
✔  Loodgietersbedrijf Baggen, 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

Snennee

Peter Schoenmakers achter het fornuisbij Sjmaak. Foto Double Eye | Ivo Goessens

‘Ik ben iemand van de praktijk’
Op de Eurotop hielp hij Helmut Kohl 
zijn kaasdieet volhouden. De ,,gezellige, 
knotsgekke” Nina Hagen serveerde hij 
verrassende gebakjes bij de Prosecco, 
waar de Berlijnse zangeres gek op was. 
En zes jaar lang kookte hij voor 6000 
VDL werknemers op hun jaarlijkse 
personeelsfeest. 

Door Ray Simoen

Na vele hectische jaren in sterren-keukens 

‘all over the world’ kookt Peter Schoenmakers 
(63) nu in zijn restaurant ‘Sjmaak’ in Geleen 
gerechten, bereid met streekproducten. ,,Ik 
kook wat ik zelf lekker vind.” 

Om de vijf á zes jaar begint het steeds weer 
te kriebelen. Dan wil Peter Schoenmakers uit 
Geleen iets anders gaan doen in de horeca. 
Maar wanneer hij drie jaar geleden tijdens een 
vakantie op een terras zit in het Heuvelland 
en geniet van een mooi glas Sint Martinus 
wijn neemt hij een verrassend besluit. Hij wil 
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Tentoonstelling 
Limburg in Miniatuur
Bij Heemkundevereniging Geleen is 4 maart 
de opening geweest van de expositie “Limburg 
in Miniatuur” aangevuld met eigen collectie 
schilderijen waarop passend bij het thema 
“gebouwen” op staan. Deze expositie is te 
zien tot en met 13 april 2023. De vereniging 
geeft  Bert Senden en Jack Bukkems (na 2017 
en 2019) voor de derde keer graag de ruimte 
om hun hobby aan het publiek van Geleen 
(en ver daarbuiten) ten toon te stellen. De 
expositie is geopend op de zaterdag 1 april van 
9.30-12.00 uur, maandag en donderdag van 
14.00-16.30 uur en dinsdag van 19.00-20.00 
uur. Bezoekadres is Jupiterstraat 35a, Geleen. 
Voor groepen kan op afspraak een bezoek 
aangevraagd worden via 
info@heemkunde-geleen.nl.

niet langer meer 80.000 kilometer per jaar in 
zijn auto zitten om her en der leiding te geven 
aan keukens van gerenommeerde restaurants 
en hotelketens. Dat heeft hij meer dan 30 jaar 
lang gedaan. In Duitsland, Italië, Spanje, de 
Benelux tot de Antillen toe. En dat was hij 
beu. ,,Ik begin voor me zelf”, zegt hij tegen 
zijn vrouw, die zelf als horecamanager ook de 
ervaring van een internationale carrière heeft.

 Lees verder op pagina 7

HAROBO
Wij bekleden uw trap 

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

Bel 046 - 485 60 46

MOONEN
NOTARISSEN

SITTARD
NOTARIS MR. A.G.M. MOONEN

Agricolastraat 75
6131 JW Sittard
046-2030600

sittard@moonen-notarissen.nl

Agricolastraat 75   Sittard   046-2030600 
sittard@moonen-notarissen.nl Sittard-Geleen

Blader snel verder 
en lees de nieuwe

INDISCH RESTAURANT
Origineel Indiase keuken

Twee restaurants 

onder één dak - 

winkelcentrum

Selfkant-Tüddern

In der Fummer 18 · Selfkant-Tüddern · Tel.: +49 (0) 24 56 - 508 72 80

Selfkant-Tüddern

In der Fummer 18 · Selfkant-Tüddern · 

Bij inlevering 

van deze bon:

SCHNITZEL 
MENU

  16,90 e
 www.tasteofindia.tv/nlwww.grenzenlos-selfkant.de/nl

DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER

GOEDKOOP & DICHTBIJ
URSULINENSTRAAT 18 ECHT • SALMSTRAAT 66A GELEEN

Expositie Gilde De Graven
De creatieve tak bij Gilde De Graven gaat 
hun werken tonen tijdens een expositie op 
11 en 12 maart van 13.00 tot 17.00 uur in de 
accommodatie aan de Pancratiusstraat 24 in 
Munstergeleen. Deze tentoonstelling is gratis 
toegankelijk.

Bewoners 222 woningen 
op zoek naar nieuw thuis
Woningen van ZOwonen aan de Hemelsley, 
Vrangendael en P.P. Rubensstraat in Sittard 
worden vanaf 2026 gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw. De betrokken bewoners zijn 
hierover geïnformeerd. ZOwonen helpt ze bij 
het vinden van een nieuw thuis. De 2-op-1 
woningen dateren uit de jaren 50 en zijn 
dringend aan vernieuwing toe. Tocht, vocht, 
schimmel en koude klachten zorgen voor 
ongemak en hoge energiekosten. Reden voor 
ZOwonen om - eerder dan gepland – de 222 
woningen aan te pakken. Onderzoek wijst uit 
dat renovatie ingrijpend en kostbaar is. Met 
als resultaat woningen die door bouwtechni-
sche beperkingen nog steeds niet toekomst-
bestendig zijn. “Sloop is onvermijdelijk. Hoe 
vervelend dit ook is voor de bewoners”, aldus 
ZOwonen.

Jaargang 3 | Week 10 - 2023
UITGAVE VOOR DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN

www.mijngazet.nl 

63no
Niemand is hier apart,
we doen het samen

Eric Breidenbach
(Lèntjheuvelse Revuuj)
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ONLINE GOEDKOOP, IN DE WINKEL NOG VOORDELIGER

WASMACHINE
EWC 81483 W EU N 

319319,-,-

CONDENSDROGER
WTN83292NL

477477,-,-

B

8 kilo laadvermogen

1400 toeren

KOEL-VRIES 
COMBINATIE
KV1615S
✓ Koelen: 159 liter
✓ Vriezen: 71 liter

373373,,--
VRIJSTAANDE 
VAATWASSER
VVW6035AW

✓ 15 couverts
✓ AquaStop
✓ 45 dB

366366,,--

8 kilo laadvermogen

AutoDry

INBOUW INDUCTIE-
KOOKPLAAT
KIF160ZT

✓ 4 kookzones
✓ 1 flexzone

60 cm60 cm

331111,-,-

COMBIMAGNETRON
MW7886
✓ Inhoud: 17 liter
✓ 700 Watt vermogen

7700,-,-

OOK IN WIT!

338855,-,-

BONENMACHINE
EQ.300 TI35A209RW
✓ Keramisch maalwerk
✓ Instelbare koffiesterkte 
    & volume
✓ Uitschuifbaar 
    stoompijpje

HETELUCHT 
FRITEUSE
GF500HLD

8585,-,-

✓ Inhoud: 5 liter
✓ 1700 Watt vermogen

STEELSTOFZUIGER
READYY’Y BCHF216S
✓ Stofreservoir: 0,4 liter
✓ Accuduur: 40 minuten
✓ Voor alle vloertypen

111199,-,-

TAFELMODEL
KOELKAST
KK475W

199199,,--
✓ Inhoud: 92 liter
✓ 3 draagplateaus 

84
,9

 c
m

Deze aanbiedingen zijn geldig van 6 t/m 19 maart 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

*

Gemakzucht dominant 
bij De Domijnen

Door Ray Simoen

Het wil nog maar niet lukken om van De Domij-
nen het succes te maken dat de beleidsmakers 
voor ogen stond toen ze dit kunstbedrijf stichtten 
in 2015. Geldgebrek, onduidelijkheid over de te 
varen koers, onenigheid tussen crisismanagers 
en teveel slampampers in de Raad van Toezicht. 
Bij de konijnen af, zoveel ellende is er bij de 
Domijnen.

Ongedierte
Aan reuring en gedoe nooit gebrek bij dit pres-
tige project van de gemeente. Na twee jaar van 
soebatten en wegkijken heeft directeur  Joery 
Wilbers van De Domijnen vorige maand eindelijk 
een akkoord gesloten met de Iraaks-Israëlische 
kunstenaar Joseph Sassoon-Semah en diens ad-
viseur, kunstcurator en cultuurdeskundige Linda 
Bouws. De Domijnen gaat de kunstenaar een 
fikse schadebedrag betalen voor de erbarmelijke 
en uiterst slordige manier, waarop het Sittardse 
kunstbedrijf met de werken van de wereldbe-
roemde kunstenaar was omgesprongen. Na afloop 
van een expositie in de Domijnen in 2019 kreeg 
Sassoon-Semah zijn werken verwaarloosd en 
verfomfaaid terug. Er zaten grote roestvlekken en 
smerige sporen van ongedierte op, allemaal het 
gevolg van de slonzige manier, waarop de werken 
in het depot van De Domijnen opgeslagen waren. 
Bovendien kreeg Sassoon-Samah zijn kostbare 
kunstwerken thuis bezorg zonder fatsoenlijke 
bescherming en slordig in dozen en plastic zakken 
gestopt. Volgens Bouws had Sassoon-Samah nog 
nooit zoveel slonzigheid meegemaakt in de vele 
jaren, dat hij overal ter wereld zijn kunst expo-
seert. Een twijfelachtige eer voor De Domijnen:  
uitgeroepen worden tot ‘het meest liefdeloze 
kunstdepot ter wereld’. 

Maaskentjers
En de slonzigheid houdt nog niet op. De ten-
toonstelling Mens en Maas, die tot en met 7 juli 

te zien is in het Erfgoedcentrum De Domijnen, 
is op eenzelfde, slordige wijze in elkaar gezet. 
Niks ten nadele van de Maaskunstenaars, Ton 
Vranken uit Susteren en John Williams uit Stein. 
Hun respectievelijke nostalgische schilderijen en 
serene objecten beeldende kunst getuigen van een 
grote kennis en liefde voor de Maas. Maar de rest 
van de tentoonstelling is teleurstellend pover en 
eenzijdig. De Maas heeft een rijke en lange histo-
rie aan interactie tussen de bewoners en de rivier. 
Veel verder dan een paar vitrines van veelvormige 
stenen uit allerlei, niet toegelichte tijdsperiodes 
komt de expositie niet. Enkel de hedendaagse ver-
loedering van de Maas door vervuiling van mens 
en fabrieken krijgt de volle aandacht.

Teleurstellend is dat de rol van de rivier als een 
‘moeder voor de oeverbewoners’- toch een van de 
hoofdthema’s van de expositie- nergens helder en 
uitvoerig wordt toegelicht, uitgelegd en in beeld 
gebracht. 

Wel krijgen de grindboeren alle ruimte om 
zichzelf als de hoeders en beschermers van de 
Maas en zijn oeverbewoners te presenteren. Want 
dankzij het Grensmaasplan, zo wil de van de 
grindboeren geleende demo-film doen geloven, 
is ‘Moeder Maas’ getemd en blijven rampzalige 
Maasoverstromingen uit.

