerd 
in de Orthomoleculaire Geneeskunde, 
Quantum Biofeedback, Psychosociale 
Begeleiding en Kleurlicht Therapie. Hij 
helpt zijn patiënten om de draad van 
het leven weer op te pakken en om ver-
loren levenskwaliteit snel te herstellen. 

Bram Pfeifer: “Ik houd daarbij rekening met 
externe factoren, zoals leefstijl, voeding, 
omgeving en emotionele en mentale factoren, 
maar ook met interne factoren zoals stress 
of genetische variaties die ziekte en gezond-
heid kunnen beïnvloeden. Ook langdurig en 
overmatig gebruik van medicijnen met tal van 
bijwerkingen kunnen je gezondheid belas-
ten en zo de levenskwaliteit, belangrijk voor 
ieder mens, aantasten. Mijn oplossing is het 
nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen 
gezondheid en de functie van het immuunsys-
teem. Ons dierbaarste bezit op Moeder Aarde 
is toch onze gezondheid en het allerbelang-
rijkste daarbij is een goed werkend immuun-
systeem. Mensen blijven te lang rondlopen 
met psychosomatische klachten. Hierdoor 
kunnen ziektebeelden als somberheid en de-
pressiviteit zich ontwikkelen. Ik help mensen 
zich bewust te worden van de signalen die je 
lichaam je geeft. Hoe je er fysiek en geestelijk 
voorstaat en hoe we dit kunnen ombuigen, 
zodat de levenskwaliteit toeneemt. Met de 
Bodycheck maken we een blauwdruk van 
lichaam en geest.” 

Robert Wetzels (48 jaar)
“Mijn verhaal begint met het feit dat ik jaren-
lang roofbouw op mijn lichaam heb gepleegd. 
De klachten die hieruit voortkomen herken je 
eerst helemaal niet, waardoor je maar door en 
door blijft gaan. Het gevolg was steeds meer 
en merkbaardere klachten. Van het naar huis 
rijden met spierpijn aan de handen, trekjes 
in het gezicht bij de kaak en een soort van 
hoofdpijn vanuit de nek. Bij relatief lichte 
werkzaamheden moest ik al veel weten en ik 
werd steeds slomer in mijn benen. Met andere 
woorden: mijn conditie liep snel achteruit. 
Thuis was ik niet meer actief, altijd maar 
moe en dat kwam de sfeer niet ten goede. Die 
daalde tot het vriespunt. Ik was niet meer die 
gezellige en vrolijke jongen van vroeger. Maar 
zo’n drie jaar geleden ging het echt goed mis. 
Ik was aan het werk bij een klant en mijn li-
chaam ‘zei’ van het ene op het andere moment 
dat het genoeg was geweest. Ik voelde me 
steeds slechter, kon niet meer op mijn benen 
staan en kreeg een hyper-aanval. Ik weet nog 
dat ik aan die klant vroeg om een ziekenwagen 
te bellen. Dit gebeurde allemaal zo rond 11.00 
uur en pas rond 20.30 uur deed ik op de eer-
ste hulp weer mijn eerste pasjes. In dat jaar 
heb ik in het ziekenhuis diverse onderzoeken 
gehad, maar allemaal zonder resultaat. Men 
sprak over een burn-out, maar ja me hierbij 
neerleggen kon ik niet, simpelweg omdat ik 
het niet geloofde of misschien het gewoonweg 
niet onder ogen wilde zien. Wat volgde waren 
twee moeilijke jaren. Ik bleef klachten houden 
en op het werk hielden ze rekening met me. 
Dit laatste ging aan mij vreten, omdat ik me 
bezwaard voelde. Thuis kreeg ik alle steun van 
mijn lieve vrouw en dochters, maar ik gaf niet 
thuis. Dit zagen mijn ouders en familie ook en 
ik besloot hulp te gaan zoeken in een andere 
hoek. Gesprekken met een psycholoog en een 
aan het werk gerelateerde instantie, leverden 
niet het resultaat op, waarop ik gehoopt had. 
Het enige was dat ik me ervan bewust was 
geworden dat ik een ‘burn-out-geval’ was. 
En dan volgt de sleur… van het besef dat het 
niet anders is, maar dat je wel weer graag 
jezelf wilt worden. Mijn tante sprak me op 
een gegeven moment aan en vertelde dat ze 
veel baat had bij de behandelingen van Bram 
Pfeifer. Ik was direct nogal sceptisch. Wie was 
die man, wat deed hij en wat zou hij voor mij 
kunnen betekenen, maar ik wilde geholpen 
worden en maakte een afspraak in Urmond. 
Zonder verder achtergrondinformatie betrad 
ik 5 augustus 2022 zijn praktijk en had een 

