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Bewonersavond Achtbunder 4 oktober 2011
Dinsdagavond 4 oktober aanvang 19.00 uur Basisschool
Sanderbout: bijeenkomst met bewoners van de parallelwoningen Achtbunder. Op deze bijeenkomst zullen de bewoners de mogelijkheid krijgen om samen met hun buren
naar Gemeente en Zo Wonen duidelijk te maken wat zij
willen en verwachten wat aan hun woningen en directe
woonomgeving dient te worden verbeterd.
Het laatste groot onderhoud aan deze woningen ligt
alweer ruim 30 jaar achter ons, evenals het argument van
sloop vanuit Zo Wonen, dat achter ons ligt. We hebben nu
zicht op een verbetering, op onze woonruimte, door groot
onderhoud en de daarbij behorende omgeving.
Van groot belang blijven de vernieuwing en verduurzaming van de daken en het raam en glaswerk. De beveiliging tegen branddoorslag moet aangepast worden aan de
huidige normen. Door alle ramen op de bovenverdieping
draaiend te maken, kunnen de deze veilig worden gewassen.
De omgeving, de buitenruimte, zal zodanig aangepast moeten worden dat het blik (auto’s) niet meer voor de woonkamerramen geparkeerd staat. Het aanzicht naar de overkant
van de straat richting aanbouwsels van de overburen wegnemen.
Betere parkeerruimtes scheppen, b.v. door dwarsparkeren,
geveltuintjes om de strakke lijn te doorbreken,en bewoners
meer privacy in hun woonkamer te geven.
Zo zijn er nog genoeg wensen en vragen die wij hebben

en samen met Gemeente en Zo Wonen willen bespreken
en uitwerken.

Het liefst hadden we graag de ruimte terug van 1950, de
eerste 2 jaar dat deze woningen er stonden, toen waren er
geen dwarswoningen. Ruimte geeft rust en een beter
woonklimaat. Genoeg inwoners hebben jaren met stress te
maken gehad, omdat buren noodgewongen op elkaars lip
zaten. Nu kunnen we ruimte terug krijgen. Laten we alstublieft niet alles weer volbouwen. Zo Wonen en Gemeente
geven al enkele jaren te kennen dat mensen belangrijker
zijn dan stenen, in Achtbunder krijgen beide de kans om
hun woorden eens om te zetten in daden en hun gezegde
eens en voor altijd te bewijzen.
Dus bewoners, huurders van de parallelwoningen: het
woord is aan jullie. Laat zien waarvoor je staat, en we
maken gezamenlijk een prachtbuurt van Achtbunder.
P.s. We gaan deze avond geen individuele klachten en
woonwensen behandelen, hier kunt u altijd en ook in de
toekomst terecht bij de servicedienst van Zo Wonen.

Monuta

Wauben

Uitvaartzorg en -verzekering

nagelstudio
Ons nieuw uitvaartcentrum
Henri Weltersstraat 17
Baandert-Sittard
Tel. 046 - 451 35 72
www.monuta.nl

Diamond Nails
NAILSTYLING

& TATTOO

Eggelstraat 15
6134 VT Sittard
T: 06-23790758

LEZING: UW HOUDING IN HET DAGELIJKS LEVEN
Datum: dinsdag 27 september 2011

Tijdstip: 19.00 - 20.00 uur

Wij geven tips om diverse klachten te voorkomen aan de hand van praktische voorbeelden uit het dagelijks leven. De lezing wordt gehouden in onze praktijk in Geleen.
Wilt u bij deze lezing aanwezig zijn, dan gaarne vooraf telefonisch aanmelden op nummer 0464105554 of via email info@chiropractiegeleen.nl, vermeld dan uw naam, telefoonnummer en met
hoeveel personen u komt.