Maaskentjer en oud-wethouder Pieter Meekels 
zorgt gelukkig voor een kritisch tegengeluid bij zo-
veel borstklopperij van de grindboeren. Het waren 
de Maaskantgemeentes, die de grindboeren aan 
het verstand hebben gebracht dat grindwinning  
niet enkel het financieel belang van de grindboe-
ren mocht dienen: Grindwinning moest vergezeld 
gaan van het bieden van grotere veiligheid en 
van meer natuur voor de Maaskentjers, zo tikt 
Meekels terecht de grindmagnaten op de vingers. 
Maar je moet als toeschouwer goed opletten om 
deze kanttekening te kunnen horen tussen de 
snoeverijen van de grindboeren.

Jammer dat de momenteel sterk toegenomen be-
langstelling voor de Maas in deze regio het moet 
doen met een kunstbedrijf als De Domijnen dat 
maar blijft aanmodderen.

Nieuw in Sittard-Geleen: 
ZilverFitness
ZilverFitness, een sportprogramma speciaal 
voor zestigplussers, opent nu ook in Sit-
tard-Geleen. Maandag 3 april en donderdag 6 
april is er een startbijeenkomst met uitleg en 
gratis proefles.

Deelnemers aan het programma worden in 
kleine groepen begeleid door ervaren vaste 
coaches en nemen deel zonder contract waar 
je lang aan vast zit. De functionele trainingen 
bevatten naast conditieverbetering ook bot- 
en spierversterkende oefeningen. ZilverFit-
ness heeft 18 locaties in Nederland en opent 
nu dus ook in Sittard-Geleen. 

Bot- en spierversterkende training
Volgens neurowetenschapper Erik Scherder 
houden beweging en krachttraining je afweer-
systeem op peil. Het houdt je lijf in conditie 
en verkleint het risico op ernstige gevolgen 
van corona. De kans op dementie lijkt af te 

nemen. Ook de Gezondheidsraad adviseert 
om minimaal tweemaal per week bot- en 
spierversterkende oefeningen te doen.

Startbijeenkomst met gratis proefles
De leeftijd van de deelnemers ligt tussen de 
eind 50 en eind 70. ZilverFitness is voor-
alsnog op ma t/m vr om 10.00 of 11.00 uur. 
Via www.zilverfitness.nl kunnen mensen 
zich inschrijven voor de startbijeenkomst op 
maandag 3 april van 10.00-12.00 uur of don-
derdag 6 april van 9.00 – 11.00 uur. Lukt dat 
niet, dan is een gratis proefles op een andere 
datum ook mogelijk. Liever telefonisch? 030-
752 35 48. 

Adres: In de sportschool van CrossFit Zitterd, 
Barcelonastraat 50, 6135 LN Sittard. Aan de 
zijkant van het Fortuna Sittard stadion, naast 
de Aldi, schuin tegenover de Jumbo.

Janny; ‘Door de goede begeleiding, grote variatie in oefeningen en de uitdaging met mezelf 
merkte ik binnen een aantal maanden al resultaat. Meer kracht en soepelheid bijvoorbeeld. 
Een echte aanrader!’
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Scan de QR-code 
voor meer info. 

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

Wanneer & waar?

E-Fiber 
glasvezelspreekuren

Sittard
Wekelijks op 

dinsdag

Buurtcentrum 
Limbrichterveld, 

Eisenhowerstraat 724

Born
Wekelijks op 
woensdag 

Gemeenschapshuis Born, 
Prins Bisdomstraat 5

Geleen
Wekelijks op 
donderdag 

Het Volkshoes, Pastoor 
Schoenmaeckersstraat 8

Overal geldt een inloop van 10.00 tot 12.00 uur.

onderdeel van

Alleen reizen
Op het moment van het schrijven van deze 
column zit ik op Schiphol. Mijn vlucht naar 
Finland is pas om 19.00 uur en ik heb nog 2,5 
uur voordat ik de lucht in ga. Mijn telefoon 
is al aardig leeg, dus laad ik mijn mobiel aan 
de stroom op bij de gate. Tijd om aan mijn 
column te werken is de gedachte. Van de 
drukte die we de laatste tijd in de media zagen 
is hier op dit moment geen sprake, ondanks 
de vakantie van vele landgenoten.

Waar ik vorige week nog met manlief in het 
prachtige Rome zat, zit ik met een beetje 
geluk straks in Helsinki. De reden van reizen 
is deze keer een bezoek aan zoonlief 1. Vanuit 
zijn studie werd de mogelijkheid geboden 
om gedurende 5 maanden in het buitenland 
te gaan studeren. Na wat wikken en wegen 
koos meneer voor Jyväskylä in Finland. Na 
aankomst in Helsinki was in de nacht rijden 
zelfs voor mij een pittige opdracht en dus 
haal ik mijn eindbestemming pas morgen. Bij 
daglicht wacht mij nog een autorit van zo’n 
300 km.

Velen hebben mij gevraagd of ik niet opzie 
tegen de reis. Helemaal in je uppie naar een 
wildvreemd land, waar je niet weet wat of 
wie je tegenkomt. Voor een groep mensen is 
dat vast een no-go scenario, maar niet voor 
ondergetekende. Want nu ik dit aan u schrijf 
denk ik terug aan waar ik de afgelopen jaren 
alleen ben geweest.
Het begon op mijn 21e met mijn eerste baan 
in het buitenland. Net droog achter de oren en 
met nauwelijks een diploma op zak, vertrok 
ik vol enthousiasme naar Aruba om daar als 
lerares aan de slag te gaan. Het contract werd 
getekend voor 3 jaar. Het werden er uiteinde-
lijk 4. Wel is het zo eerlijk om te zeggen dat 
ik alleen vertrok, maar met man en kind in 
2002 terugkeerde naar Nederland. Overi-
gens hetzelfde kind dat ik nu, 21 jaar later, ga 
bezoeken in Finland.  

Later, toen ik alleen was, heb ik wederom 
de stoute reisschoenen aangetrokken. Met 
inmiddels 3 (kleine) kinderen vertrok ik voor 
een week naar Turkije. Om het een jaar later 
nog eens dunnetjes over te doen en met de 
kroost naar Barcelona te vliegen.
Ja, het is niet helemaal zonder risico. Dat 
realiseer ik me ook wel. En er zijn situaties 
geweest waarvan ik nu badend in het zweet 
wakker van zou worden. Maar hele extreme 
zaken heb ik nooit ervaren. En waar het iets 
minder ging, daar 
kwam het altijd 
goed. Wil je ergens 
komen, dan moet 
je soms een beetje 
durf tonen is mijn 
mening. Maar 
houd uiteraard wel 
je verstand erbij!

Laeve in de brouwerie

Maud Schenk

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

Ad Mosam zorgt voor rillingen 
over je rug met Stabat Mater 

Rillingen over je rug, herkenning, ont-
roering. De pure kracht van Pergolesi’s 
beroemde ‘Stabat Mater’ laat niemand 
onberoerd. “De geliefde versie van 
Pergolesi maakt - in tegen elkaar schu-
rende tonen - de pijn en het verdriet 
voelbaar”, aldus artistiek leider en 
dirigent Huub Ehlen. 

“Voor elk woord in het Stabat Mater heeft 
Pergolesi wel bijzondere noten uit zijn pen 
getoverd, ongelooflijk!”. Voor de vierde keer 
zet Ad Mosam de versie van Pergolesi in een 
andere ‘étalage’, omgeven met onbekende 
juweeltjes. “Daardoor kan zijn Stabat Mater 
maximaal tot zijn recht komen en pronken 
als een diamant”, zegt Ehlen In het weekend 
van 23 maart staat ook het  Stabat Mater van 
Giovanni Felice Sances - een vrijwel vergeten 
componist - op de lessenaar. Sobere maar 
recht uit het harte sprekende muziek uit de 
vroegbarok.

Een heerlijk en uitbundig vioolconcert van 
Vivaldi (RV 161) vormt samen met een speelse 
sonate van Schmelzer het emotionele contrast 
in dit programma. “We hebben ook nog een 
verrassing in petto”, lacht Ehlen, “een onbe-
kende en sprankelende Italiaanse amuse!”
Met Elke Janssens als sopraan en Franz Vitz-
thum als countertenor weten de bekenden van 
Ad Mosam dat er topsolisten staan in deze 
editie van het ‘Stabat Mater’.

Het concert in de Sittardse Michielskerk 
wordt gegeven in samenwerking met het 
Toon Hermans Theater. Ad Mosam Barok 
is het Limburgs topensemble, dat de luiste-
raar verrast met avontuurlijke programma’s 
en boeiende concerten. Gespecialiseerde 
instrumentalisten, solisten en professionele 
ensemblezangers bundelen hun liefde voor 
muziek. Dat is de kracht van Ad Mosam. 

De uitvoeringen zijn intens en getuigen van 
een levendige communicatie op het podium 
en met het publiek “Wij willen dat elke uitvoe-
ring een belevenis is die mensen inspireert, 
vervoert of enthousiasmeert”. 

Info
Donderdag 24 maart | 20.30 uur | 
Parkstadtheater Heerlen | Tickets 
18/22/26,50/31 euro. Vrijdag 25 maart | 
20.00 uur | Michielskerk Sittard | Tickets 
25 euro. Zaterdag 26 maart | 20.00 uur | 
Domani Venlo | Tickets 26 euro (inclusief een 
consumptie
 Tickets via:www.admosam.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  

   
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  

RomaRoma
Ristaurante - PizzeriaRistaurante - Pizzeria

Tel.: +49 (0) 24 56 - 50 77 94 of -95
Sittarder Str. 15 · 52538 Selfkant-Tüddern 

Openingstijden Ma. t/m za.  16.00-22.00 uur
Dinsdag rustdag ·  Zondag en feestdagen 15.00-22.00 uur

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

facebook.com/tueddern.pizzeriaroma

Maandag t/m vrijdag, keuze uit 49 verschillende 
soorten. Pizza 24 cm of 29 cm doorsnee,

met uitzondering van Calzone.
Aambieding geldt niet op feestdagen.

AANBIEDINGAANBIEDING
PIZZA –PIZZA – PIZZA  PIZZA – PIZZA– PIZZA

33  kopen =  kopen =  22  betalen!!!betalen!!!

Sopraan Elke Janssens.  Foto Ad Mosam
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LIMBURG VOOR ELKAAR, 
STEM IJPELAAR!

WOUTER
IJPELAAR
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LIMBURG VOOR ELKAAR, 
STEM IJPELAAR!

