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Voor al uw 
  behang en 
   schilderwerken

Vraag vrijblijvend 
prijsopgave aan.

Tel. 06 51761090

✔  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!

• Binnen en buiten schilderwerkzaamheden 
• Behangwerkzaamheden • Hout-herstel & 
houtconservering werkzaamheden • Spuit
werkzaamheden • Vloer coating werk-
zaamheden •  Zandstralen gevels en 
diversen •  Pleister werkzaamheden 
•  Gipsplaten plafonds en stucplafonds 
•  Renoveren - behandelen - stralen van hou-
ten meubels •  Diversen. • Onderhoudsplan. 

Wij berekenen geen voorrij-  en advieskosten. 
Ervaren en levering van hoogwaardige kwali-
teit. Ook gespecialiseerd in oude verftechnie-
ken. Wij bieden u kwaliteit, lage prijzen, en 
garantie. Binnen 24 uur een offerte met vaste 
prijzen. 

Bel voor een gratis offerte 
VGO Zuid: 06-10 10 70 60

U zoekt 
vakmensen? 

Schildersbedrijf 
VGO-Zuid

Schildersbedrijf 
met 28 jaar 

ervaring biedt u 
hoge kwaliteit 
en lage prijzen.

‘Dat hebben we toch maar weer mooi gedaan, maar of ik het allemaal zo lekker vind...’  Foto Frank Janssen

Leerlingen maken kookboekje 
met gezond lekkers
Ovenfriet, pizza, bami soep, couscous 
salade en bananentaart. Al dat gezond 
lekkers staat in het kookboekje dat 
leerlingen van Kindcentrum Sittard 
hebben gemaakt, met hulp van ouders, 
vrijwilligers en schoolleiders. ,,De mue-
sli-bar, die onze leerlingen maken, is zo 
lekker dat ik er mijn eigen boterham-
men voor laat staan”, aldus schoolleid-
ster Susanne Suijkerbuijk.

Door Ray Simoen

Messen, lepels en vorken liggen netjes naast 
kleurrijke snijplankjes, die op een meterslang 
keukenblad zijn neergelegd. Erachter staan 
zo’n tien leerlingen, - de kleinsten op een 
krukje -, te luisteren naar de kookjuf van deze 
maandag. Op een tafeltje staan de bananen-
koekjes, die net uit de oven zijn gekomen: 
goudbruine kegeltjes, die er onweerstaanbaar 

heerlijk uitzien. Tijd om van de koekjes te 
snoepen hebben de kinderen nu niet, ze willen 
graag weten wat ze na de bananenkoekjes nog 
meer voor lekkers zullen gaan maken. 

Rekenen
Het is maandagmorgen en dat is een van de 
drie dagen in de week dat kinderen tot en 
met groep 8 van Kindcentrum Sittard kookles 
krijgen. Leerkrachten, bijgestaan door ouders 
en vrijwilligers, waaronder een leefstijlkok, 
een herborist en een moestuinkenner, geven 
de lessen.  Iedere keer een groep van zo’n 
tien deelnemers. De animo is groot, van groot 
tot klein staan de ze aan het keukenblad met 
de kookpitten aandachtig te luistern en erna 
vlijtig te snijden, roeren en proeven. Voordat 
ze aan de kooklessen mogen beginnen, krijgen 
de kinderen les in snijden en snij technie-
ken. Iedereen moet weer met tien vingers de 
kookles verlaten. ,,Onze school zet zich in voor 

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

GOEDKOOP & DICHTBIJ
URSULINENSTRAAT 18 ECHT • SALMSTRAAT 66A GELEEN

HAROBO
Wij bekleden uw trap 

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

Bel 046 - 485 60 46
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Steunpunten MIJNGazet
Ook in deze editie van MIJNGazet vindt 
u weer de Stadskrant van de Gemeente 
Sittard-Geleen. Krijgt u geen MIJNGazet in 
uw brievenbus? Soms gebeurt dat. Misschien 
heeft u een ja/nee- of nee/nee-sticker op uw 
brievenbus? Of is uw bezorger ziek? Geen 
nood! U leest MIJNGazet en de nieuwe Stads-
krant digitaal op www.MIJNGazet.nl waar 
de nieuwe editie op donderdag in de EVEN 
weken wordt geplaatst. U kunt zich ook abon-
neren via de Facebook-pagina van MIJNGazet 
of stuur een mail naar redactie@mijngazet.nl 
en u krijgt tweewekelijks de link. 
Toch liever op papier? MIJNGazet ligt voor u 
klaar bij steunpunten in de gehele Gemeente. 
In Geleen zijn dat Gelaen31 (Salmstraat), 
Rousseau Chocola (Passage), Stadskantoor 
Gemeente (Markt), Jumbo (Bloemenmarkt), 
Jumbo (Pastoor Vonckenstraat). In Munster-
geleen Plus Velzen (Peterstraat). In Born 
De Kiosk (Kerkstraat). In Buchten Kwiksjop 
(Ankersweg). In Grevenbicht Albert Heijn  
(Houtstraat). In Sittard Het Goed (Rijksweg 
Zuid), VVV Sittard (Rosmolenstraat), Boek-
handel Wim Krings (Brandstraat) en Jumbo 
Moonen (Romeinenstraat).

een rijke  en kansrijke leeromgeving, zoals 
tal van andere scholen in Nederland. Kin-
deren kunnen onder schooltijd extra lessen  
krijgen in dansen, sporten, ‘expeditie door de 
tijd’-geschiedenis-, muziek, yoga of taalspel-
letjes. Ook koken hoort daarbij. Dat kun je 
dus ook kiezen, en veel kinderen doen dat 
ook. Want bij koken oefen je spelenderwijs 
ook rekenen, lezen, afwegen en overleggen 
met anderen,” licht Susanne Suijkerbuijk, de 
leerkracht, die al het regelwerk en organiseren 
van deze activiteiten doet voor Kindcentrum 
Sittard- voortgekomen uit de fusie van de drie 
basisscholen De Sjtadsschool, de Tovertuin 
en De Baandert. ,,Gezonde voeding staat in 
onze school centraal. De kinderen lunchen 
op school, iedereen krijgt hetzelfde te eten. 
Niemand hoeft een trommeltje van thuis mee 
te nemen, want een andere principe van onze 
school is; ‘iedereen is gelijk’. 
 Lees verder op pagina 9

Met de Stadskrant
van

UITGAVE VOOR DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN

www.mijngazet.nl 

no60
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ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER
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274 liter vriezen
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4K UHD LED TV
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Smart TV
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Smart TVSmart TV

FULL HD LED TV
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Smart TV
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81 CM Smart TVSmart TV

81 CM
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KOELKAST
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106 liter koelen

388,-,-
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m 14 liter vriezen

STOFZUIGER 

9999999999999999 33333,,--

KERAMISCH 
FORNUIS
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33333
Inhoud oven: 60 liter

StoomreinigingStoomreinigingStoomreiniging

Grillfunctie

50 cm

Inhoud: 4 liter

GOEDKOOPSTE GOEDKOOPSTE  
VAN NEDERLAND!VAN NEDERLAND!

3-zijdig ambilight

Deze aanbiedingen zijn geldig van van 23 januari t/m 5 februari  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

*

Eerlyk: scheidingsspecialist met 
meer dan 12 jaar ervaring
Scheiden is vaak een periode van veel emoties, maar tegelijkertijd dient er ook 
veel geregeld te worden. Zo moeten bijvoorbeeld de financiën worden geregeld 
en moet er wellicht worden gekeken naar de verdeling van eigendommen of een 
woning. Vanwege de hoge complexiteit van scheiden en de oplopende emoties is 
het meer dan logisch dat er soms behoefte is aan scheidingsbegeleiding. 

Rogér Stijnen eigenaar van Eerlyk: “Wij zijn experts in scheidingsbemiddeling. 
Hierbij staat voorop dat u er samen dient uit te komen zonder dat het uitloopt op 
een vechtscheiding. Wij zullen u helpen bij dit proces en alle juridische verantwoor-
delijkheden afhandelen. Onze missie is daarom ook: ‘scheiden als partners, samen-
werken als ouders’. Ik kenmerk mij in mijn werk door betrokkenheid en empathie, 
maar zeker ook door regie en eerlijkheid. Begeleiden vanuit een brede inhoudelij-
ke kennis over vraagstukken als de woning, alimentatie, pensioen, toeslagen en de 
onderneming.”