AANBIEDING TOTAL BODY SCAN:
Voor patiënten van € 65,- voor € 50,- Voor niet patiënten van € 105,- voor € 90,De IDXA Scan maakt beelden van uw wervelkolom. Deze beelden kunnen een bijdrage leveren aan het opsporen van artrose, slijtage en scoliose. Het maken van een
scan kan alleen volgens afspraak.
Deze aanbieding is geldig van 1 oktober 2011 t/m 15 november 2011
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag 8.00 - 18.00, dinsdag en donderdag 8.00 - 20.30 uur.
Lid van de Nederlandse Chiropractoren Associatie en geregistreerd bij de Stichting Chiropractie NL.
Ons adres: Mauritslaan 30, 6161 HW Geleen, Telefoon : 046-4105554

aan niet mee kan doen, wordt eigenlijk weggejaagd. Oh,
ik gun de jonge mensen hun gezelligheid en plezier. Maar
als je als jongere niet meer in de gaten hebt, dat je andere genodigden eigenlijk wegjaagt, dan ben je eigenlijk
bezig met egocentrisme. Je stelt jezelf centraal…..

KERKDIENSTEN
Telefoon van Deken W. v. Rens is 046-4512275 b.g.g. 0615198662. Gironummer 1162304 t.n.v. R.K. Kerk-bestuur H.
Gemma Sittard.
ZATERDAG 24 SEPTEMBER
19.00 uur Nadienst Mevr. Jeurissen-Heijlighen
ZATERDAG 1 OKTOBER
19.00 uur Jaardienst overleden ouders Heltzel
Overeleden ouders Pustjens-Linden
Nadienst Mevr. Jeurissen-Heijlighen
ZATERDAG 8 OKTOBER
19.00 uur Nadienst Mevr. Jeurissen-Heijlighen
ZATERDAG 15 OKTOBER
19.00 uur Nadienst Mevr. Jeurissen-Heijlighen
OVERLEDEN:
3 September Mevr. Jeurissen-Heijlighen
Ophoven 21, 69 jaar
Voor het opgeven van diensten en H. Missen kunt U
terecht bij mevr. Bons penningmeester, Stations-plein 168 tel. 4512729 of in de brievenbus van de pastorie. Koster
Dhr. M. Knops tel. 06-15198662. Contactadres met betrekking H. Doopsel: diaken B. ter Haar Telefoon 4513381.

Het Kerkbestuur.

IN GODS NAAM - IN GODS HAND!!
Laatst was ik op een receptie van een
bruiloft. Ik had als priester het huwelijk
ingezegend en wilde het bruidspaar feliciteren, ze hadden gevraagd of ik naar
hun receptie wilde komen. Vanwege
andere pastorale verplichtingen kwam ik
wat later. Het feest was al in volle gang.
Nauwelijks kon ik door alle drukte het
bruidspaar vinden, maar nog moeilijker
was het om hen te feliciteren. Het was namelijk een enorm
‘muzikaal’ kabaal; je kon elkaar nauwelijks horen. Het
orkest knalde met alle geluidsapparatuur haar muziek de
zaal in. Er was geen ontkomen aan. Ik gaf het bruidspaar
hun cadeau: een kruisje voor hun woning. Maar of men
mijn verhaal begrepen heeft, betwijfel ik. Ik dronk een consumptie, verschillende jongere mensen kwamen naar me
toe, ze kenden me van vroeger en wilde even hun herinneringen ophalen. Maar het kabaal was onverbiddelijk, de
vriendelijkheid van de jonge mensen was ongetwijfeld
hartelijk, maar communicatie was onmogelijk.
Na 10 minuten verliet ik de feestzaal. Toen ik buiten kwam,
hoorde ik het kabaal op straat en zag hoe buurtbewoners
hun ramen dichtdeden. Heel wat oudere mensen had ik
even willen begroeten op deze receptie, maar het ‘beest
kabaal’ liet dat niet toe. Terwijl ik naar mijn auto liep, overwoog ik dat je eigenlijk weggejaagd wordt. Je kunt niet in
die maatschappij meedoen. De omgeving bepaalt wat er
gebeurt. De omgeving vindt iets mooi en de gast die daar-