‘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

ZATERDAG 
18 MAART

Scan de QR code

en meld je aan

Kom 
kennismaken met 

Hoppenbrouwers
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za. 11 zo. 12 ma. 13 MAART

di. 14 wo. 15 do. 16 MAART

vr. 17 za. 18 zo. 19 MAART

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

Dinsdag 14 maart | 20.00 uur | Lezing: 
Entgen Luijten, de heks van Limbricht | 
Salviuskerkje Limbricht aan de Platz 2

Donderdag 16 maart | 19.30 uur | Film-
avond over de Eik | Podiumkerkje Greven-
bicht aan de Heilig Kruisstraat 30

Zaterdag 18 maart | 9.30 uur | Maas Cle-
anup |Schutterij Heuvelsweg Grevenbicht

Zaterdag 18 maart | 20.30 uur | Kingfisher 
Sky plays Kate Bush | Poppodium Volt

Zondag 19 maart | 14.30 uur | Krombrood-
rapen op de Kollenberg | Kogelvanger

Zondag 19 maart | 19.00 uur | Voorstelling 
‘Gewoon’ van Annemiek en Olga | Thea-
ter Karroessel aan de Jupiterstraat in Geleen

Zondag 19 maart | 16.00 uur | BARD tusse 
de sjuufdaore van Café Salden | Platz 9 
in Limbricht

Maandag 20 maart | 17.00 uur | Rikske de 
zingende koning van Sint Joep | Cafe 
Dwaesj aan de Stationsdwarsstraat in Sittard

Zaterdag 25 maart | 20.00 uur | Voorjaars-
concert Buchter Mannenkoor | Gemeen-
schapshuis in Buchten

Zaterdag 25 maart | 19.30 uur | Quiz Night 
in de Reünie | Wilhelminastraat 1 in Geleen

Tuin in, balkon op! (1)

Bewustwording is de allereerste stap in 
het oplossen van problemen. Bewust-
wording van de natuur om je heen om-
wille van het behoud van onze planeet.

Door Jan Daanen

Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. 
Ooit ben ik een instagramaccount begonnen, 
gewoon voor de lol. Daar plaats ik nog steeds 
wekelijks een foto, genomen in de tuin. Alléén 
in de tuin. Dát maakt mijn account bijzon-
der. En dat is de redactie van MIJNGazet 
niet ontgaan. Ik vind het een grote eer dat 
ik uitgenodigd ben een vaste kolom in deze 
krant te vullen. Ik heb er enorm veel zin in. Ga 
ervoor zitten! Ik probeer u iedere keer weer 
te laten verbazen over de wondere wereld in 
onze tuin, een willekeurige achtertuin. Het 
had uw achtertuin kunnen zijn. Of die van 

uw buren. Of ook een balkon, zomaar ergens 
in Nederland. De wonderbaarlijke natuur 
opgetekend en afgedrukt in deze column in 
beeld (foto’s en zo af en toe een illustratie) en 
verhaal. Een macroscopisch beeld, ingekaderd 
in een kleine rechthoek. Het grote verhaal van 
de natuur, samengevat in kleine blokjes tekst. 
Herkenbare verhalen. Verrassende verhalen. 
Leerzame verhalen. Inspirerende verhalen. 
Verhalen die iedereen met maar een beetje 
hart voor de natuur aan zullen spreken. Be-
wustwording van de talloze taferelen die zich 
in uw directe leefomgeving afspelen. Dat is 
mijn grootse doel, welke ik met mijn nederige 
bijdragen probeer te bereiken. Alle kleine 
beetjes helpen, toch? Niet belerend, maar 
inspirerend, om zelf op onderzoek uit te gaan 
en te beseffen op welk een prachtige planeet 
we leven. U hoeft niet ver de deur uit. De 
natuur speelt zich af onder uw ogen. U hoeft 

ze alleen maar te openen. Het behoud van de 
aarde begint óók bij jezelf, op het balkon en in 
de achtertuin. Welcome to my garden! 
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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

Peter Schoenmakers van ‘Sjmaak’ kan nu 
koken wat hij zelf wil

Vervolg van de voorpagina

,,Een restaurant met gerechten, bereid met 
producten uit de regio zoals bio kalkoen uit 
Panningen, ham van Kuusj varkens uit het 
Heuvelland, geitenkaas uit Siebengewald en 
forellen uit Oost-Maarland. En met bier van 
de Geleense brouwer Leo Logister en Geleen-
se wijn van René Willems van wijndomein De 
Heren Daniken”, zegt hij in Sjmaak, zijn fraaie 
restaurant op de kop van Geleens nieuwe 
horeca boulevard, de Raadhuisstraat. Daar 
kookt hij wat hij zelf leuk vindt. 

Keukenslaaf
Na een aarzelend begin als gevolg van corona 
weten nu steeds meer gasten de weg te vinden 
naar Sjmaak. De nu 63 jarige kok met de rus-
tige en vriendelijke uitstraling oog tevreden. 
,,Dit is mijn pensioeninvestering. Dit wil ik 
blijven doen; koken en vertellen over mooie, 
eerlijke streekproducten”. Hij zegt blij te zijn 
dat hij niet langer meer hoeft te ‘managen’. 
,,Ik kan koken wat ik wil.” Nu is hij nooit een 
keukenslaaf geweest, die zijn hele carrière 
heeft moeten koken wat hem opgedragen 
werd. Integendeel , de goedmoedige Gelener- 
,,maar geboren ben ik in Limbricht”- heeft een 
opmerkelijke weg afgelegd in de horeca, van 
sla snijder tot chef-kok, die voor presidenten, 
beroemde artiesten, topvoetballers, filmster-
ren en tv-celebs’ kookte. 

Toch weet hij in zijn jeugd lang niet wat hij wil 
worden. ,,Al mijn broers zaten in de techniek, 
mijn vader zei: ‘ga ook maar de techniek in’, 
maar ik had daar geen trek in.” Zijn vrien-
din, die voor de horeca had gekozen, raadt 
hem om ‘eens te gaan praten met ‘mijnheer 
Janssen’, adjunct-directeur van de horeca 
afdeling van Da Capo College in Sittard. Die 
weet hem warm te maken voor de horeca en 
geeft hem het advies om te kiezen voor de 
BBL-opleiding. ,,Vijf dagen werken, één dag 
naar school. Ideaal voor mij, ik ben iemand 
van de praktijk.” Na een tijdje ontdekt hij dat 

hij koken steeds leuker begint te vinden, en 
ook hoe dat komt. ,,Mijn oma van vaderszijde 
was lange tijd kokkin bij welgestelde families. 
Van haar heb ik dus het ‘horeca-gen’”, zegt 
hij met een glimlach. Omdat zijn vriendin in 
Braunschweig een managementstage kan lo-
pen, reist hij mee naar deze Duitse stad, waar 
hij kennis maakt met de Duitse keukenhiërar-
chie. ,,Herr Kuchenchef moest je steeds tegen 
de chef-kok zeggen.” Terug in Limburg valt 
hij met de neus in de boter als hij een baan 
krijgt bij het dan erg succesvolle restaurant 
De Molenbron in Limbricht en nadien bij 
Kasteel Erenstein in Kerkrade. ,,Van ‘Molen-
bron chef’ John Rokx heb ik erg veel geleerd, 
hij was een meester sausenmaker. Michel 
Hanssen bracht me op Erenstein culinair naar 
een hoger niveau.” Maar dan slaan opeens 
weer de kriebels toe en trekt hij van 1989 tot 
1991 met zijn vrouw naar de Antillen, waar zij 
manager kan worden van een gerenommeerd 
hotel. Hij zelf kan aan de slag als chef-kok 
van vier restaurants. ,,Keihard werken maar 
het was een toptijd, we deden veel caterings 
bij welgestelden en op privé-parties. Vanuit 
Nederland lieten we zelfs zalm invliegen.” 
Maar Limburg blijft aan hem trekken. In 
1991 staat hij aan het hoofd van de culinai-
re brigades van de Golden Tulip Hotels bij 
het Mecc in Maastricht, Geldrop en Capelle 
a/d Ijssel. In Maastricht heeft hij tijdens de 
Eurotop de Duitse bondskanselier Helmut 
Kohl en de Britse premier John Major als 
gast. ,,Kohl volgde een kaasdieet. Tijdens de 
Eurotop kookten we zo voor hem dat hij zijn 
kaasdieet kon volhouden.” Wanneer Golden 
Tulip overgenomen wordt door de Spaanse 
NH Hotels groep gaat hij deze keten van een 
nieuw culinair imago voorzien. ,,Samen met 
de beroemde Spaanse driesterren kok Ferran 
Adrìa, die de gerechten ontwikkelde.”

Penoza
Zijn organisatorische talenten en vermogen 
om grote culinaire brigades aan te sturen en 
te enthousiasmeren vallen meer en meer op, 

in binnen-en buitenland. Zo zorgt hij ervoor 
dat de keuken en het personeel van het NH 
hotel met 500 kamers naast ’s werelds be-
kendste chips maker ASML getraind worden 
om te voldoen aan de hoge hospitality eisen 
van o.m de vele internationale klanten van 
ASML. ,,Voor VDL, eveneens in Veldhoven, 
mag ik vijf jaar lang in vijf tenten de menu’s 
en gerechten bereiden voor het personeels-
feest van 5000 VDL medewerkers”, zegt hij 
zacht. Na een tussenstop als ‘executive chef’ 
van de Autogrill Italia groep- de eigenaar 
van 21 Nederlandse, 12 Belgische en 3 
Luxemburgse restaurants, Tulip Inn hotel en 
catering van vliegveld Zaventem- staat zijn 
periode als chef kok van het Amsterdamse 
American Hotel aan het Leidseplein bol van 
de meest uiteenlopende ervaringen. ,,Het 
hotel ligt vlakbij Paradiso, dus was het vaak 
lachen, gieren en brullen met de artiesten, 

 Foto Double Eye | Ivo Goessens

die daar hadden opgetreden. Nina Hagen was 
een leuke, knotsgekke meid, ze wilde allerlei 
gebakjes, die ze ‘weg at’ met glazen Prosecco. 
We organiseerden ook elk jaar het AFC diner, 
waar veel bekende Amsterdamse voetballers 
naar toe kwamen. En in ons café kwamen in-
ternationals als Van Basten, Gullit en Koeman 
wel eens een bitterballetje eten.” Naast voet-
ballers en artiesten ontvangt chef Peter uit 
Limbricht ook tal van schrijvers in ‘American’. 
,,De Herenclub van o.a. Harry Mulish, Marcel 
van Dam, Cees Nooteboom en Adriaan van 
Dis dineerde vaak bij ons. En schrijvers na het 
jaarlijkse Boekenbal, zoals de van oorsprong 
Limburgse Connie Palmen.”

Bloedstollend zijn de opnames die in en om 
zijn keuken in ‘American’ werden gemaakt 
voor de misdaadserie Penoza. ,,Geweldige 
tijd.” Spannend is ook de beginperiode van 
Humberto Tans RTL Late Night talkshow. 
,,Die werd in 2013 in ‘American’ opgestart en 
vanuit daar ‘live’ uitgezonden. Heel mooi om 
dat mee te maken elke avond.” Toch slaan de 
‘kriebels’ weer toe. Dus kiest hij na al die hec-
tische jaren van leidinggeven aan grote groe-
pen koks en kelners in allerlei gerenommeer-
de hotels en restaurants voor een bestaan als 
zzp-er. Corona vormt een omslagpunt, hij 
wil niet langer meer rondreizen en op allerlei 
plekken ‘culinaire klussen’ klaren. Nadat hij 
een jaar lang aan zijn concept voor een eigen 
zaak heeft gewerkt, opent hij in 2022 ‘Sjmaak’ 
aan de Raadhuisstraat in Geleen. Tot nu toe 
heeft hij geen kriebels gevoeld om iets anders 
te beginnen. ,,De Raadhuisstraat wordt meer 
en meer een horeca boulevard, ik kook heer-
lijk wat ik lekker vind, en de gasten ‘sjmaakt’ 
het erg goed, merk ik.”