Eerlyk staat al meer dan 12 jaar garant voor kwaliteit. “Dit betekent dat wij dan ook 
géén online scheidingen aanbieden. Vanuit de praktijk weten wij dat ‘snel & goed-
koop’ vaak resulteert in oneindige procedures met alle financiële gevolgen van 
dien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Belastingdienst die achteraf met vervelend 
nieuws komt”, vertelt Rogér.

Door te kiezen voor scheidingsbegeleiding kunt u voorkomen dat er juridische 
stappen genomen moeten worden. Zo voorkomt u de hoge kosten van een 
advocaat. Door een vechtscheiding te voorkomen kunt u dus geld besparen. Ook 
bespaart u veel tijd aangezien een juridisch proces lang kan duren. “Met echtschei-
dingsbemiddeling zorgen we er samen voor dat we snel tot de juiste afspraken 
kunnen komen. Dit proces gaat vaak vlot en soepel doordat wij conflicten goed 
kunnen oplossen. Ons gerichte advies zorgt ervoor dat u precies weet waar u aan 
toe bent. Verder werken wij met vaste pakketprijzen. Hierdoor heeft u gelijk een 
overzicht van de kosten en zijn er geen verassingen meer achteraf. Wij zullen ons 
hierbij altijd als neutrale partij opstellen en ervoor zorgen dat beide partijen zich 
gehoord voelen”, besluit Rogér Stijnen.

Wilt u dus scheiden op een goede manier? Kiest dan voor scheidingsbegeleiding 
bij Eerlyk en neem contact op.

Mauritslaan 22A, Geleen • info@eerlyk.nl • 046-8881800
www.eerlyk.nl

De Awt Prinse van De Flaarisse (SAP) hebben 
sinds hun oprichting met bijzondere  activitei-
ten voor het nodige spektakel gezorgd. Zoals 
de Vastelaoveskonzèrs met het Maastrichts 
Salon Orkest, André Rieu en zijn Straussor-
kest in De Hanenhof, uitverkochte Belzje Mid-
dige met o.a. de Vlaamse volkszanger Eddy 
Wally en speciale avonden onder de noemer 
van What’s SAP. 
“Toch vergeten wij onze roots niet”, roepen de 
voormalige stadsprinsen van de Waereldsjtad. 
“Met onze roots bedoelen we in dit geval het 
Klassjeneere uit de jaren ’80. Wat Klassje-
neere betekent? Gezellig kletsen en bijkletsen 
met vrienden en vriendinnen onder het genot 
van spijs en drank met daarbij een vrolijk stuk 
muziek.” 
Voor wie het niet (meer) weet: het Awt Prinse 
Klassjeneere werd voor het eerst in 1980 
bij zaal Meijers gehouden. De drukbezochte 
avonden met een paar lokale artiesten en 

zaate hermeniekes waren een succes. Na vier 
seizoenen werd besloten om de jaarlijkse 
festiviteit aanzienlijk groter aan te pakken 
met befaamde artiesten in De Hanenhof en 
later in de sporthal van Glanerbrook. In 2019 
vond met de terugkeer van het Klassjeneere 
bij Feron’s Corner aan de Markt opnieuw een 
draai van 180 graden plaats. De terugkeer 
werd in de roodgeelgroene kringen van de 
Waereldsjtad met gejuich ontvangen. Op 
zaterdag 11 februari as. staat een nieuwe editie 
van dit Klassjeneere op het programma. Met 
optredens van de jonge Limburgse feestband 
Bieske en de Franse Mestreechteneer John 
Tana. Vastelaoves-deejay Marc Smeets zette 
vroeger café Amadeus op zijn kop, nu gaat hij 
dezelfde ambiance creëren in Feron’s Corner.
Zaterdag 11 februari, aanvang 20.11uur bij 
Feron’s Corner op de hoek Raadhuisstraat/
Markt in de Waereldsjtad Gelaen. De toegang 
is, u raadt het al: gratis-en voor-niks.

SAP Klassjeneere in Feron’s Corner

Bijeenkomst Stomavereniging 
De regio Zuid van de Stomavereniging nodigt 
u uit voor een bijeenkomst. Stomadragers, 
hun partners en andere belangstellenden zijn 
van harte welkom in het Toon Hermans Huis 
aan de Paardestraat 31 te Sittard op donder-
dag 9 februari van 13.30 tot 15.30 uur.
Tijdens deze bijeenkomst kan men met elkaar 
informatie en ervaringen uitwisselen over 
stoma’s, stomamaterialen en hulpmiddelen. 
Dat kan bijvoorbeeld gaan over problemen die 
u ondervindt maar, en dat is misschien nog 

wel veel belangrijker: we dragen elkaar ook 
mogelijke oplossingen aan. Heel informatief. 
Dit alles onder het genot van een kopje koffie 
of thee.Indien mogelijk is er een deel van de 
tijd ook een stomaverpleegkundige aanwezig.

Wilt u deelnemen? Dan graag per mail 
aanmelden bij Henny Bastiaansen, h.basti-
aansen@stomavereniging.nl. Bij haar kunt u 
ook terecht met eventuele vragen. Er kunnen 
maximaal 12 mensen aanwezig zijn.

Canaste-cursus bij Gilde De Graven
Heb je zin in een uitdagend en gezellig 
kaartspel? Of speel je bijvoorbeeld al bridge 
of klaverjassen en wil je wel eens iets anders 
proberen? Dan is Canasta iets voor jou. In 
de cursus leer je de klassieke vorm met twee 
tegen elkaar spelende koppels die samen-
werken.  De cursus beslaat drie dagdelen 

van 2½ uur en is geschikt voor beginners en 
licht gevorderden. Elke cursist wordt tijdens 
de cursus voorzien van al het noodzakelijke 
materiaal. De cursus start op 15 februari en 
begint om 19.00 uur. Inschrijven kan via de 
website van Gilde De Graven. De overige 2 
cursusavonden zijn 1 en 15 maart a.s. 
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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.

Energieboosters
U kent ze vast wel. Mensen die energie 
slurpen. Die maken dat je het gevoel hebt dat 
jouw accu leegloopt, ook al is het pas ochtend. 
Ik probeer dergelijke mensen zoveel mogelijk 
te vermijden. Ook al zijn deze mensen zich 
er vaak niet van bewust en is van opzet geen 
sprake. Andersom kan het ook. Dat je mensen 
leert kennen die jou in hun enthousiasme 
energie geven. Die juist maken dat je bijna 
hyperactief een kamer verlaat. Je moet even 
goed rondkijken, maar ze zijn er absoluut. 
Zowel mannen als vrouwen. Vorige week had 
ik het geluk om zelfs 2 van deze “energiele-
veranciers” te ontmoeten. Een in mijn rol als 
raadslid van Sittard-Geleen, de ander in mijn 
werk als projectleider laaggeletterdheid.
Hoe komt het toch dat anderen de gave lijken 
te hebben, een dergelijk eff ect bij jou te be-
werkstelligen? Dat is een vraag die me al een 
paar dagen bezighoudt. Omdat ik het geluk 
had in een week twee van deze mensen tegen 
te komen, bleef een vergelijking maken niet 
lang uit. Mijn conclusie is dat ze een aantal 
kenmerken delen.   Ten eerste zijn ze heel be-
naderbaar. Niks van een secretaresse een mail 
sturen of iets dergelijks. Men communiceert 
zelf en ook nog in een rap tempo. Werktij-
den van 9-17 uur kennen ze niet. Verder valt 
mij op dat ze beiden met hun voeten op de 
grond staan. Ondanks hun staat van dienst 
en achtergrond, bespeur je niks van kapsones 
of hooghartigheid. Daarnaast hebben ze een 
duidelijke visie. De twee thema’s zijn verschil-
lend van elkaar maar beide heren hebben heel 
duidelijk voor ogen wat bereikt kan worden en 
ook hoe dat mogelijk is. Met de kanttekening 
dat ze hun visie niet als DE waarheid presen-
teren, maar als een mogelijkheid. Met andere 
woorden: ze staan absoluut open voor een 
andere kijk op zaken. Meedenken wordt zelfs 
gewaardeerd. Net als het samen willen doen. 
Verbinding met anderen is volgens beiden on-
ontbeerlijk. Het is zelfs de sleutel voor succes. 
Maar het allermooiste vind ik de non-verbale 
communicatie van dit type mensen. Vol passie 
en met een twinkeling in de ogen, weten zij 
jou te enthousiasmeren voor hun zaak. Alsof 
ze over magie beschikken om jouw brein in 
de actiestand te zetten. Je wilt meedoen in de 
oplossing. Heel bijzonder.
Ik ging bij beide gesprekken bijna stuiterend 
weg. Vol enthousiasme, met veel ideeën en 
met hoop. Want beiden hebben laten zien dat 
opgeven bij een moeilijke probleemstelling 
geen optie hoeft te zijn. Als je er voor open-
staat om van de 
gebaande paden 
af te wijken, dan 
zie je dat er veel 
meer mogelijk 
is. Alsof ze je 
een andere bril 
opzetten.  Als dat 
geen gave is?