prettig gesprek met Bram. Hij heeft me niet 
hoeven te overtuigen van zijn werkwijze om 
het immuunsysteem van je lichaam aan te 
pakken, omdat ik in een tunnel zat waar ik 
weer uit wilde komen, zodat ik een normaal 
leven kon gaan leiden. Ik liet het allemaal op 
me af komen. Na een aantal behandelingen 
merkten ze thuis dat ik aan het veranderen 
was. De blik uit mijn ogen was weer opener, er 
zat weer leven in me en ik straalde plezier uit. 
De lach op mijn gezicht kwam terug. Logisch 
ook als je weet dat de druk in je gezicht en 
hoofd weg begint te trekken en je meer goede 
als slechte dagen hebt. Ik moet wel nog steeds 
opletten niet te hard van stapel te lopen, maar 
door ervaring worden we steeds wijzer zal ik 
maar zeggen. Ik voel me in ieder geval weer 
Robert en neem de tijd voor mijn lichaam en 
mezelf. Bram heeft dit toch maar mooi in een 
paar maanden voor elkaar gekregen en ik ben 
hem hier zeer dankbaar voor!”

Petra Wetzels (59 jaar)
“Na vier jaar thuis te hebben gezeten zag ik 
door de bomen het bos niet meer. Ik volgde 

Bodycheck: digitale blauwdruk 
van lichaam en geest

het ene na het andere traject om te proberen 
weer een beetje op te knappen. Mijn energie-
voorraad zat volledig in het rood. Ik had veel 
last van vermoeidheid, spierpijn en het was 
een chaos in mijn hoofd. Op een gegeven mo-
ment kwam mijn zus bij me op bezoek en ze 
zei dat ze iets had gelezen over Bram Pfeifer. 
In eerste instantie dacht ik: ‘Oh nee, alweer 
een traject volgen, daar heb ik helemaal geen 
zin in’. Aan de andere kant had ik ook zoiets 
van ‘baat het niet, dan schaadt het niet’, 
daarom besloot ik een afspraak te maken. Na 
mijn eerste ontmoeting met Bram kreeg ik 
een Bodycheck. Hij zei dat hij me kon helpen, 
maar ik moest er wel voor ‘openstaan’. Ik had 
niks te verliezen dus besloot het te proberen. 
Vanaf de eerste behandeling kreeg ik Vabo Es-
sentials en Mega Omega 3 capsules. Produc-
ten die ik overigens tot de dag van vandaag 
ben blijven gebruiken. Nadat ik een derde 
keer bij Bram was geweest, begon ik iets te 
voelen. Ik kon weer dingen waar ik mee begon 
afmaken en kreeg meer rust in mijn hoofd. Ik 
durfde hierover niks te vertellen, maar ook 
mijn familie en kennissen begon het op te 

Bram Pfeifer in gesprek met Robert Wetzels.