Recept Sjmaak: 
Geulforel op aardappelsalade met zoetzuur van biet
Recept 4 personen:

Ingrediënten:
2 st filet Gerookte Geulforel
300 gr aardappel, vast kokend 
50 gr augurk in blokjes
50 gr zilveruitjes
25 gr uitgebakken spekjes
2 eetlepels mayonaise
½ eetlepel Limburgse mosterd
50 gr veldsla
1 st Elstar appel
1 rode biet, gekookt in zoet zuur 

(half azijn, water eetlepel suiker)
2 eetlepels dressing
1 eetlepel kruiden olie
½ eetlepel gepekelde mosterdzaadjes
50 gr rode ui ringen, in zoet zuur
Takjes dille

Bereiding:
Kook de aardappels met schil in water met 
zout, bijna gaar
Laat afkoelen en schil de aardappels
Snij de aardappel in blokjes 
van ½ cm bij ½ cm

Meng met augurk, zilveruitjes en 
uitgebakken spek
Breng op smaak met peper en zout,
mosterd, mayonaise en gehakte dille
Kook de rode biet in zoet zuur 
Kook de rode ui ringen in zoet zuur
Pluk de veldsla
Snij de appel in kleine blokjes
Pluk de gerookte forel in kleine stukjes

Presentatie:
Bord met ring van 8 cm
Eetlepel aardappel salade in de ring

Geplukte forel er op en weer aardappelsa-
lade, goed aandrukken
Appel blokjes er op 
Rode ui ring op de appel
Takje dille op de ui
Om de ring veldsla
Biet blokjes er om heen
Gepekelde mosterd zaadjes
½ eetlepel dressing
Druppels kruiden olie

Serveer met vers gebakken zuurdesem 
brood
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Maakt u zich zorgen over de hoge 
energierekening? En of u deze wel kunt 
betalen? Mogelijk heeft u recht op een 
financiële regeling. Met dit extra geld 
kunt u (een deel van) de energiekosten 
betalen. 

De regelingen
Denk bijvoorbeeld aan de 
energietoeslag van € 1.300,- voor 
huishoudens met een laag inkomen. 
Of het Landelijk Tijdelijk Noodfonds 
Energie. Dit fonds betaalt voor 
huishoudens die in aanmerking 
komen voor steun, een deel van de 
energierekening van oktober 2022 
tot en met maart 2023. Tot slot is er 
voor huishoudens in Sittard-Geleen, 
Stein en Beek een lokale, tijdelijke 
tegemoetkoming energiekosten. 
Speciaal voor huishoudens met 
aantoonbaar gestegen energiekosten.

Meer info?
Ga voor meer informatie naar 

 www.vidar.nl/hulp-bij-hoge-
energiekosten. 

ONDERZOEK OP GRAAF HUYN COLLEGE

Artist in School

Kunnen kunstenaars bijdragen aan het 
emotioneel welzijn van jongeren en 
medewerkers binnen een middelbare 
school? Met deze vraag zijn Anoek 
Oostermeijer en Mees Walter, 
theatermakers van Het Laagland, dit 
schooljaar aan de slag op het Graaf Huyn 
College. Dat doen ze onder de noemer 
Artist in School. Dit is een onderzoek 
waaraan diverse partners deelnemen, 
waaronder de gemeente.
 
Emotie bespreekbaar maken
Het idee ontstond bij Anoek en Mees 
tijdens het spelen van de voorstelling 

Our Life in Color. Anoek vertelt dat 
ze tijdens de nagesprekken van deze 
voorstelling een overkoepelend thema 
zagen terugkeren: omgaan met emoties. 
“Leerlingen en docenten worstelden 
met hun emoties, omdat ze zich moeilijk 
konden openstellen.” 

Receptie van het gevoel
Mees en Anoek zijn wekelijks te vinden op 
het Graaf Huyn College in Geleen in hun 
‘Receptie van het Gevoel’. Leerlingen en 
medewerkers zijn dan welkom voor een 
praatje of om hun hart te luchten als er 
iets dwars zit.

Een nieuwe mindset
Anouk en Mees willen aan het einde 
van hun project een nieuwe mindset 
doorgeven binnen de school. Door lessen 
op een creatievere manier in te richten, 
ervaren leerlingen en medewerkers hoe 
je moeilijke onderwerpen bespreekbaar 
maakt.  

Lees meer
Hoe ze dat doen en welke lessen ze daar 
samen met de school uit halen, lees je 
op de website  www.sittard-geleen.nl  
zoekwoord: Artist in School.

Hulp bij  
energiekosten

 Sittard-Geleen

sittardgeleen

gemeentesittardgeleen

@sittardgeleen

gemeente Sittard-Geleen

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

SittardGeleen.nl

Taal is voor veel mensen moeilijk 

Lees hier alles over op
 www.sittard-geleen.nl, 

zoekwoord: taalambassadeurs. 

STADSKRANT
Denk mee met Sittard-Geleen

Verkiezingen 15 maart
Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het 
Waterschap Limburg. De beslissingen van de provincie en het waterschap raken 
uw omgeving en persoonlijk leven. Bijvoorbeeld als het gaat om de bouw van 
nieuwe woningen of provinciale wegen en de toekomst van water in uw buurt. 
Gebruik dus uw stem!

Waar en wanneer kunt u stemmen?
U kunt op woensdag 15 maart 2023 stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur. 
Het dichtstbijzijnde stembureau voor u staat vermeld op uw stempas. U mag ook 
in een ander stembureau stemmen. Kijk voor een overzicht van de stembureaus op 

 www.waarismijnstemlokaal.nl. Hier staat ook welke stembureaus toegankelijk 
zijn voor mensen met een beperking. Bij het inclusief stembureau (Zalencentrum 
de Oase) zijn extra hulpmiddelen aanwezig, zoals een stemmal en soundbox. Hier 
rijdt ook de stemtaxi naartoe.

Op  www.sittard-geleen.nl/verkiezingen vindt u meer informatie. Bijvoorbeeld 
over wat u nodig heeft om te stemmen, welke stemhulpen er zijn om te kiezen, welke 
politieke partij het beste bij u past en hoe u gebruik kunt maken van de stemtaxi. 

Dat was ook zo voor de vijf 
taalambassadeurs in onze regio. De 
jongste is 30 jaar, de oudste 62. Maar zij 
gingen weer naar school. Dat veranderde 
hun leven. Nu helpen ze anderen. Ook 
gaan ze naar organisaties. Daar vertellen 
ze hun verhaal. Dat doen ze samen 
met Maddy Kuipers, zij is projectleider 
Laaggeletterdheid. “Dan snappen mensen 
beter waarom een klant soms niet komt”, 
zegt Maddy. “De brief of mail over de 
afspraak was te moeilijk.”

Nooit te laat om te leren
Zo zorgen de taalambassadeurs dat 
meer mensen mee kunnen doen. Moeite 
met lezen, schrijven en computeren? 
“Doe er iets aan”, zeggen ze. “Ga ook 
naar VISTA college Taal+”. 

Met de STEMTAXI naar het 
inclusief stembureau 

Reserveren is verplicht 
Bel (045) 782 09 91

Ma. t/m vr. 08.30 – 17.00 uur

Taalambassadeur Theo Selder verbetert een 
moeilijke tekst.
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We zijn altijd aan het werk aan onze 
wegen. ‘Groot onderhoud wegen’ noemen 
we dat. Veel wegen in onze stad zijn 
gemaakt in de periode tussen 1950 
en 1970. Doordat ze al zo lang worden 
gebruikt, zijn veel wegen versleten. 
Maar een goede staat van de wegen 
is belangrijk voor een veilig en prettig 
gebruik ervan. Daarom moet een weg of 
een gedeelte van een weg soms worden 
vernieuwd. Sinds 2020 werken we aan 
meer wegen tegelijk dan in eerdere 
jaren. Er zijn al 170 wegen opgeknapt. De 
komende twee jaar staan nog veel meer 
wegen voor groot en klein onderhoud op 
de planning.

Veilig in het verkeer
Soms verhogen we ook kruispunten. Of 
leggen we drempels aan op de weg. Dat 
doen we om de snelheid in het verkeer 
te verlagen. Daarmee wordt het verkeer 
veiliger. Om al dat werk een beetje te 
spreiden, doen we het onderhoud elk 
jaar volgens een strakke planning. 
We proberen daarbij zo goed mogelijk 
rekening te houden met andere projecten 
in onze gemeente. Wilt u weten wáár we 
werken? Kijk op

www.sittard-geleen.nl, zoekwoorden: 
groot onderhoud wegen.

De weg naar voren: 
Groot onderhoud 
wegen 

  Stadskrant Sittard-Geleen.

Gemeenten zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor ondernemers als die met de overheid te maken krijgen. 

Omgekeerd is het belangrijk dat de gemeente aan ondernemers een goede dienstverlening biedt. Daarmee wordt 

de economische ontwikkeling gestimuleerd en de werkgelegenheid verbeterd. Toch hebben gemeenten en bedrijven 

niet hetzelfde beeld over die dienstverlening. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten.

“Ik herken dat”, zegt wethouder Yvonne 
Salvino-Meijer (economische zaken en 
dienstverlening). “Vaak denken wij dat 
elke ondernemer weet waarvoor hij bij 
de gemeente terecht kan. Dat is voor 
ons vanzelfsprekend, maar voor die 
ondernemer niet.”

Meer dan dienstverlening
Dat een ondernemer voor een paspoort 
naar de gemeente moet, dat is logisch. 
Maar er zijn nog tal van zaken waar de 
gemeente zich ook mee bezighoudt, die 
van invloed zijn op de gang van zaken in 
bijvoorbeeld een winkel. Denk aan het 
verlagen van energiekosten, recycling, 
cybercrime en opleidingen. 

Behoeftes ondernemers
“Het is vooral belangrijk dat wij 
ondernemers actief betrekken 
bij de ontwikkeling en inzet van 
ondernemersdienstverlening”, zegt 
Yvonne Salvino-Meijer. “Door de 
behoefte van de ondernemer centraal 
te stellen, kunnen we ons aanbod aan 
diensten zo optimaal mogelijk maken. 
Daardoor wordt het voor ondernemers 
makkelijker om binnen de gemeente 
hun weg te vinden. En uiteindelijk helpt 

Oog op de toekomst
Daarom overlegt de wethouder 
regelmatig met vertegenwoordigers van 
ondernemers over gemeentelijke zaken. 
“Het moet steeds duidelijker worden 
wat een gemeente voor ondernemers 
kan doen. Nu, morgen en ook in de 
maanden en jaren die komen en die voor 
veel bedrijven nog een ver-van-mijn-
bedshow zijn.”