Laeve in de brouwerie

Maud Schenk
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                                     * exclusief inbouw apparatuur 
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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

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

Mijnverleden Staatsmijn Maurits (3)
In deze rubriek nemen Marcel Mastenbroek, 
Ton Wolters en Peter Henssen (leden van de 
werkgroep Mijnverleden Staatsmijn Mau-
rits) u de komende tijd mee in de wereld van 
de mijnwerkers en het verleden van Geleen. 
In de bijdrage van vandaag stappen we uit 
het verleden via het heden naar de toekomst. 
Wij tonen u de presentatie van schetsen 
Murals Julianatunnel die deze week plaats-
vonden. Tevens wordt u de mogelijkheid 
geboden om als inwoner mee te kiezen voor 
de gewenste muurschildering.

Afgelopen woensdag werden 6 schetsen 
gepresenteerd voor twee unieke murals, aan 
allebei de kanten van de Julianatunnel in Ge-
leen. De schilderingen staan in het teken van 
het lokale mijnverleden en de overgang naar 
het innovatieve karakter van Sittard-Geleen. 
Inwoners kunnen gedurende twee weken hun 
stem uitbrengen.

Onthulling 
De schetsen zijn woensdag 25 januari a.s. om 
09:30 uur onthuld door wethouder Hou-
takkers (stadsmarketing en cultuur) in het 
kantoor van Centrummanagement aan de 
Raadhuisstraat in Geleen. 

Procedure 
Voor deze opdracht zijn drie kunstenaars 
geselecteerd, namelijk ‘Nash’ (Werner), ‘Erwt-
je’ (Robert), en Lars Ickenroth. Zij hebben 
allemaal twee schetsontwerpen gemaakt. Een 
met als thema ‘lokaal mijnverleden’ en een 
met als thema ‘innovatie’. De schetsen zijn 
vanaf woensdag te bewonderen in Geleen 
(o.a. bij de Stadslabs locaties en het kantoor 
van Centrummanagement) en via de online 
kanalen van de organisaties in de werkgroep. 
Inwoners kunnen vanaf 25 januari t/m 8 
februari hun stem uitbrengen via 
www.survio.com/survey/d/muralgeleen.  

Stichting Limburg Straalt, de werkgroep 
Mijnverleden Staatsmijn Maurits, Stadslabs 
Sittard-Geleen en de gemeente Sittard-Geleen 
brengen ook hun stem uit op de meest pas-
sende ontwerpen. Alle stemmen wegen even 
zwaar mee. De winnende schetsen worden 
medio 2023 aangebracht. 

Initiatiefnemers 
Deze murals maken onderdeel uit van het 
overall project ‘Limburg Murals’, een initiatief 
van stichting Limburg Straalt, dat wordt ge-
steund door de Provincie Limburg. In Geleen 
heeft de stichting samenwerking gezocht met 
de werkgroep Mijnverleden Staatsmijn Mau-
rits, Stadslabs Sittard-Geleen en de gemeente. 
Als locatie is de Julianatunnel gekozen. De 
tunnel grenst aan de ene zijde aan het cen-

trum en de andere zijde aan het Mauritspark 
(vernoemd naar de staatsmijn). Staatsmijn 
Maurits sloot 55 jaar geleden de deuren, een 
mooie aanleiding voor dit project. De tunnel 
speelde een belangrijke rol bij het transport 
van kolen uit de mijn. 

Stemmen
Breng ook uw stem uit! Bekijk de schetsen 
in de bijlage/poster of op diverse locaties in 

de stad of op de online kanalen van Limburg 
Murals, Stadslabs Sittard-Geleen en de werk-
groep Mijnverleden Staatsmijn Maurits. Stem 
via de link of via de QR-code. Lukt dit niet? 
Stuur dan uw voorkeuren naar 
contact@limburgmurals.nl. Voor meer infor-
matie over het project kijk op: 
www.limburgmurals.nl. 

Stem mee!

Goede Herder Club in Overhoven
Op vrijdag 27 januari begint er weer een 
nieuwe groep Catechese van de Goede Herder 
voor peuters en kleuters. In tien bijeenkom-
sten maakt uw kind op een speelse manier 
kennis met Jezus en de Bijbel. Uw kind leert 
tot rust te komen en groeit in zijn zelfstandig-

heid. Ook ontwikkelt het zijn fijne motoriek 
met behulp van Montessori-werkjes.De Goede 
Herder Club is voor kinderen vanaf 3 jaar t/m 
groep 2. De tien bijeenkomsten vinden plaats 
op de vrijdagmiddagen 27 januari, 3 februari, 
3, 10, 27 en 24 maart, 14 en 21 april, 12 en 

26 mei van 13:15 – 14:45 uur. De locatie is 
Geldersestraat 39, Sittard-Overhoven.
Heeft u vragen. Wilt u uw kind aanmelden of 
wilt u liever eerst komen kijken? Neem con-
tact op met zuster Theresa Anne, 06 – 10 70 
36 99 of via mail nederland@op-tn.org



MIJNGazet | pagina 4

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



MIJNGazet | pagina 5

Nely Stuij-Schep van Synoidos
Nely Stuij-Schep, 64 jaar, woont in Lim-
bricht en is sinds 1992 lid van gemengd 
koor Synoidos en vanaf 3 februari 2021 
voorzitter. Het koor zingt liederen die 
één ding gemeen hebben: het zijn méér 
dan leuke liedjes.

Tekst Bert Wassenberg

Hoe lang ben je al betrokken bij het 
koor. In welke rollen/functies en waar-
om is dat zo leuk? 
Ik ben eigenlijk vanaf het begin van mijn lid-
maatschap betrokken bij het koor. Heb een keer 
in de muziekcommissie gezeten en in verschil-
lende concertcommissies. Van 2009 tot 2013 
was ik ook voorzitter. Ik houd van zingen en iets 
organiseren ligt mij wel.

De geschiedenis van Synoidos begint op 
3 mei 1992. Kun je in het kort een paar 
belangrijke momenten in de historie van 
de vereniging belichten? 
Belangrijke hoogtepunten zijn onze koorreizen 
die we zo ongeveer om de 5 jaar organiseren. 
Zo zijn we in Versailles en Parijs geweest. In 
Berlijn, Bonn, Heidelberg, Londen en vorig jaar 
ter ere van ons 30-jarig bestaan naar Delft. We 
hebben een aantal bijzondere eigen produc-
ties waaronder het “Requiem van Twijfel en 
Troost”, “Who is this King” (gedeeltelijk), een 
Passie cantate en “Stromen”. De tekst van het 
laatstgenoemde unieke project is ter gelegen-
heid van het 25-jarig jubileum geschreven door 
een drietal koorleden. De muziek is gecompo-
neerd door onze dirigent Nadia Loenders. In 
Stromen wordt een mensenleven vergeleken 
met de stroom van een rivier. Daarnaast hebben 
we vele concerten georganiseerd vaak ook in 
samenwerking met andere muziekgezelschap-
pen uit deze regio. 

Het motto van het koor is: Synoidos, 
koor dat je raakt! Leg eens uit?
Het koor probeert publiek, luisteraars met hun 
tekst en muziek te raken door de betekenis 

maar ook door het enthousiasme. Zingen vanuit 
het hart geïnspireerd door een christelijke 
levensovertuiging. Tevens worden de koorleden 
zelf ook geraakt wanneer zij met volle overgave 
zingen voor publiek.