En hoe gaat dat nu in onze wereld? Laatst sprak ik met een
oudere uit een zorgcentrum en deze mevrouw merkte
overtuigend op: ze willen ons gewoon kwijt!! Ik schrok van
deze overtuigde en harde uitspraak. Ik trachtte te doorgronden wat zij bedoelde. Ze had zich enorm geërgerd dat
ze een formulier van de zorg had gekregen waarin ze
moest aangeven hoe de arts, verpleegkundige enz. moesten handelen als ze in stervensnood kwam. Bij het invullen en bij het gesprek erover kwam de vanzelfsprekende
mededeling dat ze kon aangeven of ze euthanasie wou of
niet. Tegenwoordig is dat geoorloofd, had de verpleegkundige gezegd. Het werd verteld alsof je een formulier
moest invullen voor het samenstellen van het dagelijkse
menu. Wil je wel of niet vlees of kaas bij het avondbrood… wil je hebben dat ze jou nog maanden laten liggen terwijl ze niks meer voor jou kunnen doen. Dan kun je
toch beter aangeven dat ze jou waardig laten sterven….
Het leek inderdaad wel een menukaart waarin je aangeeft
bij welke gang je het liefst onopvallend sterft… ‘Ze willen
ons kwijt,’ zei die mevrouw. Het klonk verwijtend uit haar
mond en in mijn oren.
De receptie... en het kabaal van onze huidige tijd. De zorg
om de mens… en de last van onze moderne zorgstructuur.
Kil en efficiënt, zo rekenen onze managers uit en de euthanasie kwam onze maatschappij binnengeslopen als een
soort held, als een verlichting, waarom moet de mens toch
onnodig lijden? Je wordt bijna aangekeken als een onsociaal persoon als je de euthanasie niet hebt opgenomen in
je zorgmenu. Niet de zorg om de lijdende mens staat voorop, maar de vraag: hoe kunnen we met de wet in de hand
zo weinig mogelijk last hebben van elkaar en hoe kan ik
mijn last zo efficiënt mogelijk kwijt worden en er zo gauw
mogelijk van af zijn?
Gelukkig hebben we in Sittard nog vele artsen en verpleegmensen die zeer liefdevol met de lijdende en oude
mens omgaan. Maar ook de artsen en medewerkers in de
zorg staan onder druk van de moderne samenstellers van
dit menu. Euthanasie is helaas voor verschillende zorgverleners al een soort normale plicht geworden die je
even “vastlegt” als iemand als patiënt wordt opgenomen.
Wil je je leven in Gods Hand leggen, dan loop je het
gevaar dat je ‘die keiharde muziek’ hoort die heel de
omgeving terroriseert. Vanzelf loop je dan weg….. of moeten we ons beter wapenen? Een paar jaar geleden hebben
we als parochie kaartjes uitgegeven waarop de gelovige
aangeeft dat hij zijn leven wil aanvaarden zoals het hem of
haar in het leven overkomt. Dat wil duidelijk zeggen: niet
onnodig het leven bij een stervenssituatie verlengen,
maar ook niet onnodig ingrijpen (wanneer nog reële
levenskansen zijn) om zomaar ineens een leven met ziekte of tegenslagen af te breken omdat de betreffende persoon het leven persoonlijk niet meer ziet zitten.
Als handleiding hebben we een aantal voorwaarden op
zo’n kaartje vermeld. U kunt zo’n kaartje krijgen waarbij u
uw namen, adres e.d. aangeeft en uw handtekening
plaatst. Daarmee vraagt u uw huisarts, andere artsen en
zorgverleners om het bescher-men van uw mensenleven

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 8 OKTOBER 2011
VERSCHIJNINGSDATUM 21 OKTOBER 2011
OPHALEN OUD-PAPIER 27 SEPTEMBER 2011

Veestraat 28
6134 VJ Sittard
+31(46)4007707
+31(46)4512252
Willemstraat 46
6412 AS Heerlen
+31(45)7852580
Kerkstraat 108
6104 AE Koningsbosch
+31(0)612372610

Crerarstraat 9

Sittard

Kantoor

046-4009200

Privé/fax

046-4510809

Veestraat 2a

Sittard

Werkplaats

046-4007080

Mobiel

06-53745652

Bij ParaMedisch Centrum Sittard
Zuid kunt U terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Fysiotherapie
Kinder-fysiotherapie
Sport-fysiotherapie
Ergotherapie
Kinder-ergotherapie
Oefentherapie Mensendieck
Fysio Fitness (individueel
of in groepsverband)
• Logopedie
• Integratieve kindertherapie
• Psychologie