vallen dat ik beter in mijn vel zat en positiever 
in het leven stond. Ik ben er nog niet, want 
er zijn dagen dat ik niet weet hoe ik met mijn 
energie moet omgaan. Dan wil ik bijvoorbeeld 
weer van alles tegelijk gaan doen, waar ik een 
dag later de tol voor moet betalen. Wel kan ik 
zeggen dat ik me, na tien behandelingen, weer 
goed voel. En ja, met zo nu en dan een slech-
tere dag, maar dat heeft toch ieder mens! Het 
allerbelangrijkste is dat ik weer kan genieten 
van de dingen in het leven. Bram mijn dank is 
groot en ook mijn zus verdient een dankjewel 
voor de aanmoediging om naar Gezondheids-
centrum Urmond te gaan.” 

Begeleiding van o.a.
Overgewicht/obesitas, ondergewicht/anor-
exia, overgangsklachten, hart- en vaatziekten, 
huidaandoeningen, kankerpatiënten, maag-en 
darmstoornissen, spier- en gewrichtsproble-
men, sportprestaties en blessures, stress en 
vermoeidheid, psycho en depressie, emoti-
onele trauma’s, Long COVID-19 klachten, 
veroudering en vitaliteit en klachten van 
algehele aard. 

Vergoeding 
De behandelingen bij Gezondheidscentrum 
Urmond worden niet alleen vergoed door de 
meeste verzekeraars via alternatieve genees-
wijzen, maar ook op diverse andere manieren. 
Kijk voor de mogelijkheden op de website 
onder ‘contact’ het tabblad ‘vergoedingen’. 

Belikstraat 44 in Urmond 
info@bodychecknow.nl 
046-4337475 
www.bodychecknow.nl 

Petra Wetzels.
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Ouder worden doe je samen!

Leuke en boeiende functies 
in de zorg, ondersteunende 
diensten en management.
Kom jij ons team versterken? Ga naar: vivantes.nl/werken-en-leren/vacatures

Werken bij Vivantes? 
Kijk voor de vacatures op 

vivantes.nl/werken-en-leren

Slaap je slecht?Slaap je slecht?
Heb je (hoofd) pijn?Heb je (hoofd) pijn?
Heb je last van allergieën?Heb je last van allergieën?
Ben je altijd moe?Ben je altijd moe?
Wil je afvallen maar lukt het niet?Wil je afvallen maar lukt het niet?
Ben je zwanger of wil je zwanger worden?Ben je zwanger of wil je zwanger worden?

Dan kan acupunctuur 
iets voor jou zijn!
Acupunctuur is voor veel klachten een geschikte therapie, zowel voor 
lichamelijke en geestelijke klachten. Kijk op de website voor meer 
informatie en voor een lijst van indicaties waarvoor acupunctuur geschikt 
kan zijn.

Het grote voordeel van acupunctuur is dat het bijna geen 
bijwerkingen heeft. En omdat een acupunctuurbehandeling  je gehele 
energiehuishouding verbetert, zul je je snel fitter en gezonder voelen.

Acupunctuur heeft ook een preventieve werking. Het vergroot de 
natuurlijke weerstand, het verminderd pijn en zorgt voor een verbetering 
van het algemeen welbevinden.

Kortom, wil je meer weten of een afspraak maken neem dan contact met 
me op.

Roxanne Gulikers, 
acupuncturist en fysiotherapeut

Acupunctuur Sittard, gevestigd in Ophoven 
Gezondheidscentrum
Kromstraat 23
6133AA Sittard
046-4528028
www.acupunctuur-sittard.nl
info@acupunctuur-sittard.nl

Natuurgeneeskundige praktijk 
Touch of Harmony 

voor een gezond en vitaal leven
Heb je bijvoorbeeld last van artrose 
of reumatische klachten? Vastzittende 
schouders en nekwervels? Ben je 
chronisch moe, heb je voortdurend 
spierpijn of is je werkdruk te 
hoog? Vanuit haar praktijk in 
Born biedt Gisela Stellmacher je 
natuurgeneeskundige pijnbestrijding- 
en ontspanningstherapie.