Zoeken jullie nog zangers? Hoe kunnen 
geïnteresseerden zich melden?  
Vooral hoge sopranen en mannen, zowel bassen 
als tenoren zijn in het bijzonder welkom.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via het 
contactformulier op de website http://www.
koor-synoidos.nl/ of de genoemde contactper-
sonen rechtstreeks mailen of bellen.

Hoe gaat het met de werving van be-
stuursleden? Genoeg animo?
Dat gaat gelukkig goed. De huidige penning-

meester gaat stoppen maar al zeer snel diende 
een nieuwe penningmeester zich aan. Dat is 
mooi!

Jullie hebben ook een Facebookpagina 
met ruim 340 volgers. Is dat een belang-
rijk medium voor jullie? Welke andere 
mogelijkheden gebruiken jullie om 
publiciteit te maken?
De Facebookpagina zal zeker mensen bereiken 
en is dan ook nuttig. We hebben natuurlijk ook 
onze website, maar het plaatsen van een inter-
view als dit is natuurlijk ook welkom. Vorig jaar 
maart is er door open podium De Domijnen een 
korte film van Synoidos gemaakt. Wel jammer 
dat onze huidige dirigente daar niet op staat. 
Zij is sinds augustus vorig jaar weer terug bij 
Synoidos. De beste promotie is toch vaak mond 
op mondreclame en vrienden, familie, buren 
persoonlijk uitnodigen. Na een optreden of con-
cert zijn er vaak wel nieuwe aanmeldingen.

De dirigent Nadia Loenders is terug van 
weggeweest. Hoe belangrijk is zij voor 
het koor?
Nadia is heel belangrijk. Ze is heel vakbekwaam, 
enthousiast en ook een sympathieke persoon 
die zich thuis voelt bij de identiteit van het koor. 
Naast dirigeren componeert ze ook. De compo-
sities van Het “Requiem van Twijfel en Troost” 
en “Stromen” zijn van haar hand.

Koorreizen zijn een terugkerend feno-
meen, die belangrijk zijn voor koren. 
Klopt dat ook voor Synoidos en waar-
om?
Ja de koorreizen zijn zeker belangrijk. Een 
koorreis is altijd weer een oppepper voor het 
koor. De leden zijn daarna weer extra gemo-
tiveerd en delen fantastische herinneringen. 
Het is wel belangrijk dat we op reis ook kunnen 
zingen. We streven altijd naar samenwerking 
met een koor en/of kerk ter plaatste en het liefst 
treden we dan zo’n 2 à 3 keer op.

Wanneer zijn jullie leden uit het goede 

hout gesneden? Met andere woorden 
wat moeten ze meebrengen aan kwali-
teiten en eigenschappen?
Allereerst moeten de leden plezier hebben 
in zingen. Onze dirigent zegt: “iedereen kan 
zingen” en natuurlijk is het fijn als iemand een 
mooie zuivere stem heeft en muzikaal gevoel.

Kun je iets vertellen over het repertoire? 
Zijn er vaste onderdelen of wordt ieder 
jaar een nieuw repertoire opgetuigd? 
Wie maakt die keuze?
Wij hebben een muziekcommissie van 4 leden. 
Elke stempartij, sopraan, alt, tenor en bas is 
vertegenwoordigd. Daarnaast zit de archiva-
ris, als bestuurslid ook in de commissie. Deze 
commissie zoekt muziek uit en samen met 
onze dirigent wordt er dan een keuze gemaakt. 
Ons repertoire is best breed. Het varieert van 
moderne gospel en ritmische pop tot musical-
muziek en melodieuze ballades. Af en toe een 
uitstapje naar licht klassiek. Soms ook een grote 
productie zoals het muzikale werk The Armed 
Man van Karl Jenkins dat we in het najaar van 
2019 hebben uitgevoerd met 2 andere koren en 
een harmonie. Muziek die oproept tot vrede.

Zou je Synoidos als een regionaal koor 
kunnen bestempelen of toch meer als een 
koor met roots in Sittard-Geleen?
We hebben onze roots in Sittard, maar de leden 
komen ook uit de regio.

Is er nog een vraag die niet gesteld is, 
maar die je wel graag aan de orde had 
gehad? Dan is hier de gelegenheid om 
nog wat informatie kwijt te kunnen!
Dan maak ik graag even van de gelegenheid 
gebruik om onze 2 bijzondere activiteiten van 
dit jaar aan te kondigen. Op zaterdagmiddag 
18 maart hebben we “Zingen met Synoidos” 
waarbij we mensen uitnodigen om met ons mee 
te zingen. Op zaterdagavond 28 oktober is er 
een bijzonder concert met de titel “de Reiziger”. 
Het concert vindt plaats in Ónger de 2 Tores te 
Sittard. Samen met een acteur zal Synoidos mu-
ziek met een verhaal brengen. Beide activiteiten 
zijn van harte aanbevolen.

OPEN 
DAG 

OP ZATERDAG 
4 FEBRUARI 2023

VAN 09:00 TOT 13:00 UUR
STAAN ONZE DEUREN OPEN, 

VOOR IEDEREEN 
EN VOOR JOU 

IN HET BIJZONDER.

WE LEREN JE GRAAG 
KENNEN!

Jos Klijnenlaan 683 Geleen  |  graafhuyn.nl

Tot 4 februari!

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het 
afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te 
maken. Voor leden en ieder ander. Ga voor 
informatie naar dela.nl/sittard-geleen of bel 
0475 72 94 22 voor een persoonlijk gesprek.

Joris Ramaekers van DELA
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Aan de Odasingel 90 in Sittard komt 
een nieuw  gemeenschapshuis. 
De verbouwing van deze duurzame 
en toegankelijke locatie wordt in april 
2023 afgerond. Hoofdhuurder wordt 
de Seniorenvereniging Sittard Stad. 
Het wordt een plek voor ontmoeting, 
lichaamsbeweging (voor ouderen), 
presentaties en flexwerken. De deur 
staat voor iedereen open.

Van harte welkom
Wilt u een keer langskomen? Of bent u 
op zoek naar vrijwilligerswerk? U bent 
van harte welkom! De opening is deze 
zomer. Houd onze website 
in de gaten voor meer informatie.

 www.sittard-geleen.nl

Nieuw: deelfietsen van Arriva
Misschien heeft u ze al gezien: de nieuwe deelfietsen van Arriva. De blauwe fietsen 
zijn sinds kort op een aantal plekken in onze gemeente te vinden. Inwoners en 
bezoekers kunnen de deelfietsen tegen een vergoeding gebruiken. Een handige 
service, zeker in combinatie met het gebruik van het openbaar vervoer. Je kunt 
de fietsen namelijk prima gebruiken voor het laatste stukje vanaf een bushalte of 
station tot aan je bestemming. Je kunt ze óók gebruiken om bijvoorbeeld naar de 
markt te gaan. Of om er met vrienden, collega’s of het gezin op uit te trekken.  

Flexibel
Je hoeft dus geen eigen vervoermiddel bij de hand te hebben om van A naar B 
te komen. En het mooie is, je hoeft de fiets niet terug te brengen naar waar je 
hem hebt opgehaald. Je kunt deze gewoon in één van de officiële Arriva Deelfiets 
parkingspots achterlaten om de rit en de betaling te stoppen. In Sittard-Geleen zijn 
er inmiddels negen van deze plekken, later volgen er nog drie. 

Meer weten over de mogelijkheden? Lees er alles over op: 
 www.arriva.nl/a/arriva-deelfiets-sittardgeleen.htm

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. 

TERRASVERWARMERS IN DE BAN

Proef: warmtekussens

Horecaondernemers hadden het 
moeilijk door corona en hebben nu te 
maken met hoge energiekosten. In de 
wintermaanden worden de terrassen 
vaak verwarmd met gasgestookte 
terrasverwarmers, die veel energie 
verbruiken. 

De gemeente start daarom nu een proef 
met warmtekussens voor stoelen en 
banken op terrassen. Die kussens werken 
op elektriciteit (oplaadbare batterijen) en 
zijn veel zuiniger dan terrasverwarmers. 
Een terrasverwarmer verbruikt per 
uur net zoveel als twintig kussens. 