NIEUWS UIT HET COLLEGE

Samen met ondernemers 
dienstverlening verbeteren

“Ik fi ets vaak van het station via de Oostelijke Schootsvelden naar huis. Ik moest deze 
avond even afstappen om een foto te maken van de prachtige lucht boven één van 
de mooiste plekjes van Sittard”, schreef Jolanda Nelissen-Braeken. Wil je jouw foto 
terugzien in deze rubriek? Stuur hem dan naar fotografi e@sittard-geleen.nl.
Of tag ons op Instagram en gebruik de hashtag #mijnsittardgeleen.  

dat om de ondernemer dat te laten doen 
waar hij of zij goed in is: ondernemen.” 

Sportpark Glanerbrook

Kom naar de compostactie op 25 maart! 
Bij Industriestraat 4 in Sittard, milieupark 
Florianstraat in Born en parkeerplaats 
Glanerbrook kunt u deze dag gratis 
compost afhalen. Neem zelf een schep en 
zakken mee.

TIP VAN DE WEEK

FOTO VAN DE WEEK

De afgelopen twee jaar hebben we 
met zijn allen hard gewerkt aan de 
plannen voor Sportpark Glanerbrook. 
Inmiddels ligt er een defi nitief ontwerp 
voor de gebouwen en het Burgemeester 
Damenpark. Dit ontwerp presenteren we 
graag aan u tijdens een bijeenkomst op 
donderdag 16 maart in de Hanenhof in 
Geleen. De presentatie begint om 19.30 
uur. U kunt zich aanmelden door een mail 
te sturen naar glanerbrook@sittard-
geleen.nl.

Sportcomplex gewoon open!
Als voorbereiding op de vernieuwbouw, 

richt aannemer Mertens een bouwplaats 
in. Rondom het sportcomplex komen 
bouwhekken te staan. Tijdens de 
verbouwing zijn het zwembad, de ijshal, 
schaatsbaan en horeca gewoon open! 
Bezoekers worden vanaf de parkeerplaats 
naar de ingang geleid.

Meer weten?
Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws over de vernieuwbouw van 
Sportpark Glanerbrook? Kijk dan op

www.metsittardgeleen.nl/
glanerbrook. Hier kunt u zich ook   
abonneren op de e-nieuwsbrief.

“Het is belangrijk dat 
ondernemers weten 
wat wij voor hen kunnen 
betekenen.””

20 maart Sittard

DE grootste 
JAARMARKT 

VAN NEDERLAND



MIJNGazet | pagina 10

www.multifiber.nl   |   sales@multifiber.nl   |   074-2051088

multifiber komt naar je toe
met de glasvezelbus

actie 
Internet (1Gig), TV en
bellen nu 3 maanden

€35,- per maand

Datum: 20 maart 2023

Locatie: St. Joepmarkt (in de Paardestraat) centrum Sittard 

Tijd: 08.00 - 18.00 uur

Kom langs en pak deze kans!

BBB ook in Limburg klaar voor PS

Woensdag 15 maart staan de Provinciale 
Staten (PS) en Waterschapsverkiezingen op 
het programma.In Limburg nemen maar liefst 
20 partijen hieraan deel. Een van de nieuwko-
mers bij zowel de verkiezingen voor PS als het 
Waterschap is de BBB, de partij van Caroline 
van der Plas. De PS lijst telt 32 kandidaten, 
waaronder één uit de Westelijke Mijnstreek: 
Guus Queisen uit de Sittardse wijk Leyen-
broek. Hij bekleedt op lijst 13 een 3e plek. Bij 
de Waterschapsverkiezingen is Niels Teeuwen 
uit Sittard namens de BBB verkiesbaar. Hij 
staat op lijst nummer 17 op plek 20 lijst.

Verbinding stad en platteland
BBB wil de verbinding terugbrengen; het 
contact tussen politiek en burgers en de ver-
binding tussen burgers onderling. Met respect 
met elkaar praten en vooral echt naar elkaar 
luisteren. BBB Limburg zegt te staan voor 
sterke steden en een krachtig platteland en 
kiest voor een ‘samen sterk’ aanpak. Volgens 
de BBB kunnen de steden niet zonder een 
mooi en gezond platteland en het platte-

land niet zonder bloeiende steden en haar 
voorzieningen. Dat weet BBB kandidaat Guus 
Queisen als geen ander. Geboren, getogen, 
opgegroeid en woonachtig op een boerderij 
centraal gelegen tussen enerzijds het Ge-
leenbeekdal en de Kollenberg en anderzijds 
het Sittards stadscentrum. Bovendien is hij 
al tientallen jaren werkzaam als freelance 
landbouwjournalist. Hij kent dan ook het 
plattelandsleven als zijn broekzak. Hij combi-
neert dit graag met de diverse voordelen van 
het Sittard-Geleense stadsleven.

Uitdagingen
BBB zegt zich bewust te zijn van de grote 
landelijke en regionale uitdagingen en van 
de vraagstukken die in de nabije toekomst 
actueel worden. Juist door met alle partijen 
samen te werken weet BBB Limburg zeker dat 
er gezamenlijk oplossingen gevonden gaan 
worden. Alleen ga je sneller, maar samen kom 
je verder: Samen in balans voor een gezond 
Limburg!

Guus Queisen wil zich in de stijl van BBB Tweede Kamerlid Caroline van der Plas in Provincia-
le Staten gaan inzetten voor sterke steden en een krachtig platteland.

Veer vruiger (3): De Sint-Joepmert
Allewieles is d’r bekans jeder week-
end waal urges get te doon. Aafleijing 
genóg! En ouch d’n aafsjtandj  sjpeelt in 
feite gein rol meer: bös, trein of scooter 
en auto, veer make d’r geweun gebroek 
van.                 
                                                                                                               

Tekst Frans Walraven

Mer dat waar in ós kènjerjaore toch ech 
angesj! Väöl boeten ós dörp koume veer neit 
en feeste waore d’r ouch mer aaf en toe. De 
Vastelaovend, de St.-Joepmert, de kirmes en 
sóms ein sjötterie- of fanfarefees. Dat betei-
kende waal dat veer ós richtig koosjte sjpichte 
op zo’nen daag! Lang van te veure keeks te 
d’r al nao oet en dan koum ’t fees en dan waor  
inèns alles veurbie!

Mit de Sint-Joepmert op 19 meert krege veer 
vrie van sjool. Hoewaal Broukzittert neit ech 
get mit dae mert van doon haw, waar ’t toch 
eine vriejen daag. ‘sj Mörges gónge veer meis-
tens neit. Es te dat deigs, waas te al muig es ’t 
koum middig waor. Nei, ‘sj middigs, dat waar 
de richtigen tied. Dan woort ’t gans drök: 
op plaatsje wie bie de basiliek woort sóms 
richtig gepaesj! Väöl te väöl luuj en mer wenig 
plaatsj. Zelf vónj ich dat mer benkelik: same-
gedrök te waere tösje luuj die nurges op lètde.
Noe kump die drökte väöl minder veur, want 
de mert is flink oetgebreid, zodat jederein 

meer plaatsj haet óm róndj te loupe. Es kènjer 
leipe veer tösje de kräömkes door en keke 
nuujsjierig nao al die sjoon zakes, althans in 
ós kènjerouge. Veural de kräöm mit sjpeel-
goud hawwe ós belangsjtèlling. Mer ’t waar 
mer kieke, want ech get koupe zout d’r neit 
aan: zoväöl geldj hawwe veer neit in de tesj.                                                                                                                                 
Toch waas ‘r geweldig , dae mert! Eine fees-
daag! Al die luuj oet d’n ómtrèk, al die kräöm! 
En veural die sjtandjwirkesj! Die moelde zich 
get eweg óm mer luuj te trèkke en daodoor te 
verkoupe. Sóms leek ’t of-s te alles veur niks 
koosj kriege: “En nog één, en nog één” reip de 
verkuiper en de luuj kochte.

Dat ging ouch zo bie de verkoup van grote 
plante. De verkuiper vónj de pries van 20 
guije (toen nog) te väöl,  - zeker op deze 
Sint-Joepmert - ! en hae góng ómleeg: 17,50 – 
15 guije en nog leger 12,50!! Dat waas volges 
häöm bekans veur niks. Kuipesj ware d’r 
genóg en zo ging mènnigein mit ein väöls te 
grote plant nao hoes!
Bie ’t heivesj gaon koch ich mich geweunlik 
eine gesjtoumde makreel. Dae woort in ein 
wit papier gedreed en dao ómhaer ’n aw gezèt. 
Zo góng dat.

Nae, de Sint-Joepmert nump ós nemes aaf: 
geine kawwe raege, geine nate sjnee of waat 
dan ouch allein höbbe veer noots gedach aan 
’n klein, valsj viruske oet China.

Doe mee met de wijksafari
Tijdens de wijksafari in Sittard Oost op 
zondag 2 april a.s. van 13:00 tot 17:00 uur. 
Iedereen is welkom: ontmoeten staat centraal 
tijdens deze middag. Inwoners van alle 
leeftijden, beroepskrachten en vrijwilligers 
maken kennis met elkaar én met organisaties 
actief in de wijk. Een wijksafari met…. ruim 
55 organisaties die actief zijn in de wijk op 
het gebied van gezondheid, welzijn, leefstijl, 
ontmoeting en meedoen. Ga in gesprek en/
of maak kennis met alle mogelijkheden in 
de wijk op het gebied van sport & educatie, 
zingeving, gezondheid, spellen, muziek, bewe-

ging, coaching, vrijwilligerswerk en nog veel 
meer. Fiets je eigen smoothie, maak kennis 
met VR, vrijwilligerswerkin046 en neem deel 
aan gratis activiteiten, workshops en lezingen. 
De wijksafari vindt plaats op twee locaties, te 
weten Poppodium Volt (Odasingel 88 Sittard) 
en het gebouw van handboogvereniging 
de Alpenjagers (Albrecht Rodenbachstraat 
37 Sittard). Middels een korte route kun je 
eenvoudig van de ene naar de andere locatie 
wandelen.Daarnaast is het mogelijk om gratis 
gebruik te maken van de Plusbus en Riksja’s 
die tussen de locaties pendelen. 
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In Medisch Centrum Beek en aan huis

Ergotherapie voor kinderen, volwassenen, ouderen en bedrijven
Naast reguliere ergotherapie ook:

Kinderergotherapie
Handtherapie
ReAttach
Sensorische integratie therapie
Valpreventie
Ergonomisch werkplek advies

Meer dan 15 jaar expertise!

Medisch Centrum Beek  I Doctor Beckersstraat 7H  I 6191 DA Beek
Tel. 046 - 2021314  I Email: info@ergo-sittard.nl  I www.ergobeek.nl
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In Sittard en in Beek

Eerlyk: scheidingsspecialist 
met meer dan 12 jaar ervaring

Geen vechtscheiding maar samen scheiden
Alle zaken voor de kinderen goed geregeld

Snel duidelijkheid over uw woning
Inzicht in uw fi nanciën na de scheiding
Alles over uw eigen bedrijf geregeld

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

Eric Breidenbach van Revuuj van Lèntjheuvel
Eric Breidenbach woont in Geleen en is 
sinds 2019/2020 voorzitter van de Re-
vuuj van de Lèntjheuvel. Dit gezelschap 
voert eind maart en begin april 2023 de 
18e Lèntjheuvelse Revuuj op onder de 
titel “Lèntjheuvel sjpoart neet”.