De natuurgeneeskundige therapeute werkt met 
energetische behandelingen en therapeutische 
massages. “Energetische therapie is gericht 
op bewustwording, acceptatie en loslaten. 
Dit uitgangspunt maakt het mogelijk om 
herstel van de balans in het leven te vinden 
of te behouden. Klachten als pijn in spieren 
of gewrichten, angsten, stress, somberheid, 
moeheid, niet lekker in je vel zitten en 
onrustig zijn, behandel ik met magnetiseren, 
Reiki, Serica kleurentherapie en Kinesiologie. 
Daarnaast geef ik therapeutische massages als 
je op zoek bent naar een stukje rust, gestresst 
bent of pijnklachten hebt. Massages helpen bij 
belasting van de spieren, als verlichting, maar 
ze werken ook preventief ”, vertelt Gisela.

Ervaringen
P. Hendrikx: “Door artrose en fi bromyalgie heb 
ik een geschiedenis met veel pijnklachten. Ik 
heb veel dokters afgelopen en de eindconclusie 
was dat ik maar een tabletje moest nemen voor 
de pijn. Daarnaast kon ik na een aanval van 
gordelroos mijn rechterarm niet meer 

omhoog krijgen. Mijn schouderblad kon ik 
nog maar beperkt bewegen en mijn sleutelbeen 
stond raar. Na het lezen van een artikel over 
Touch of Harmony besloot ik de gok te wagen 
en maakte een afspraak. Gisela is een super 
hartelijke vakvrouw die het in een behandeling 
voor elkaar kreeg dat ik mijn arm weer omhoog 
kon doen. Het raakte me zo dat ik ervan 
moest huilen. Inmiddels heb ik meerdere 
behandelingen gehad en het gaat steeds weer 
een stukje beter.”

R. Sleypen: “Gisela heeft mij geleerd mezelf 
meer te gaan waarderen. Dingen die ik niet 
meer durfde, doe ik nu gewoon weer. Ik 
heb het vertrouwen teruggevonden en daar 
ben ik haar heel dankbaar voor. Door haar 
ervaring heeft ze me geleerd dingen los te 
laten en de invloeden waardoor ik gevormd 
ben te herontdekken. Hierdoor kreeg ik de 
gelegenheid om persoonlijk te gaan groeien. 
Ze neemt tijdens haar behandelingen altijd 
de tijd en rust voor je. Het is nooit erg als een 
consult een beetje uitloopt. Ze is voor mij een 
engeltje en heeft een plek in mijn hart, waar ik 
ontzettend veel aan heb.”

Praktijk Touch of Harmony
Parkweg 66, 6121 XJ Born
T. 06-40605558
E. gisela@touchofharmony.nl
I. www.touchofharmony.nl

De behandelingen worden gedeeltelijke vergoed 
door de meeste zorgverzekeraars.
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Alles onder één dak voor afvallen en
figuurcorrectie:

Ladyline Sittard
Brugstraat 15

Bel nu 046-7370107
voor meer informatie

Bewegingstherapie
Bodywraps tegen Cellulite
Compressietherapie
Cryolipolyse
Energiemeting
Leefstijlplan
Personal Coaching
Skin Refresh Therapie
Vitaliteitscheck
Voedingsadvies

Ladyline.nl

Beschermd wonen in Geleen
Het prachtige Residentie Anna opent medio 
februari haar deuren in het voormalige 
AMVJ-gebouw in Geleen. De bouw van dit 
nieuwe woon-zorgcomplex aan de Beekho-
verstraat is bijna afgerond. Hier zijn in totaal 
24 zorgstudio´s en 6 luxe aanleun-service 
appartementen te huur voor senioren met een 
zorgbehoefte.