Duurzaam alternatief
De kussens hebben een zitje en een 
rugleuning. De warmte kan worden 
aangepast met een knop op het kussen. 
Als er niemand op zit, schakelt het 
kussen na twee minuten vanzelf uit. De 
kussens zijn van duurzaam materiaal. 
En kunnen uit elkaar worden gehaald, 
waardoor ze makkelijk te repareren zijn. 
Met de proef willen we de 
horeca stimuleren om dure, 
milieuonvriendelijke terrasverwarming 
te vervangen door een zuinig alternatief, 
zoals warmtekussens. Voor de proef 
is 20.000 euro subsidie beschikbaar. 

Ondernemers die een aanvraag 
indienen, krijgen subsidie voor de 
helft van de kosten voor de aanschaf 
(maximaal 1.600 euro). Eén kussen kost 
200 euro. Er is per ondernemer subsidie 
voor maximaal acht kussens.

Subsidie aanvragen
Horecaondernemers kunnen subsidie 
aanvragen tot en met 31 maart door een 
e-mail te sturen naar 
energiebesparen@sittard-geleen.nl. 
De voorwaarden staan op 

 www.sittard-geleen.nl zoekwoord 
warmtekussens. 

Gemeenschapshuis 
Odasingel

OOK ONLINE...

 Sittard-Geleen

sittardgeleen

gemeentesittardgeleen

@sittardgeleen

gemeente Sittard-Geleen

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

SittardGeleen.nl

Week van GGz Inspiratie 2023
Wist u dat één op de vier mensen 
psychische problemen heeft? Raakt 
het niet uzelf, dan wel een familielid 
of vriend. Van 20 t/m 24 maart vindt 
daarom de Week van de GGz Inspiratie 
plaats. GGz staat voor Geestelijke 
Gezondheidszorg. Er worden tal van 
activiteiten georganiseerd met als thema: 
samen veerkrachtiger. Bijvoorbeeld 
een workshop veerkracht en een 
muziekvoorstelling.

Doet u ook mee? 
De activiteiten zijn gratis en interessant 
voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid, hun familie, vrienden 
en hulpverleners. Maar zeker ook voor 
andere mensen die op een of andere 

manier geïnteresseerd zijn in psychiatrie. 
Aanmelden kan via 

 www.ggzinspiratie.nl.

STADSKRANT
Denk mee met Sittard-Geleen
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Zuyderland Thuishulp en Vidar startten 
in mei 2022 met een buddyproject. Vidar 
werft hiervoor geschikte kandidaten die 
met behoud van uitkering kunnen starten. 
Deze nieuwe medewerkers worden 
begeleid door een jobcoach van Vidar én 
door een ervaren thuishulp. Zo worden ze 
in drie maanden al werkend opgeleid naar 
een betaalde baan en contract. Ze kunnen 
dan zelfstandig zorgen voor een schone 
woning en het welzijn van cliënten.

Nieuwe mogelijkheden
Zuyderland Thuishulp heeft een tekort 
aan personeel, terwijl mensen steeds 
langer thuis blijven wonen. Dit project 
biedt nieuwe kansen. De eerste twee 
kandidaten die via Vidar startten, kregen 
een contract voor 20 uur per week. 
Ze hebben geen uitkering meer nodig en 
functioneren erg goed.

Uitbreiding buddyproject 
Het project wordt nu verder uitgebreid. 
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich 
bij Vidar melden. Ook worden er nieuwe 
‘Harrie Helpt-trainingen’ gepland, waarbij 
nieuwe buddies opgeleid worden.
Lees het hele verhaal op 

 www.vidar.nl/nieuws of neem voor 
meer info contact op via (046) 477 71 30.

Buddyproject biedt 
hulp aan nieuwe 
thuishulpen

  Stadskrant Sittard-Geleen.

Niet iedereen krijgt dezelfde kansen en niet ieder kind groeit op in een veilige omgeving. “Dat ligt na me aan het hart”, 

zegt wethouder Ivo Tillie (jeugd). “We zien onze kinderen graag gezond en veilig opgroeien tot stevige volwassenen en 

hun talenten ontwikkelen. Gelukkig gaat dat meestal goed. Vanzelfsprekend is het niet. Als er problemen dreigen, is het 

belangrijk die zo vroeg mogelijk te zien en hulp te bieden zodat ze niet groter worden.”

Problemen zijn er op allerlei gebieden. 
De oorzaak is ook heel verschillend. 
Daarom is het belangrijk om goed te 
kijken waar het probleem veroorzaakt 
wordt. Dat kan in de vriendenkring zijn, 
op social media, thuis of op school. 
Leerkrachten zien het vaak ook aan 
een leerling als die niet lekker in zijn 
vel zit. Een luisterend oor helpt dan. 
Soms is extra hulp in een vertrouwde 
en veilige omgeving prettig. Dat hebben 
we als gemeente samen met anderen 
geregeld. Voor alle jongeren tot 27 jaar 
moet er hulp zijn als het nodig is.

Vertrouwd en veilig
Op veel lagere scholen kan naast de 
leerkracht ook gesproken worden met 
een maatschappelijk werker. Die is vaak 
op school voor de vertrouwensband met 
de kinderen. Bij veel huisartsenposten 
is een praktijkondersteuner jeugd 
beschikbaar, die luistert en helpt. 
Hij weet ook waar kinderen meer hulp 
kunnen krijgen. 

Op middelbare scholen zijn 
‘coachpleinen’ waar leerlingen 
laagdrempelig terecht kunnen 
met allerlei vragen. Op zo’n 
plein is een interne begeleider of 
schoolmaatschappelijk werker met 
wie ze kunnen praten. Dat kan een 
belangrijke plek zijn voor de eerste 
begeleiding van kinderen. Als meer 
nodig is, kan een jeugdpsycholoog of 

Mees aanwezig. Leerlingen, maar ook 
docenten komen er voor een praatje én 
met onderwerpen die aandacht nodig 
hebben. Anoek en Mees praten op een 
nieuwe, uitnodigende manier met de 
leerlingen over gevoelens, waardoor 
een gesprek op gang komt. “Lef en 
durf is bij zulke hulp belangrijk”, zegt 
wethouder Tillie. “Dit is een geweldig 
initiatief dat nu al mooie resultaten 
laat zien. Waar jongeren eerst huiverig 
waren voor de acteurs, zoeken ze hen 
nu op. Ze krijgen vertrouwen en kunnen 
veel makkelijker over problemen 
praten. Daarmee helpen we ze om 
steviger de puberteit door te komen. 
Dat gun ik elk kind.”  

NIEUWS UIT HET COLLEGE

Geef jongeren de kans

Fred Baltus maakte deze foto in de Hof van Onthaasting in de Sittardse wijk Hoogveld. 
Een bijzondere plek voor inwoners om elkaar te ontmoeten of tot rust te komen. 
Ook een mooie foto in onze gemeente gemaakt? Stuur deze naar fotografie@sittard-
geleen.nl. Of tag ons op Instagram en gebruik de hashtag #mijnsittardgeleen.  

jeugdarts worden ingeschakeld. Zo zijn er 
nog meer plekken die laagdrempelig hulp 
aanbieden.

Samen in gesprek
Een mooi voorbeeld van hulp dichtbij 
is dit schooljaar gestart op het Graaf 
Huyn College in Geleen. Daar werken 
we samen met Laagland Theater aan 
“Artists in School”. Drie dagen per 
week zijn theatermakers Anoek en 

Energieklussers deze maand in 
Lindenheuvel

Bezoek het Visit Experience Sittard-
Geleen aan de Rosmolenstraat 2 in 
Sittard! Een unieke manier om onze stad 
en de regio te ontdekken. Ook voor alle 
toeristische informatie bent u hier aan 
het juiste adres. 

TIP VAN DE WEEK

FOTO VAN DE WEEK

“We zien onze kinderen 
graag gezond en 
veilig opgroeien””

Vorige maand zijn energieklussers 
gestart in Stadbroek en Broeksittard. Dat 
zijn twee wijken met veel huishoudens 
met hoog energieverbruik. De energie- 
klussers brachten in woningen tocht-
strips, radiatorfolie en leidingisolatie aan 
en gaven bespaaradvies. 

De proef is geslaagd en wordt deze 
maand vervolgd in Lindenheuvel. Dat is 
ook een wijk met veel huishoudens met 
hoog energieverbruik. 