Tekst Bert Wassenberg

Hoe lang ben je al betrokken bij de 
Revuuj. Waarom is dat zo leuk? 
Sinds 1995 ben ik betrokken bij de Revuuj. Ik 
ben destijds ingestapt omdat het mij leuk leek 
om op de bühne te spelen en andere mensen 
te vermaken.

Deze revuuj, als idee geboren in de 
kantine van de voetbalclub, is de op-
volger van die van het Lindenheuvels 
Toneel. Kun je iets van de geschiedenis 
vertellen?
Eind 1985 heeft Sjeng Ronckaerts inderdaad 
in de kantine van de voetbalclub de toenmali-
ge 2 meesters Herman Geenen en Jo Stevens 
benaderd om de ter ziele gegane revuuj van 
LHT weer nieuw leven ingeblazen. Zij had-
den hun sporen tenslotte al verdiend in het 
schrijven van stukken in het Geleens dialect. 
Met het benaderen van de 3e meester Peter 
Geenen zijn zij in 1986 gestart met het schrij-
ven van de 1e Lènjtheuvelse Revuuj. Wat mij 
in de loop van de jaren is opgevallen is, dat 
vooral de techniek rondom de revuuj enorm is 
veranderd. Vooral het licht en geluid heeft een 
grote impact op het geheel. Van handmicro-
foon naar richtmicrofoon tot aan de huidige 
headsets. 

Jullie hebben een vast team van 
vrijwilligers en werkgroepen? Ben je 
tevreden met dit aantal of mag er ge-
rust nog wat bij? Hoe komen jullie aan 
voldoende vrijwilligers? 
De laatste jaren is de bezetting van alle 
vrijwilligers en werkgroepen wel langzaam 
een probleem aan het worden. Veel van onze 
leden en vrijwilligers raken toch langzaam op 

leeftijd en de jeugd van tegenwoordig staat 
niet te trappelen om bij de Revuuj te komen.
Tot nu toe lukt het aardig om alle werk-
groepen nog bezet te houden, maar voor de 
toekomst zal het spannend worden.

Corona heeft jullie 4 jaar in de wielen 
gereden! Leg eens uit hoe dat zo geko-
men is?
Zoals bekend heeft de corona periode overal 
in het verenigingsleven een grote impact 
gehad. Ik zie dit bij alle verenigingen waar ik 
bij betrokken ben. Het geheel heeft compleet 
stilgelegen. Helaas zijn mensen weggevallen 
door overlijden en ook zijn mensen gestopt. 
We merken vooral dat het hard werken is 
omdat de routine er een beetje uit is. Daar-

naast is bijna het hele bestuur nieuw en is het 
veelal zoeken naar de “goede” weg met nieuwe 
ideeën. Ook is het zoeken naar sponsoren 
een hele kluif omdat ook daar de corona zijn 
sporen heeft achter gelaten.

Wat mogen de bezoekers verwachten 
van de nieuwste productie ‘Lèntjheuvel 
sjpoart neet’ die binnenkort van start 
gaat?
Zoals de mensen van ons gewend zijn zal de 
Revuuj vooral gepaard gaan met veel hila-
rische stukken erin. In de komende Revuuj 
zullen we met de trein op reis gaan en van 
alles tegen komen. Laat jullie daarin vooral 
verrassen.

Wat verwachten jullie van de nieuwe 
Schriever Marco Boonen?
Marco Boonen is vooral heel erg gedreven. 
Natuurlijk zal hij tijdens zijn debuut als 
schrijver dingen tegenkomen waar hij niet op 
gerekend heeft. Hij heeft een heel leuk stuk 
geschreven en de verwachting is dan ook dat 
hij zorgt dat alles goed komt.

Hoe gaat het met de voorverkoop? 
Komen vooral Lindenheuvelse men-
sen kijken en mensen met roots op 
de Lèntjheuvel of is het een breder 
publiek?
Over de voorverkoop mogen we niet klagen. 
We hebben gekozen voor een nieuw concept 
qua aanbieden van kaarten. Natuurlijk hopen 
we dat de mensen van de Lindenheuvel weer 
in groten getale aanwezig zullen zijn, maar 
we hopen ook een breder publiek te bereiken 
door de kaarten digitaal aan te bieden. Het is 
daarom ook makkelijk om vanuit de luie stoel 
een kaartje te reserveren en dat nog altijd 
maar voor €15,00 per kaartje. 

Dit kan via http://www.revuelindenheuvel.eu 
Op deze site kun je helemaal onderaan klik-
ken op “ticket verkoop online”, om vervolgens 
op een simpele wijze kaartjes te bestellen voor 
de dag naar keuze.

Het concept dat sinds 1986 wordt 
gebruikt (spelen op 2 podia) levert veel 
vaart en succes op. Kun je dat uitleg-
gen?
Doordat er met een kleine bühne wordt ge-
werkt, vallen er geen dode momenten meer in 
de voorstelling. Tijdens de scenes op de kleine 
bühne wordt de grote bühne klaargemaakt 
voor de volgende scene op de grote bühne en 
volgt zich dat perfect op. Het publiek wordt 
dan voortdurend geëntertaind en niet ver-
veeld met dode momenten.

Zijn er nog her en der pluimpjes uit te 
delen? Hoe gaat het met de publiciteit 
rondom deze productie? Tevreden? 
Worden er ook weer tv-opnames ge-
maakt door de Streekomroep?
Pluimpjes uitdelen? Aan iedereen die op wel-
ke manier dan ook bijdraagt aan de Revuuj!!! 
Zo’n Revuuj als die van de Lènjtheuvel kun 
je niet maken zonder al deze vrijwilligers. 
Zonder hen kan deze Revuuj gewoonweg niet 
bestaan. Niemand is hier apart in, WE DOEN 
HET SAMEN!!! De opnames worden dit 
keer niet gemaakt door de streekomroep. We 
hebben een echtpaar uit Hilvarenbeek bereid 
gevonden om onze Revuuj te filmen zodat wij 
een USB-stick, met opnames van de Revuuj, 
kunnen aanbieden tegen een bescheiden 
bedrag van €15,00. Ook derden kunnen deze 
USB-stick bij ons bestellen.

Wil je nog gebruik maken van een slot-
woord? Is er een vraag niet gesteld, die 
je graag had willen beantwoorden?
Een slotwoord? Ik hoop op een nieuwe aan-
was van nieuwe spelers en dansers, jong en 
oud. Ook kunnen we vrijwilligers gebruiken 
in onze randgroepen. Dus ben je handig, kun 
je overweg met een naaimachine, kun je goed 
schilderen, dan ben je van harte welkom. 
Zij die onze vereniging willen versterken kun-
nen zich aanmelden bij ons bestuur via info@
revuelindenheuvel.eu o.v.v. Naam, telefoon-
nummer en e-mailadres.

Nieuw boek van Emma Leads
Het schrijven van deze Limburgse dame is 
begonnen in 2015. Emma heeft weinig nodig 
om een nieuw verhaal te vinden. Zoals ze zelf 
aangeeft: ze komen tot haar in haar dromen, 
ze vangt ze in een alledaagse situatie. Haar 
lezers waarderen haar eenvoudige schrijfstijl 
waarmee ze letters en woorden omtovert tot 
spannende verhalen. Verhalen die je verras-
sen en soms tot een traan verleiden.

Momenteel is Si-Tard II klaar en ligt bij de 
drukker. De lezer maakt daarin weer kennis 
met Rechercheur Nicole Coenen. Naar haar 
eerste jaar waar ze persoonlijk en zakelijk veel 
uitdagingen heeft gehad. In Si-Tard II staat 
ze weer voor grote problemen. De moord op 
een jongedame en een oude heer geven haar 
slapeloze nachten. Maar dat niet alleen, het 
wordt steeds lastiger om goed te liggen. Ze is 
in verwachting van haar eerste kind.

En dan heb je Annemiek, het nichtje van haar 

man Rick Nelissen. Die zelf op onderzoeking 
gaat. Lukt het om de moordenaars te vinden.
Heeft de dood van het jongedame iets te 
maken met de oude heer? En vooral kan ze 
Annemiek veilig houden.

Dit en nog meer kun je nu lezen in Si-Tard II.
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 Waterschapsverkiezingen in Limburg 
Op woensdag 15 maart  zijn de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en de waterschappen. 

Roy Pustjens (36)  uit Nieuwstadt stelt zich wederom kandidaat 
voor een bestuurszetel in het Waterschap Limburg. 

Roy: “Het is en blijft belangrijk dat de steeds hogere 
waterafvoeren via de Maas, beken en rioleringen in onze dorpen 
goed in toom gehouden worden. Daarom hoop ik uit onze regio 
voldoende steun te krijgen om dit gebied te 
vertegenwoordigen.” 

“In de afgelopen bestuursperiode heb ik samen met mijn collega- 
bestuurders ervoor gezorgd dat de waterschapslasten in Limburg 
nog steeds behoren tot de laagste van Nederland. Ik ga mij ook 

deze periode weer inzetten om de waterschapslasten voor de burgers zo laag mogelijk te houden.” 

 

“Het is voor de dorpen in onze gemeenten belangrijk dat het landelijk gebied, gelegen tussen de 
twee stedelijke gebieden van Roermond en Sittard-Geleen, goed vertegenwoordigd is in dit 
waterschapsbestuur!” 
 
Johan Lalieu 
Oud-wethouder 
Gemeente 
Maasgouw 

Pieter Meekels 
Oud-wethouder  
Gemeente Sittard- Geleen 
 

Peter Ruijten 
Oud-wethouder 
Raadslid Echt- Susteren 
 

Cyriel Lebens 
Oud-vicevoorzitter 
Waterschap Roer en 
Overmaas 
 

 

Daarom: 

Breng woensdag 15 maart uw voorkeursstem uit op 

Roy Pustjens -  Lijst 4 -  No.2 
           (Waterbelang Midden-Limburg) 

         Sint Brigidawal 17  
6118 AV Nieuwstadt 
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De taal die ich toch zo goud kèn
Een kleine variant op een heel bekende tekst! 
Die taal dat is ons Zittesj, een taal die ons 
dierbaar moet zijn. Met Vastelaovend bent u 
in heel wat opzichten in contact gekomen met 
ons dialect in al zijn variaties. En waarschijn-
lijk zult u zich wel eens afgevraagd hebben of 
al die – soms bizarre – variaties wel mogelijk 
zijn. De variaties in spelling zijn dan ook 
enorm groot. Zie bijvoorbeeld de tekst van 
onze prins Ruud II in het programmaboekje 
van het Carnavalsconcert: geschreven in zeer 
goed verzorgd Sittards. Vergelijk dat met heel 
wat andere teksten.

Ons dialect is een eigen taal die gerespec-
teerd dient te worden, want het hoort tot 
onze eigen cultuur. Een taal met bijzonder 
veel interessante kenmerken waarover nogal 
wat te vertellen valt. De Willy Dols Stichting 
organiseert dan ook nu weer haar intussen 
bekende cursussen met als uitgangspunt het 
dialect van Sittard:
De basiscursus: In deze cursus staan vooral 
het lezen en schrijven centraal. Daarnaast 
komen ook de belangrijkste basisprincipes 
van ons dialect aan de orde.
De vervolgcursus: In deze cursus wordt 
uiteraard dieper ingegaan op de structuur 

en kenmerken van het Sittards. Om aan deze 
cursus deel te kunnen nemen is het gewenst 
dat al eerder de basiscursus gevolgd is óf dat 
er op een andere wijze voldoende basiskennis 
aanwezig is.