Fijne woongemeenschap
Het woonzorg-complex is warm en com-
fortabel ingericht en biedt een aangename 
woonomgeving. Er zijn gemeenschappelijke 
ruimtes waar bewoners kunnen socializen, 
lunchen, dineren of samen activiteiten kun-
nen ondernemen. 

Wonen in één van de residenties van Nobama 
Care biedt de kans om onderdeel te zijn van 
een gemeenschap van mensen met dezelfde 
leeftijd en interesses. Er worden activiteiten 

Een kroonjuweel van een Tehuis

en uitstapjes georganiseerd voor bewoners, 
wat betekent dat u altijd iets leuks kunt doen 
en medebewoners leert kennen. Hoe jong of 
oud u ook bent, dat is altijd belangrijk voor 
uw mentale welzijn. 

Comfortabele woonomgeving
Zowel de zorgstudio’s als de aanleun-service-
appartementen zijn ruim, licht en voorzien 
van alle nodige domotica om comfort te bie-
den. Denk hierbij aan verlichting, verwarming 
en beveiliging. Bovendien zijn de residenties 
goed toegankelijk en zijn er liften aanwezig. 
In de centrale professionele keuken wordt 
elke dag vers gekookt en diverse maaltijden 
geserveerd.

Professionele zorg 
U kunt erop vertrouwen dat u in goede han-
den bent bij zorgorganisatie Nobama Care. 
In de zorgstudio’s is er 24 uur per dag, zeven 
dagen per week professionele zorg aanwezig. 

In de zelfstandige aanleun service-apparte-
menten krijgt u zorg op afroep geleverd, wat 
betekent dat u altijd hulp kunt krijgen als u 
dat nodig heeft. 

Kom gerust eens kijken
Als u overweegt om in een verzorgingstehuis 
te gaan wonen, kom dan gerust eens kijken 
bij Residentie Anna aan de Beekhoverstraat 
in Geleen. Het woonzorg-complex is prachtig 
gelegen aan het Burgemeester Damenpark 
en biedt een ruime keuze aan zorgstudio’s of 
aanleun-serviceappartementen, afhankelijk 
van uw zorgbehoeften. Maak nu vrijblijvend 
een afspraak voor een kennismaking en rond-
leiding. Wij hopen u binnenkort te mogen 
verwelkomen. 

 www.nobamacare.nl 
 +31 (0)43 241 0002 
 info@nobamacare.nl 

 Impressie: Nobamacare
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Welzijn   gezondheid&Welzijn   gezondheid&Welzijn   gezondheid
Goed voornemen voor 
2023: zoek hulp bij het 
stoppen met roken
Nederlanders zoeken bij het stoppen 
met roken vooral afleiding in eten, 
bewegen, het huishouden en hobby’s. 
Het blijkt uit een peiling van PanelWi-
zard onder ruim 1.300 mensen die de 
afgelopen jaren succesvol zijn gestopt. 
Tweederde van hen deed dit zonder 
hulp, terwijl uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat stoppogingen tot 
77% succesvoller zijn als rokers profes-
sionele hulp krijgen. Daarom richt de 
campagne PUUR rookvrij de aandacht 
in de aanloop naar het nieuwe jaar – 
het moment van de goede voornemens 
– op methodes die een roker helpen te 
stoppen. Van bewezen stopmethodes 
tot persoonlijke tips van stoppers zelf.

Allerhande hulpmiddelen
Bijna tweederde (63%) van de Nederlanders 
zocht afleiding tijdens het stoppen met roken, 
vooral iets eten (28%), wandelen (19%) en 
sporten (15%) zijn populair. Vrouwen zoeken 
vaker afleiding dan mannen en doen dat 
onder andere door zich bezig te houden met 
hobby’s (17% tegen 12%), lezen (9% tegen 4%) 
en het gebruiken van de mobiel (14% tegen 
8%). Jongvolwassenen (17%) grijpen tijdens 
het stoppen met roken nog vaker naar de 
mobiele telefoon. 