Voor wie? 
Energieklussers zijn alleen voor inwoners 
met energietoeslag. Zij hebben een brief 
gekregen en kunnen zich aanmelden. 
Er is plaats voor maximaal 226 
huisbezoeken. 
Geen brief ontvangen, maar wel 
energietoeslag? Stuur dan een e-mail 
naar energiebesparen@sittard-geleen.nl. 

Energiecoach
Alle inwoners kunnen advies vragen van 
een energiecoach. Ook de energiecoach 
komt op bezoek met tips en een tas vol 

spullen om energie te besparen. 
Die spullen moet u wel zelf aanbrengen. 
Wilt u advies van een energiecoach? 
Stuur dan een e-mail naar 
energiecoach@sittard-geleen.nl. 

Op zoek naar Sittard-Geleense 
                       Supersterren

Sittard-Geleense Superster 

 Jeugdlintje 2021

Kent u een jonge held die het Sittard-Geleense jeugd- 
lintje verdient? Meld hem of haar dan nu aan.

www.sittard-geleen.nl zoekwoord jeugdlintje
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PROEFLESSEN EN 
INFORMATIEAVOND:
31 JANUARI, 1 EN 2 FEBRUARI
18.45 – 21.00 uur 
voor leerlingen en ouders

OPEN DAG: 
11 FEBRUARI 2023 
10.00 – 14.00 uur
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KIENEN
DAGELIJKS KIENEN IN DE ZAAL VAN

CASINO LANDGRAAF

Totaal 18 rondes. 
Zaal open 17.00 uur. 
Aanvang kienen 19.30 
einde 22.45 uur

U kunt buiten roken in de tent

Moltweg 82 Landgraaf
Info: tel. 045-5315235Elke dag GRATIS eten!

Plaatselijke verenigingen organiseren
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Milieuparkweg 14
Sittard

’Gezonde voeding staat in onze school centraal’
-Vervolg van de voorpagina-

De schoollunches worden door meewerken-
de ouders en andere vrijwilligers bereid. 
Zonder financiële hulp van de overheid via het 
landelijk Jeugdeducatiefonds en supermarkt-
ondernemers uit de stad, zouden we dit niet 
kunnen doen. En zeker niet als we geen goede 
keuken hadden. Maar gelukkig hebben we die 
twee jaar geleden gekregen via sponsors,” zegt 
Susanne Suijkeruijk, die tot taak heeft elk jaar 
vier ton sponsorgeld voor haar gezonde school 
bij elkaar te ‘sprokkelen’.

Proeven
Maar alle inspanningen worden ruimschoots 
vergoed door het kookplezier van de kinderen 
en gemoedelijke sfeer onder de meewerkende 
ouders en vrijwilligers. Bovendien blijken 
de kokjes en kokkinnen uit de Kindcentrum 
keuken over kooktalent te beschikken. 

,,We kregen vaak mailtjes van ouders. Die 
meldden ons dat ze graag de gerechten  
wilden proeven, die hun kinderen op school 
maakten en heerlijk vonden. Daarop hebben 

we samen met de kinderen besloten een kook-
boekje te maken.”

Het boekje bevat 28 gerechten, allen eerst zelf 
bereid door de kinderen en erna goed genoeg 
bevonden om in het boekje opgenomen te 
worden. Zo vind je er onder meer recepten 
in voor bami soep, scones en bananentaart. 
Verder gazpachosoep - ,,die vinden ze heel 
erg lekker”-, naanpizza- ,,ook een topper 
bij de kleintjes”-, en andere toppers  als ,,de 
meloencocktail en de couscous salade, hoewel 
de kinderen daar eerst aan moesten wennen, 
maar nu smullen ze er heerlijk van”-.  Ook 
friet hebben we leren maken. Maar dan wel 
gezonde, uit de oven.”

Het eerste kookboekje ziet er smakelijk uit, 
alle gerechten zijn appetijtelijk gefotografeerd 
en de uitleg is kort en toegankelijk geschre-
ven zodat iedereen er mee aan de slag kan. 
,,We hebben het een klein formaat gegeven 
zodat je het makkelijk op je keukenblad kunt 
leggen.” Er zijn inmiddels plannen voor nog 
meer kookboekjes. ,,Een no waste, een anti 
verspilling kookboekje. We zijn daar al mee 

bezig. Als er schoolfruit overblijft dan maken 
we daar sap van en de pulp geven we aan de 
konijnen. En wanneer we appels en peren 
over hebben, dan snijden we er chips van en 
drogen ze, of we geven dit overgebleven fruit 
mee aan kinderen, die het thuis financieel erg 
lastig hebben.”

Informatie
Het kookboekje van het Kindcentrum Sittard 
kost vijf euro, is verkrijgbaar bij:
Flow’s Boekensteun, Steenweg 23, Sittard
Slagerij Vink-America, Steenweg 18, Sittard

Seniorenzitting Sittard
Woensdagmiddag 1 februari om 14.11 uur 
staat de twaalfde editie van de seniorenzitting 
Sittard op het carnavalsprogramma. De orga-
nisatie van is in handen van de Zonnebloem 
Sittard afdeling Ophoven-Leijenbroek-Stad en 
stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd. 
Een voor iedereen toegankelijke, gezellige 
middag vol zang, humor, sjoenkele en lachen 
in de grote theaterzaal van het Toon Her-
mans Theater. De muzikale omlijsting is in 
de vertrouwde handen van de Marottekapel 
onder leiding van Herman Raadschelders. Bij 
binnenkomst wacht de bezoekers een warm 
onthaal. Een persoonlijke begroeting door 
stadsprins Ruud II, Vorst Marot Joep I en de 
afdelingsvoorzitter van de Zonnebloem, Jack 
Vahsen. 

De dames Nicole Schurgers en Hilde Cou-
mans loodsen iedereen ongedwongen door 
het mooie en gevarieerde programma.  De 
spits wordt afgebeten door basisschool Aan de 
Meule met een origineel kinderliedje waarna 
buuttereedner Fer Naus de lachspieren weer 
doet kietelen. Paul Jean Jessen zal samen met 
de Marottekapel een mega walsmedley van 
Sittardse liedjes ten gehore 
brengen waarna de dansmariekes van de 
Sjoutvotte hun beste beentjes voor zullen 
zetten. Na de pauze gaat het programma 
verder met een Tienerliedje, gaat Cyrille 
Niël aan de piano zijn onvolprezen liedjes 
ten gehore brengen waarna het inhaken en 
sjoenkele wordt met de Limburgse nachtegaal 
Beppie Kraft. Kaarten kosten €15 per persoon, 
inclusief consumptie tijdens de pauze en een 
overheerlijke nonnevot en gebruik van de 
garderobe. Voorverkoop in de Marottewinkel, 
in de souterrain van Gijsen Optiek aan het 
tempelplein, via seniorenzitting@gmail.com 
of bij het Toon Hermans theater. 

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 28 januari | 19.30 uur | Metropolis 
concert Big Band Beeg | Fletcher Wellness 
Hotel aan de Milaanstraat in Sittard

Woensdag 1 februari | 19.00 uur | Crea-
Avond | Sportplaza Het Anker aan de An-
kersweg in Buchten

Vrijdag 10 februari | 20.00 uur | Lully en de 
Zonnekoning | Sint Michiel aan de Markt 
in Sittard

Dinsdag 21 februari | 18.30 uur | Vastela-
oves Fitsplezeer | Markt Geleen

Expeditie Trevianum in teken 
van duurzaamheid

Ontdek Trevianum tijdens de infoavon-
den op dinsdag 31 januari, woensdag 1 
en donderdag 2 februari en de open dag 
op zaterdag 11 februari. Leerlingen van 
groep 8 worden uitgenodigd om mee te 
gaan op expeditie en zo te ervaren wat 
Trevianum te bieden heeft. De coördi-
natoren Kim Verhoef (havo-1), Roger 
Knops (atheneum-1 en -2) en Marjolein 
van den Nieuwenhof (gymnasium -1, 
-2 en -3) vertellen graag meer over de 
veelzijdigheid van hun school en leggen 
uit waarom voor dit thema is gekozen. 