Wellicht is uw belangstelling gewekt en wilt 
u graag meer weten over uw eigen dialect. 
Over het hoe en wanneer van deze cursus, zie 
hieronder
Aantal cursusavonden: 7 (laatste avond: 
gezellige afsluiting van de cursus)                                                                                        
Cursusavond: donderdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur                              
Cursusplaats: Trevianum (Lim-
brichterveld); ingang Havikstraat                                          
Data cursusavonden: 16-23-30 maart, 13-20 
april, 11-25 mei  
De cursusleiding: Frans Walraven en Peter 
Hilkens.                                                                                      
Aanmelden: voorzitter@willydolsstichting.
nl of penningmeester@willydolsstichting.nl                                                                                                                       
Kosten: € 40,- (inclusief alle cursusmateriaal)                                                        
Betaling: door storting op rekening-
nummer IBAN NL95RABO0107303043                          
t.n.v. Willy Dols Stichting o.v.v. cursus 2023 
cursus A of B of op de eerste cursus avond. 

E-Fiber grootste glasvezelaanbieder 
in Sittard-Geleen
Eindelijk is er duidelijkheid voor de inwoners 
van Sittard-Geleen. Eerder waren er meerde-
re partijen die een glasvezelnetwerk wilden 
aanleggen. Dit leidde tot verwarring bij de 
inwoners. Nu is bekend gemaakt dat E-Fiber 
het leeuwendeel van Sittard-Geleen gaat voor-
zien van glasvezel. E-fiber is al in 2022 gestart 
met de uitrol en verwacht dat begin 2024 het 
netwerk klaar is. In alle woonplaatsen van de 
gemeente met uitzondering van Munsterge-
leen legt E-Fiber het glasvezelnetwerk aan. 
Een andere partij legt in Munstergeleen het 
netwerk al aan. Inwoners van Munstergeleen 

die een abonnement hebben afgesloten bij 
een provider op het E-Fiber netwerk, krijgen 
bericht van hun provider dat hun abonnement 
wordt geannuleerd.

Aanleg in Sittard-Geleen
Sinds 2022 sluit E-Fiber alle woningen en be-
drijfspanden aan op hun glasvelnetwerk. Als 
alles volgens planning verloopt is het netwerk 
in 2024 klaar. De werkzaamheden worden 
wijk voor wijk uitgevoerd. Iedereen die voor 
de afronding van hun wijk een abonnement 
afsluit, krijgt de glasvezelaansluiting gratis.

Wouter IJpelaar (CDA) pleit 
voor regiodeal cultuur en sport
In de campagne voor de Provinciale 
Statenverkiezingen komende week lijkt 
het meer te gaan over Den Haag dan 
de provincie. Het belang van de juis-
te koers voor Limburg sneeuwt bijna 
onder in al dat geweld. Tot ergernis van 
CDA-Statenlid Wouter IJpelaar uit Sit-
tard. De kans dat hij voor de komende 
vier jaar opnieuw een zetel bemachtigd 
is groot aangezien hij op plek 3 op de 
kieslijst staat.

“Alleen maar afzetten tegen Den Haag en het 
kabinet brengt Limburg niet verder. Neem 
de regiodeals. Die maken zo veel mogelijk 
voor Limburg” aldus IJpelaar. Een regiodeal 
is een bijdrage van de Rijksoverheid aan een 
verzameling regionale projecten met hetzelfde 
thema. In het verleden hebben Noord-Lim-
burg en Parkstad een impuls gekregen via het 
project en nog geen maand geleden kregen 
Zuid-Limburg en opnieuw Parkstad te horen 
dat zij kunnen rekenen op respectievelijk 20 
en 25 miljoen euro vanuit het kabinet. 

Cultuur en Sport 
De financiën van gemeenten staat steeds 
vaker onder druk. Grote investeringen waar 
de hele regio van profiteert komen daardoor 
in de knel. Een regiodeal is dan de troefkaart. 
CDA Limburg wil daarom dat de provincie 
het voortouw neemt om een aanvraag te 
doen voor een regiodeal cultuur en sport en 
zelf minstens 20 miljoen euro reserveert. 
Daarmee wil het CDA ervoor zorgen dat “in 
Limburg een museum de status Rijksmuseum 
krijgt en top- en gehandicaptensportvoor-
zieningen helpen vernieuwen, uitbreiden en 
verduurzamen.”

IJpelaar ziet kansen voor Sittard-Geleen 
en omgeving: “Sittard-Geleen heeft goede 
voorzieningen die net een extra zetje kun-
nen gebruiken. Denk aan het Sportcomplex 
Glanerbrook met een zwembad waar de hele 

regio zwemt en met de enige schaatsbaan 
van Limburg, maar ook de slagkracht als 
de schouwburgen in Heerlen, Kerkrade en 
Sittard meer samenwerken. Die trajecten zijn 
altijd spannend, maar kunnen het niveau in 
de hele provincie optillen.”

Door in te zetten op één regiodeal cultuur en 
sport is de kans groter dat die wordt bin-
nengehaald en het sociale bindweefsel in de 
samenleving kan worden versterkt. Daarom 
pleit het CDA ervoor dat de provincie deze kar 
gaat trekken. 

WOUTER
IJPELAAR LI
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T 
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Voor het Research- en Innovatiefonds Zuyderland 
(onderzoeksfonds) zijn wij op zoek naar betrokken en 
bevlogen donateurwervers.

Als donateurwerver in het ziekenhuis draagt u indirect 
bij aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Dit doet 
u door op locatie donateurs te werven voor onder-
zoek, wat een betere en effectievere behandeling ten 
goede komt.
Bent u 50+, sociaal, empathisch, vindt u het leuk om 
met mensen in gesprek te gaan en hecht u waarde aan 
het werken voor goede doelen, dan zoeken wij u.

• U werkt zelfstandig of in een klein team
• Werktijden zijn flexibel op doordeweekse dagen 
• U bent minimaal 4 uur per week beschikbaar
• U ontvangt een vrijwilligersvergoeding

Bent u geïnteresseerd?
Stuur een korte motivatie naar 
researchinnov@zuyderland.nl 

of neem contact op met
Luc Cools 06-12449777

Donateurwervers 
voor

onderzoeksfonds                      

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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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

Brave quadrupel van ‘straff e 
nonnen uit Eijsden’ 

Door Ray Simoen

Nog een weekje, en dan zit de helft er op. 
‘Laetare’ roepen de 60 plussers, die opgevoed 
zijn met Latijn in hun jeugd en nog de pijn 
aan kont en knieën voelen van de verplichten 
misdiensten- want misverzuim werd op je 
schoolrapport vermeld-. De rest roep ‘Yes, ’t is 
halfvasten, dus party time’, hup de grens over, 
naar de Belgen, waar ze dan met hun carna-
valswagens door de straten trekken. 

Nonnen
 ‘Laetare’, ofwel Half Vasten. Daarna nog drie 
weken, en dan eieren rapen, plus paashazen 
marineren in bier en oppeuzelen met friet. 
En de lol kan nog steeds niet op, want op 20 
maart schenkt Sint Joep de glazen vol op zijn 
jaarfeest voor iedereen, die zich in Sittard 
weer handen vol zeepjes voor linkshandigen, 
veiligheidsbrillen voor mensen met ekstero-
gen en andere overbodige prullaria heeft laten 
aansmeren. 

Om toch nog een beetje in de gewijde sfeer 
van de vasten te blijven, zoeken we een 
bier, dat gebrouwen wordt in sacrale sferen. 
Helemaal in het uiterste puntje van Limburg 
ligt in Eijsden het statige Ursulinen convent. 
Het oogt een beetje als een gevangenis. En 
dat zal het ook wel geweest zijn voor sommige 
meisjes die daar vanaf 1849 naar toe gingen 
( of werden gestuurd), eerst om er zuster te 
worden bij de Ursulinen, later om er tot braaf 
kostschoolmeisjes opgevoed te worden. De 
laatste nonnen trokken in 1973 weg uit hun 
hoge, voornaam uitziende klooster. Nadat 
eerst de gemeente Eijsden er zijn intrek had 
genomen, heeft het convent nu een heel wat 
vrolijker bestemming gekregen. In de kapel 
van het voormalige klooster worden jaarlijks 
zo’n 40 concerten gegeven. Uit de kelder 
stijgen sinds 2017 heel andere geluiden op. 
Die hebben veel gemeen met het verleden 

van het klooster. Fred Stassen bekeerde zich 
van technicus bij de Mosa tot bio kaasmaker. 
Sjevraoje – Maastrichts voor ‘rillingen van ge-
not’- heet zijn mooie kaasmakerij, en dezelfde 
emoties roepen zijn fraaie bollen geitenkaas 
op. Drie jaar nadat Fred was begonnen met 
zijn bio kaasmakerij kreeg hij gezelschap van 
vier knapen- Edo Lemmens, Louis Loijens, 
Ron Warnier en Roland Vaessens- die onder 
de gewelven van het oude nonnenklooster 
bier gingen brouwen. Onder de naam Breus-
ter Brouwers begon het kwartet in rap tempo 
in kuipen te roeren en flessen te vullen. Zo’n 
17 bieren hebben ze inmiddels al op hun bier-

kaart staan, waaronder ook enkele, die buiten 
Eijsden en het oeroude gehucht Breust be-
kend zijn geworden, zoals de tripel Liberation, 
gemaakt om het feest van 75 jaar bevrijding 
te vieren. Verder Sergeant Pinckaers, een am-
berkleurige ale, genoemd naar Sergeant Pinc-
kaers, die in 1918 de Duitse keizer Wilhelm II 
op het station van Eijsden vroeg wat hij daar 
deed en hem ‘arresteerde’. En Mère de Boe-
bel, een donkere, wat zwaardere quadrupel. 
Mère de Boebel was de bijnaam van een van 
de ‘strafste nonnen’ van het oude klooster. Zo 
heeft elk bier van de Breuster brouwers een 
relatie met het rijke verleden van het convent 
of Eijsden. Bovendien hebben ze ook nog een 
aansprekend etiket meegekregen.