Om het ‘gemis’ van een sigaret op te vangen 
hield 9% iets in de hand als een pen, rietje 
of wortel, 6% stak iets niet-eetbaars als een 
tandenstoker of roerstaafje in de mond. Op 

moeilijke momenten zocht 20% hulp bij de 
partner. Als er erkende hulpmiddelen werden 
gebruikt was dat vooral de nicotinepleister 
(30%), medicatie (17%), een stop-app (10%) 
of hulp van de huisarts (9%).

Professionele hulp
Marc Willemsen, programmahoofd Tabak bij 
het Trimbos-instituut over de peiling: “Vooral 
professionele hulp helpt, maar alles waar 
mensen verder baat bij hebben om van de 
sigaret of sigaar af te blijven is mooi meege-
nomen. Hoewel het voor sommige mensen 
uitkomst biedt, is het natuurlijk niet zo dat 
de meeste rokers met wortels of wandelen 
kunnen stoppen. Een tabaksverslaving moet 
je niet onderschatten. Stoppen is niet eenvou-
dig, zeker als iemand al langere tijd rookt. Een 
goede plek om te beginnen bij de zoektocht 
naar hulp is de Stoplijn. Daar krijgen mensen 
tips en adviezen om het roken voorgoed vaar-
wel te zeggen.”

Gezonde start
Staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS 
steekt toekomstige stoppers een hart onder de 
riem: “Veel mensen proberen aan het begin 
van het nieuwe jaar te stoppen met roken. 
Dat is top maar echt niet eenvoudig weet ik 
uit de ervaringen van rokers en artsen. Je 
hoeft het niet op eigen houtje te doen, je kunt 
bijvoorbeeld met je huisarts overleggen welke 
stopmethode voor jou het beste kan werken. 
Ik wens iedereen heel veel succes met deze 
gezonde start van het nieuwe jaar!” 

Over de peiling
Deze peiling werd uitgevoerd door PanelWi-
zard in opdracht van het ministerie van VWS 
onder Nederlanders die de afgelopen twintig 
jaar succesvol zijn gestopt met roken. De 1.313 
respondenten zijn representatief verdeeld 
naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en 
provincie. Doel van het onderzoek was het 
vinden van tips en tricks voor het stoppen met 
roken, zodat toekomstige stoppers daar hun 
voordeel mee kunnen doen.

Over PUUR rookvrij
De campagne PUUR rookvrij komt voort uit 
de afspraken in het Nationaal Preventieak-
koord, dat streeft naar een rookvrije generatie 
in 2040. Op www.puurrookvrij.nl en www.
ikstopnu.nl vinden rokers informatie over 
deskundigen, begeleiding, hulpmiddelen, 
tips en andere initiatieven om hen te helpen 
stoppen.

(Bron: Rijksoverheid)
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Op een rustige plek in de bloemenweide, stil in de schaduw onder een 
beuk in het beukenbos of midden tussen de verschillende fruitbomen in de 
fruitboomgaard. Op onze nieuwe landschapsbegraafplaats in Ulestraten 
kiest u een rustplaats, voor eeuwig, op een plek door uzelf gekozen. 

Maak kennis met de begraafplaats, de natuur en onze plannen 
tijdens een rondwandeling.

Een plek om nooit te vergeten

Rondwandeling 
op 22 januari

Start om
10.30 en 12.00 uur

UlestratenUlestraten

LandschapsLandschaps    begr� fpl� ts    begr� fpl� ts

langs de gewannen 20, ulestraten | www.walpot.net/landschapsbegraafplaats

Maaltijd Thuis – Barrois maaltijdthuis.nl046 - 82 00 220

Susan
Uw Maaltijd Thuis 
contactpersoon

Susan
Uw Maaltijd Thuis 
Susan

Proefpakket
3 maaltijden

15.00
Bestel nu

Als zelf koken lastig wordt of als u er gewoon niet 
zo’n zin meer in hebt, dan kookt Maaltijd Thuis voor 
u. Lekkere gezonde gerechten zoals u zelf ook op 
tafel zou zetten. De maaltijden worden door een 
vaste bezorger persoonlijk bij u gebracht. Hoe 
makkelijk dat is, kunt u nu heel voordelig ontdekken.