• Functie via PGB
• Particulier zorgverlener

A.B. Zorgverlening

www.paramedischcentrumsittard.nl

Voor al uw zorg
Veestraat 123
6134 VG Sittard
06-29242365
a.beckers@live.nl
KvK 50631403

• Huishoudelijke
ondersteuning
• Persoonlijke verzorging
• Begeleiding
• Terminale zorg
• Avond- en nachtzorg

als hoofdopgave te aanvaarden aan de hand van de regels
die wij als katholieke kerk met elkaar delen. Kort gezegd
komt het hierop neer: zoveel mogelijk de natuur van
Godswege haar weg laten gaan, maar bijvoorbeeld bij lijden en sterven met veel pijn vindt de Katholieke Kerk het
vanzelfsprekend dat de artsen u helpen om zo weinig
mogelijk pijn te hebben, ook al zou dit zelfs het bij-effect
kunnen hebben dat je daardoor eerder sterft. Je doet het
n.l. niet om sneller dood te gaan, je doet het om de mens
te helpen menswaardig in de geest van Christus te sterven.
Genoemd kaartje is geen euthanasie-kaartje… Neen, het
is een duidelijke afbakening van wat wel of niet kan vanuit ons katholiek en christelijk geloof. De Nederlandse
wetgever heeft een euthanasiewet gemaakt waarbij het
gevaar kan ontstaan dat je mede instemt met het te vroeg
beëindigen (wellicht doden) van je mensenleven. Bij de
regels van de Katholieke Kerk zijn die regels beter en zuiverder bewaakt en zelfs zodanig ingericht dat geen mens
met onnodige pijn en smarten hoeft te sterven.

bon gebruiken die we aan u hebben uitgedeeld.
Aanmelden kan tot 20 september bij Annelies, Veestraat
51.
BUSREIS KERSTINKOPEN 29 NOVEMBER 2011
Onze bus reis kerstinkopen gaat dit jaar naar Essen. Onze
leden betalen hiervoor € 14,00; niet-leden kunnen ook dit
jaar weer met ons mee, die betalen dan voor deze reis €
18,00.
We zullen om 9.00 uur bij de kerk in Sanderbout vertrekken. Om 18.00 uur vertrekken we in Essen terug naar huis.
Wilt u meegaan met deze busreis dan kunt u zich hiervoor
aanmelden bij Annelies veestraat 51 Sanderbout.
Aanmelden kan tot 15 november 2011. Wees er snel bij
want vol is vol.
Alle zieken wensen we van harte beterschap en sterkte
toe, en alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

Het bestuur.

Daarom: waakt mee over uw eigen leven!! Laat niet anderen uw leven als lastig ‘wegspuiten’! Leg de last over het
einde van uw leven niet onnodig bij anderen neer. Zorg
nu al dat je tijdig je eigen leven in Gods hand weet te leggen. Voor zo’n kaartje kunt u informeren via ons kantoor,
tel. 046-4512275. Mail naar wvanrens@123telcom.nl of
schrijf een briefje naar: Deken W. van Rens, Kloosterplein
10, 6131 EP Sittard.
Alle goeds voor u en uw dierbaren,

Met vriendelijke groeten,
Deken W. van Rens

SENIORENVERENIGING
SANDERBOUT
Op maandagavond 10 oktober a.s. is om 18.00 uur een
gezellige avond met live muziek en eten en drinken voor
onze leden in de Barbarazaal. Ook niet-leden zijn welkom,
uiteraard tegen een vergoeding.
Nieuwe leden zijn welkom. Kom gerust eens kijken.
Zondag- en maandagavond vanaf 19.00 uur is er dubbeltjeskienen. Loop gerust eens binnen nu de avonden weer
langer worden. Voor inlichtingen kunt u terecht bij José
Ots tel. 06 - 2915 9600.

KAVO-VROUWENBOND NIEUWS
Beste leden,

PROGRAMMA DAG VAN DE WIJK
SANDERBOUT 25 SEPTEMBER 2011

Ons programma voor de maand oktober is als volgt.