Marjolein: “Ieder jaar kiezen we een thema 
dat als rode draad loopt door de informa-
tiemomenten en de open dag. Dit jaar is dat 
Expeditie Trevianum, waarbij het draait om 
natuur, groen en duurzaamheid. In novem-
ber hebben veel kinderen van groep 8 al een 
lesmiddag gehad op onze school. Daar is 
de expeditie gestart. Daarnaast zijn we bij 
basisscholen in de omgeving langsgegaan om 

informatie uit de delen en om een gesloten 
ecosysteem aan te bieden, dat als je het dicht-
laat zichzelf in leven houdt. We hopen dat de 
kinderen daar wat over te vertellen hebben 
als we ze terugzien de komende weken.” Kim: 
“De kinderen hebben ook een stickerkaart 
gekregen. Als ze deze vol hebben, en dat kan 
zo zijn tijdens de open dag, dan krijgen ze in 
ruil daarvoor 1 vierkante meter grond ergens 
op de wereld. Het is een project van Earth 
Today met als doel ervoor te zorgen dat er 
op de aarde altijd groen zal zijn. De stukjes 
grond van Trevianum komen bij elkaar in de 
buurt te liggen. We willen onze toekomstige 
leerlingen zo iets leuks mee geven waar ook 
een idee achter zit.”

Buiten duurzaamheid, dat voor de toekomst 
hoe dan ook een belangrijk thema zal zijn, 
vindt Trevianum het ook belangrijk dat de 
leerlingen de juiste keuze kunnen maken over 
het schooltype waar ze het beste op hun plek 
zijn. Roger: “Zeker. Net als afgelopen jaar 

hebben we hiervoor de tweejarige brugklas. 
Zo krijgen de leerlingen een jaar extra de kans 
om te laten zien welk niveau bij ze past en wat 
ze nodig hebben om succesvol te kunnen zijn. 
Sommige kinderen hebben nu eenmaal wat 
meer tijd nodig om te wennen. Dit alles in het 
kader van de kansengelijkheid. Wat heeft een 
kind nodig om volledig tot bloei te kunnen 
komen? Dat ontdekken we graag samen in de 
eerste twee leerjaren.”

Op de website naartrevianum.nl is meer infor-
matie te vinden over proeflessen, voorlichtin-
gen en de open dag. Hier kunnen leerlingen 
en ouders zich ook inschrijven voor deze 
activiteiten. Kim: “Mag ik tot slot nog toevoe-
gen dat er tijdens de open dag om 11.00 uur 
een speciale bijeenkomst is voor leerlingen 
die erover denken om na het VMBO-eindex-
amen naar de Havo te komen. Ze zijn net als 
leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouder(s)/
verzorger(s) van harte welkom.”

 Foto Jos Pijls
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*Actie loopt t/m zondag 5 februari ,Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

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

SITTARD - NUSTERWEG 88D

Tekst Frans Walraven

Ze zègke:” ’t Is den tied van ’t jaor.” Dat is zo, 
mer ’t is jeder jaor toch weier effe wènne dat 
‘t wèntjer is. Doe zits bènne, boete sjpele geit 
neit, want ’t is kawd, naat, mistig en de raege 
drif langs de roete. Wie me zo zaet: “Kawd, 
naat en  sjoeverechtig.”

Sjrieventaere dènk ich noe inèns aan ’n ge-
dichske van Godfried Bomans:
Ik zit me voor het vensterglas                                                                  
onnoemelijk te vervelen…                                                                                          
Ik wou dat ik twee hondjes was,                                                                                             
dan konden we samen spelen….

Mer dich  es kèndj allein amuseiere waas vrui-
ger zo gemekkelik neit. Televisie hawwe veer 
toen neit. Wae waal? Mit de vrundjes thoes 
te gaon sjpele mit dat sjlechte waer koum 
neit zo gelaege, vónje de modesj meistens.                                                                                                   
Waat noe gedaon? ’n Bouk laeze? Jao, mer 
sóms höbs te dao gaaroets geine zin in. 
Misjiens toch nog èns kieke? Sjpannende buik 
haw ich genóg in mien boukekesjke. Ich zeen 
dao ’n paar exemplare van de sjriever Nowee 
mit zien buik euver Arendsoog en Witte Ve-
der. Veural dae lètste maakde deipen indrök 
op ós kènjer. In de zomer leipe veer mit eine 
bandj óm de kop en ein witte houndervaer 

d’rin. Sóms maakde veer ós ’t gezich get rood, 
zodat veer eine richtige “roodhuid” ware (noe 
maags te dat woord neit meer gebroeke, geluif 
ich. Want dat zou discriminatie zeen. Nou, 
veur ós waar ’t sjus ’t taegendeil!)
Väöl sjpannender vónj ich de buik van Karl 
May mit es grote helde Winnetou en Old Shat-
terhand. Dae blanke vrundj van de indiane 
waar eine ganse, veur geine bandiet bang! In 
die verhaole koosj te gans dien fantasie kwiet, 
in ’t bizunjer wie de sjriever alles zo precies 
wos te besjrieve! Later heurden ich dat dae 
nog noots in Amerika gewaes waar!!
Mer waat mich dae middig inèns ’t meiste 
aansjprouk, waar ’n bouk oet de bekènde 
serie Oud Goud. Ich haw daovan al gelaeze 
Gullivers Reizen en ouch De overwintering op 
Nova Zembla, mer dat eint dao in d’n houk 
trok toch ech mienen aandach. Dat waar 
’t sjoonste waat ich es kèndj gelaeze höb: 
Marco Polo!! Dae reisde vanoet Venetië nao 
China wo hae jaore verbleef in ’t paleis van 
de keizer!! Sjnuffelentaere in dat bouk woort 
ich wie langer wie meer geïnteresseierd en 
ich begoosj te laeze……De wèndj boete waar 
dudelik väöl sjterker gewore en sjloug noe de 
raege taege de roete…. Mer dat mirkde ich 
neit meer….ich waar same mit Marco Polo op 
waeg nao China….

Sittard, 12 januari 2023

Veer vruiger:
Wèntjerdaag = duuster daag

Zijn de Marotte nog 
wel van deze tijd?

Door Ray Simoen

Dommig, kreupel en vol puisten. Zo staat de mid-
deleeuwer te boek. Bewoner van een periode, die 
we afdoen als de Donkere Eeuwen. Een blubberig 
zwart gat tussen de roemrijke, zonnige dagen van 
de slimme Romeinen en de nieuwe tijden, waarin 
mensen begonnen in te zien dat de kerk niet za-
ligmakend was en je ook op aarde je eigen hemel 
kon bouwen. 
Middeleeuwers waren vooral mannen, die overal 
ten strijd trokken om mekaar een kopje kleiner 
te maken en vooral om vrouwen klein te houden. 
Baarmoeders, die hun mond moesten houden en 
enkel mochten opengaan om kinderen te werpen, 
dat waren vrouwen in de ogen van de mannen, die 
het voor het zeggen hadden in de middeleeuwen, 
en ook daarna nog. 

‘La Bar’
Toch niet altijd en overal. In Sittard hadden vrou-
wen het even voor het zeggen. Het was wel een 
muggenscheet in de tijd maar toch van grote, on-
schatbare betekenis was het wel. Zonder die ene 
wonderbaarlijke vrouw, Elisabeth van Bar waren 
de bouwsels rond een motte in de drassige vlakte 
tussen Geleenbeek en Roode Beek onbeduidend 
gebleven. ‘La Bar’ gaf in 1243 het vlekje bij de 
motte stadsrechten. En dat was alsof een zuigeling 
een shot wondermelk kreeg. Sittard groeide als 
kool door de bouw van een markthal, die koop-
lieden aantrok en geld in het laatje bracht. Ruim 
dertig jaar later toonde een andere dame, Jutta 
van Ravensberg zich een voorbeeld voor de dolle 
minas uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. 
Jutta gaf ongetrouwde vrouwen en weduwen de 
kans om zelfstandig te gaan wonen in een begijn-
hof, zonder bemoeizuchtige vaders en broers en 
andere tirannieke baasjes met een helm op de kop 
of een pij rond de bolle buik.