Met aandacht bereid,
met liefde gebracht

Welzijn   gezondheid&Welzijn   gezondheid&Welzijn   gezondheid
Cliënten ontwerpen nieuwe 
bestickering Pergamijnauto’s

Sinds kort rijden de autoʼs van Perga-
mijn rond met een wel heel bijzondere 
en opvallende bestickering. Het kleur-
rijke design is namelijk ontworpen op 
basis van tekeningen van cliënten zelf.

Stichting Pergamijn begeleidt mensen met 
een verstandelijke beperking. Het uitgangs-
punt is dat je als mens het liefst zélf vorm 
geeft aan je eigen leven. Wanneer dat niet 
helemaal op eigen kracht lukt, zijn er mensen 
die je daarbij kunnen ondersteunen en bege-
leiden. 

Je eigen missie serieus nemen is ze steeds 
in de praktijk brengen en dat geeft soms 
verrassende resultaten. Zo hadden de nieuwe 
elektrische auto’s een ‘Pergamijntouch’ nodig. 
Voor een kleurrijke organisatie mag het im-
mers net dat tikje meer zijn dan gewoon het 
logo, toch? 

Zo vertelt één van de begeleiders: “Op meer-
dere locaties binnen Pergamijn organiseren 
we creatieve activiteiten voor bewoners. 
Tekenen en schilderen bijvoorbeeld. Meewer-
ken aan het design voor de nieuwe auto’s, nou 
dat was een leuke uitdaging. Heel wat cliënten 
gingen aan de slag rond de vraag: “Waar staat 
Pergamijn voor jou voor?” Daar kwamen 
verrassend mooie en vooral ook betekenisvol-

le tekeningen uit. Dieren, bloemen en bomen, 
maar ook taart, vrienden, thuis en nog veel 
meer. Met al deze tekeningen kreeg elke wa-
gen een eigen, unieke en kleurrijke uitstraling, 
helemaal Pergamijn. 

“Daar rijden we met trots mee door heel het 
land!”, klinkt het. 

Met dank aan de begeleiders, cliënten en 
communicatiebureau Advacom voor het 
design.

Scan de QR-code en bekijk het filmpje! 
Meer weten over Pergamijn? 
www.pergamijn.org 

Ouder worden doe je samen!
Vivantes kiest voor persoonsgerichte oude-
renzorg: de ouderen in onze verpleeghuizen 
kunnen erop rekenen dat wij, naast zorg, 
kwaliteit van leven bieden die aansluit bij hun 
levensritme. 

We geven dat samen vorm: met bewoners, 
hun familie, vrienden, onze medewerkers 
en vrijwilligers, verenigingen en samenwer-
kingspartners. ‘It takes a village to grow old’. 
Vivantes heeft negen kleinschalige verpleeg-

huislocaties in Geleen, Beek, Stein, Elsloo en 
Urmond en levert thuiszorg in de zorgwonin-
gen daar direct omheen. Heb jij een opleiding 
in zorg, pedagogiek of welzijn? Of wil jij in 
beleid of vanuit ondersteunende diensten be-
tekenisvol werken? Dan bekijk onze vacatures 
en kom in gesprek!

Meer informatie vind je op 
www.vivantes.nl/werken-en-leren 

 Impressie: Vivantes
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Brugstraat 81, 6131 AC Sittard | 046 - 30 30 500, tijsencyril.nl

NIEUW
in Sittard-Geleen!
De makelaar voor regio 046

Goed 
in goed onroerend goed

Bel team Tijs & Cyril046-30 30 500
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