Kaasjes
Om het eerste lustrum van de twee gewelf-
bewoners- de Breuster Brouwerij en Fred 
Stassens Sjevraoje bio kaasmakerij- is het 
jubileumbier Cour des Mères gebrouwen, 
een verwijzing naar de ‘mères’, -‘moeders’- 
de nonnen die in het convent voor orde en 
tucht zorgden. Het is een quadrupel, geen 
koorknaap dus maar een bier van 9 %. Dat 
schept verwachtingen. De kleur is stoer en 
stevig: diep donker, auberginekleurig. Erbo-
ven een schuimkraag, die zijn naam niet echt 
waarmaakt. Lichte geuren van appelstroop en 
wei, afkomstig uit de Sjevraoje kaasmakerij. 
Beetje zoet probeert ook mee te doen. Fris 
zuur smaakt de Cour des Mères quadrupel. 
Maar dat is ook het enige kenmerk van een 
quadrupel dat dit bier heeft. Weinig com-
plexiteit, ook geen echt volle smaak en verre 
van volmondig. Wel komt in de afdronk een 
bittertje als een verlate misdienaar om de 
hoek kijken maar dat zal de Eijsdener mères 
niet echt blij maken. Toch zal deze wat zwak-
ke quadrupel aan smaak winnen als je hem 
drinkt met een van de Sjevraoje bio geiten-
kaasjes van Fred Stassen. 

Energietips van Robin (1)
Schaf een losse energiemeter aan
Met een energiemeter kun je het verbruik 
opmeten van het (huishoud)apparaat. Om 
het verbruik te kunnen meten, steek je eerst 
de meter in het stopcontact. Vervolgens stop 
je de stekker van het huishoudapparaat in de 
energiemeter.

Energielabel
Koop een elektrisch apparaat met een groen 
energielabel. Hoe groener het label, hoe zuini-
ger het apparaat.

Vermogen
Houd rekening met het vermogensverbruik 
(watt) van het apparaat. Een apparaat met 
een hoog vermogen verbruikt meer energie en 
maakt daarmee overbodige kosten.

Stand-by
Laat apparaten nooit op stand-by staan. Scha-
kel het apparaat volledig uit of trek de stekker 
uit het stopcontact om onnodig energiever-
bruik te voorkomen.

Energieverbruiksmanager
Een energieverbruiksmanager maakt het 
dagelijkse gas- en energievebruik inzichte-
lijk. Deze tool kan je makkelijk helpen bij het 
besparen van energie(kosten).

 Robin Tegelbeckers
 Balter Audio en Video Sittard
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60 plussers: sterker door ZilverFitness
Het hele lesuur een gediplomeerde vaste coach

Janny; 
 “Complimenten voor alles!! 
De manier waarop alles gaat, de 
lessen die we krijgen, de sfeer in 
de groep. En de manier waarop 
de coach ons begeleidt.”

ww
030 – 752 35 48

BOT- EN SPIERVERSTERKENDE TRAINING 
Bij ZilverFitness train je het gehele uur onder 
leiding van een gediplomeerde coach. 
De trainingen worden afgestemd op de 
individuele deelnemers en bestaan deels 
uit bewegingen die je ook veel in het 
dagelijks leven maakt. 
Je traint in een kleine groep.

BEWEGEN IS HET ANTWOORD!
Volgens neurowetenschapper Erik Scherder 
is bewegen en krachttraining hét antwoord 
op o.a. corona; het houdt je afweersysteem 
op peil, het lijf in conditie en verkleint het 
risico op dementie. 
Ook de Gezondheidsraad adviseert om 
minimaal tweemaal per week bot- en spier-
versterkende oefeningen te doen. 

GRATIS STARTBIJEENKOMST EN PROEFLES 
ZilverFitness heeft 18 locaties en start nu ook 
in Sittard-Geleen met een gratis startbij-
eenkomst op ma 3 april van 10.00-12.00 uur, 
en do 6 april van 9.00-11.00 uur. De lessen 
zijn door de week om 10.00 of 11.00 uur.

Kijk op www.zilverfitness.nl voor het filmpje 
en schrijf je nu in voor de gratis startbijeen-
komst met uitleg, of voor een gratis proef-
les op een ander moment. Liever telefonisch 
contact? Bel Ben-Anne op 030-752 35 48

•  Begeleiding door een ervaren coach
•  Houd je afweersysteem op peil
•  Bot- en spierversterkende oefeningen
•  Kleine groep met gelijkgestemden
•  Geen jaarcontract, pauzeren of opzeggen
   kan per maand

ZILVERFITNESS
In de sportschool van CrossFit Zitterd, 
Barcelonastraat 50, 6135 LN Sittard. 
Aan de zijkant van het Fortuna Sittard stadion, 
naast de Aldi, schuin tegenover de Jumbo.

Familiebedrijf Tuincentrum Daniëls bestaat 
veertig jaar en viert feest
Het leven van mensen leuker, gezelli-
ger en groener maken is al vier decen-
nia het credo van de familie Daniëls. 
Tuincentrum Daniëls werd opgericht 
door Wiel en Marleen Daniëls. Inmid-
dels is de dagelijkse leiding in handen 
van zoon en dochter Han en Anne. Een 
bedrijf met inmiddels 150 medewer-
kers waar het woord ‘familie’ met goud 
geborduurd staat in het vaandel. Iets 
wat ook terug te zien is in de vele acti-
viteiten die dit jubileumjaar extra glans 
gaan geven. Afgetrapt wordt met een 
feestweek van 11 tot en met 19 maart. 
Je bent van harte welkom.

Tuincentrum Daniëls mag zich met recht het 
grootste tuincentrum van de Euregio noemen. 
Het oppervlak bestaat uit ruim twee voet-
balvelden en het aanbod dat je er aantreft is 
eigenlijk alleen te ervaren door in de auto te 
stappen en een halfuurtje richting het noor-
den te rijden. Hier word je als een ‘koning’ 
ontvangen en zeker niet teleurgesteld. Je treft 
er alles voor een ‘dagje’ uit met het hele gezin. 

Dagje uit
Doordat veel van Tuincentrum Daniëls 
overkapt is, is het weer nooit een spelbreker. 
Een greep uit het aanbod. Op de groenafde-
ling is een uitgebreid assortiment met veel 
planten en bloemen die je het juiste voor-
jaarsgevoel geven en dit ook mee naar huis 
laten nemen. In het sfeergedeelte hebben de 
stylisten van Daniëls hun best gedaan mooie 
ruimtes te creëren waar de nieuwste trends 
voor huis en tuin zijn terug te vinden. Deze 
sfeerpresentaties zijn er om inspiratie op te 
doen, maar kunnen ook 1 op 1 thuis worden 
overgenomen. Van banken tot kasten, maar 
ook een grote variatie aan binnenverlichting 
en woonaccessoires. Op naar de Pasen en de 
lente, waarin alles in bloei staat. Alles voor 

een nieuwe twist in je tuin, terras of interieur. 
Kom je er zelf niet uit? Dan kun je altijd ad-
vies vragen aan de medewerkers. Deze helpen 
je graag op weg en nemen er bovendien de tijd 
voor. Tot slot is er het Tuincafé waar je zeven 
dagen per week terecht kunt voor allerlei lek-
kers en een gezonde portie gezelligheid. Alles 

voor de lekkere trek, maar ook voor bezoekers 
die ‘rammelen’ van de honger.

Voor de kinderen zijn er door het jaar heen 
veel activiteiten. Vast zijn de stokstaartjes, 
Sjakie de Ara, een XXL indoor speelwereld, 
een groot springkussen en een treintje. 

Gemiddeld brengen mensen twee tot drie uur 
door bij Daniëls. Doordat het centrum gelegen 
is tegenover het heerlijk wandelgebied van de 
Meinweg, kun je dit combineren. De auto mag 
gratis op de parkeerplaats blijven staan. Komt 
je viervoeter mee? Geen probleem, ook deze is 
van harte welkom.

Jubileumjaar
Bij een jubileum horen acties. De klanten die 
in de openingsweek een bezoek brengen aan 
Tuincentrum Daniëls worden extra ver-
rast. Daarnaast kunnen kinderen zich laten 
schminken (11 maart 12-16 uur), genieten van 
een gratis kindersuikerspin (12&19 maart 12-
16 uur), of de dino-speurtocht lopen. Op een 
zestal locaties in het tuincentrum staan grote 
dino’s. Bij de balie is een gratis speurboekje te 
halen met informatie over deze prehistorische 
dieren. Hierin staan ook een aantal vragen. 
Als deze goed worden opgelost krijg je het 
antwoord op een rebus. Een superleuke en 
leerzame activiteit voor alle kids tot twaalf 
jaar.  

Kijk voor meer in de advertentie elders in 
deze MIJNGazet en houd de website in de 
gaten.

Info
Je vindt Tuincentrum Daniëls aan de Her-
kenbosserweg 4 in Vlodrop. Dat is als je de 
A73 volgt het tweede tuincentrum aan de 
rechterkant. Tien minuten voorbij Roermond. 
Je bent er alle dagen van de week welkom. 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zondag 
tussen 10.00 en 17.00 uur. 

Meer info is ook terug te vinden op 
www.tuincentrumdaniels.nl

Bij Tuincentrum Daniëls viert men feest en de bezoekers genieten mee!
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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

MIJNGazet ligt voor u klaar bij steunpun-
ten in de gehele Gemeente. In Geleen zijn 
dat Gelaen31 (Salmstraat), Rousseau Cho-
cola (Passage), Stadskantoor Gemeente 
(Markt), Jumbo (Bloemenmarkt), Jumbo 
(Pastoor Vonckenstraat). In Munsterge-
leen Plus Velzen (Peterstraat). In Born De 
Kiosk (Kerkstraat). In Buchten Kwiksjop 
(Ankersweg). In Grevenbicht Albert Heijn  
(Houtstraat). In Sittard Het Goed (Rijks-
weg Zuid), VVV Sittard (Rosmolenstraat), 
Boekhandel Wim Krings (Brandstraat) en 
Jumbo Moonen (Romeinenstraat).

Colofon

Wanneer iemand overlijdt, blikken we terug op zijn of haar leven. Maar ook als uw eigen reis 
nog niet ten einde is, kan het heel waardevol zijn om stil te staan en terug te kijken. Wie ben ik 
en waar kom ik vandaan? Wat vind ik belangrijk en wat juist niet? 

Tijdens deze interactieve avond maakt u op een praktische manier kennis met tarotkaarten. 
U leert verschillende technieken die zowel het verstand als het gevoel aanspreken, en die u 
toe kunt passen op uw eigen levensreis. 

Ik ben voor een avond graag uw gids.
Met hartelijke groet, 

Schrijf uw levensverhaal met tarotkaarten
Thema-avond

Wanneer iemand overlijdt, blikken we terug op zijn of haar leven. Maar ook als uw eigen reis 
nog niet ten einde is, kan het heel waardevol zijn om stil te staan en terug te kijken. Wie ben ik 

Schrijf uw levensverhaal met tarotkaarten
Uw leven Uw leven       in b� ld      in b� ld

pisartlaan 8, eijsden (La Mémoire) | aanmelden kan via aanmelden@walpot.net

Thema-avond 
tarotkaarten 
17 maart, 19.00 uur
deelname kosteloosM� rten Scha� eyM� rten Scha� ey

Beitel 90, HEERLEN 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
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OF BOEK JE AFSPRAAK 
ONLINE VIA 

ACTIE 
Intake incl. behandeling 

van.€$;■-voor € 49,
Geldig t/m 8 april 2023 

EASYSLIM.NU ®

Simpel, Snel, Slank.' 
SITTARD 
VRAGEN? BELOFAPP 06 391311 42 EASYSLIM.NU

SITTARD@EASYSLIM.NU
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