Marotte
Stadsarchivaris Peer Boselie duikelde de bewijs-

stukken hiervan op uit het bestuursarchief van 
Sittard. Iedereen kan ze nu online in het echt zien, 
en concluderen dat daarna het licht weer hele 
lange tijd uit ging in Sittard, waar de middel-
eeuwen voor vrouwen langer duurden dan in de 
geschiedenisboeken. In het derde millennium 
gloorde er eindelijk weer wat licht voor Sittardse 
vrouwen. Elisabeth van Bar kreeg twee opvolgers, 
twee vrouwelijke wethouders telt de stad nu en in 
de raad doen steeds meer vrouwen hun zegje. De 
nieuwe zelfbewuste begijnen heten ‘De Meiden 
van Sittard’: zelfstandige vrouwelijke onderne-
mers met een speciaalzaak in de binnenstad van 
Sittard. Ze trekken er hard aan om het wat inge-
dutte ondernemersklimaat een elegante en van 
creativiteit bruisende oppepper te geven.
Mooi al dat vrouwelijk elan en die frivole on-
dernemingslust. Maar één mannenbolwerk wil 
niets van vrouwelijke hemelbestormers weten. 
Dorpelmaeg, daansmarieke, wagenbouwster, 
confettistrooister, verleidelijk maske of glimla-
chend gezicht naast de stadsprins, dat alles kan 
en mag een vrouw in carnavalszot Sittard zijn. 
Maar stadsprinses of nog hoger ‘Vorstin Marot’? 
Nee, dat nooit of nog lang niet, in het Riek van de 
Marotte, waar de middeleeuwen nog steeds niet 
zijn afgelopen.

Stadsprinsessen kom je overal tegen in Limburg, 
waar mannen, Nederlands grootse moederskind-
jes, mekaar luidkeels toezingen ‘Blief bie de Mam’, 
en de zöndigse söp’ van de mam het levenselixer 
van elk man is om the struggle for life vol te 
houden. En waar ze nog geen stadsprinses ken-
nen, rinkelen de medailles op de pakken van de 
‘hoëglustigen’ en ‘dörslustigen’ steeds nerveuzer 
en gaan de veren op hun mutsen heftiger op en 
neer door de roep om ook eens een vrouw toe te 
juichen als heerseres van de stad tijdens de drie 
dolle dagen. Want is de kern van carnaval niet dat 
de bestaande orde op zijn kop wordt gezet? Maar 
niet in het Marotte Riek. Dat is en blijft een Riek 
van Mannen. In slimmigheid blinken die heren in 
ieder geval niet uit, zo bleek onlangs maar weer 
eens. Die ruzies van de afgelopen jaren hebben de 
Marotte geen goed gedaan. De ene na de andere 
stommiteit stapelen de heren op elkaar.

Nog efkes
Onzalig was het besluit om net nu, in deze fi nan-
cieel kille tijden voor iedereen, een entree van 11 
euro te gaan heff en op een feest, waar iedereen 

naar toe moet kunnen komen: de aftrap van het 
carnavalsfeest, het Kanon van het Balkon op 
zaterdag 18 februari. Een feest bovendien, waar 
de bewaking nog duurder is dan de artiesten. Een 
bonkige kerel met een oortje in kost er meer dan 
Beppie Kraft. Een boa beurt meer dan Big Bennie. 
Daarbij liep het online ticketsysteem vast van 
dit feest van de geldverslindende Security, waar 
de gemeente ook nog eens fi ks voor in de buidel 
tast. ,,Het is de eerste keer dat we dit doen, op 
zo’n stormloop hadden we niet gerekend”, was 
het schaapachtige verweer van organisator Joep 
Wijnands tegen de regionale krant. En deze ‘Joep 
Meloen’ van de Marotte was ook nog verbaasd 

dat op Marktplaats mensen kaartjes te koop 
aanboden. ,,Dat is niet de bedoeling, we willen het 
feest zo toegankelijk mogelijk houden”. Als je dat 
wilt, en niet zoveel geld wilt spenderen aan hordes 
boa’s en gespierde oortjes, ga dan naar het Fortu-
na stadion, dan loopt dit ook weer eens lekker vol. 
‘Wir sind Spitze’, in het Fortuna Stadion snakken 
ze ernaar.

Wanneer Björn en Mieke straks op 18 februari 
hun hit zingen, brullen we luidkeels ‘Nog efkes’ 
mee, want de verandering komt eraan: een vrouw 
moet straks maar eens de lakens uit gaan delen in 
het Marotte Riek.
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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

Beitel 90, HEERLEN

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

IM: Icoon en mede-grondlegger TTC Kluis overleden
Door John Bocken

Op 1 januari 2023 bereikte het bestuur van 
TTC Kluis het trieste bericht dat Jan Bemel-
mans, boegbeeld en mede-oprichter van de 
vereniging, overleden was.  Jan was, na een 
langere periode ernstig ziek te zijn geweest, 
grotendeels hersteld, maar werd vervolgens 
geconfronteerd met alweer ingrijpende fysieke 
tegenspoed. Met zijn aanstekelijk optimisme 
en zijn ontembare vechtlust bleef hij de strijd 
aangaan met de zwaarste tegenstander die hij 
tot dan toe was tegengekomen. Desondanks 
verloor hij uiteindelijk de heftigste wedstrijd 
van zijn leven. Jan stond, samen met Jacques 
Willems en Wil van Cruchten op 30 oktober 
1963 aan de wieg van TTC Kluis. Dit jaar zou 
hij, als oudste lid van de club, zijn 60-jarig ju-
bileum vieren. Het is hem helaas niet gegund 
geweest. Gedurende zijn tafeltennisbestaan 

was ‘de Bemmel’ een vertrouwd gezicht in de 
gymzaal aan De Kluis, later in de Jos Meyshal 
in de Jos Klijnenlaan, maar ook in vrijwel alle 
speelzalen van de verenigingen van de afde-
ling Limburg. Met zijn maat Wil van Cruchten 
vormde hij jarenlang een onafscheidelijk duo 
dat in het dubbelspel alom gevreesd was. Ook 
individueel stond Jan zijn mannetje. Zowel 
in de competitie als op toernooien behaalde 
hij aansprekende resultaten en speelde hij 
gedenkwaardige wedstrijden. Niet alleen 
achter de pingpongtafel, ook achter de be-
stuursdis leverde Jan jarenlang zijn bijdrage. 
Binnen de vereniging diende Jan als gewillig 
luisterend oor en als welkome coach voor de 
oudere en jongere jeugd, zowel op sportief 
als op persoonlijk vlak. Op advies, gevraagd 
of ongevraagd, kon men altijd rekenen. Jan 
stelde zijn ervaring en levenswijsheid op de 
hem kenmerkende wijze, onomwonden en op 

duidelijk hoorbare geluidssterkte dus, graag 
ter beschikking. Omwille van de persoon die 
hij was had hij bij iedereen die hem kende, 
binnen en buiten de club, een hoge gunfactor.

Waar ‘de Bemmel’ verscheen was er reuring, 
werd er gelachen, geschreeuwd en kwistig 
met krachttermen gestrooid, maar ook op 
het scherpst van de snede strijd geleverd. 

Hij stond daarin gelukkig nooit alleen. Goed 
voorbeeld deed immers goed volgen. Aan de 
bar werd na de wedstrijden steevast het glas 
geheven om de spanning, teleurstelling en 
frustratie weggedronken te krijgen. Uitein-
delijk kwamen het plezier in de sport en het 
gevoel van broederschap en verbondenheid 
altijd als grootste winnaar uit de strijd. Met 
het overlijden van Jan Bemelmans verliest 
TTC Kluis een essentieel deel van zijn ziel.  
Kluis was Jan, maar Jan was ook Kluis. Het 
zal voortaan stiller zijn in de Jos Meijshal, er 
zal minder gelachen en elkaar minder de maat 
genomen worden. Het klankbord voor jongere 
generaties is weggevallen en zal node gemist 
worden. De herinnering aan wie Jan was en 
wat hij voor TTC Kluis betekende zal echter de 
krachtbron blijven om de vereniging indachtig 
zijn geest te laten voortbestaan.
 Bedankt daarvoor Jan.           
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De lokale specialist!
Voor audio video en witgoed! 

Met eigen service dienst!

WITGOED REPARATIES  |  INSTALLATIE INBOUW
MONTAGE  |  NIEUWE APPARATUUR  
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MOOI VOOR ELKAAR

Balter bekend van:

installatie • montage • uitgebreide uitleg • kwaliteit • vakmanschap
eigen technische dienst • eigen monteurs

KORTOM TOP SERVICE & CONCURRERENDE PRIJZEN
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