Dit is het voorlopige programma:

KIENAVOND

08.30 uur
11.30 uur
12.00 uur
12.05 uur
12.15 uur

Dinsdag 11 oktober en dinsdag 25 oktober is er weer kienen georganiseerd door de Kavo-vrouwenbond in de
Barbarazaal. Het kienen is voor iedereen toegankelijk,
dus ook voor niet leden. Mannen zijn natuurlijk ook van
harte welkom. De zaal gaat open om 18.15 uur. We hopen
op een goede opkomst, want onze vereniging kan ook
uw steun goed gebruiken.

OPENING VAN HET NIEUWE SEIZOEN
Op dinsdag 4 oktober hebben we onze seizoensopening.
Deze avond staat geheel in het teken van een vitale toekomst en genieten van het leven: onvermoede mogelijkheden, uitgebreide informatie en passend advies op het
gebied van gezondheid en welzijn. De thema's zijn zorg &
welzijn, voeding & advies, gezondheid & verzorging.
De avond wordt verzorgd door Remedica. We hopen u
allen te mogen begroeten. De zaal gaat open om 18.30
uur. Aanvang om 19.30 uur.
Denkt u eraan om zich hiervoor op te geven. U kunt de

Opbouwen
Rondgang Muziekkorps St. Barbara
Aankomst Muziekkorps St. Barbara
Opening door wethouder R. Guyt
Optreden Fanfare en Drumband
Muziekkorps St. Barbara
12.45 uur Between The Rail Dancers
13.00 uur Jeugd Fanfare Zittard
13.30 uur P.I.W. toneel jeugd
14.00 uur Majorette met Fanfare
±14.30 uur D.J. Sjeng
15.00 uur Optreden Patricia Eikenboom
15.30 uur Optreden Theo Rijks
16.00 uur Optreden Jo Jo
16.30 uur Optreden Gonnie en Nico
17.00 uur Sluiting

U bent allen van harte welkom !

MUZIEKCORPS
ST. BARBARA.
Vervroegd pensioen van
ons erelid Jules Hendriks.
Op vrijdag 9 september hebben we een serenade gebracht
aan ons erelid Jules Hendriks.
Op deze vrijdag heeft Jules na 34 jaar verbonden te zijn
geweest aan het Serviam en het Treviam afscheid genomen van zijn school en gaat hij genieten van zijn vervroegde pensioen. Vele jaren draagt Jules onze vereniging
een warm hart toe en verzet hij veel werk op de achtergrond. Voor zijn inzet en steun werd hij in 2008 dan ook
unaniem benoemd tot erelid en deed het ons dan ook veel
plezier om hem met muziek op deze dag extra in het zonnetje te zetten. Jules nogmaals proficiat en bedankt voor
al je inzet in de afgelopen jaren voor ons Muziekcorps.

C1000
VERSMARKT VOORDEELMARKT

C1000

HUIRNE

BREMSTRAAT 16,
SANDERBOUT

TEL. 046 - 451 36 57

Dag van de wijk.
Op zondag 25 september verzorgen we een populair buitenconcert op het schoolplein ter gelegenheid van de Dag
van de wijk. Op ons programma staan veel werken die bij
het grote publiek bekend zijn. Zo zal er muziek gespeeld
worden van Abba, Grease en zelfs van Marco Borsato het
bekende nummer Rood. We hopen dat veel mensen de
weg naar het schoolplein kunnen vinden en we u mogen
begroeten tijdens ons optreden.
60-jarig jubileum.
Volgend jaar bestaat Muziekcorps St. Barbara 60 jaar. De
voorbereidingen voor ons jubileumjaar zijn al in volle
gang net zoals meer dan 60 jaar terug er mensen zijn
geweest die ver voor de officiële oprichtingsdatum vele
uren, dagen en nachten bezig zijn geweest met het oprichten van onze fanfare. Ook ter ere van al deze mensen die
over veel mindere middelen beschikten maar dit allemaal
deden met heel veel enthousiasme zullen we als
Muziekcorps het jaar 2012 niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Dat er een groot spectaculair Jubileumconcert gaat
komen staat vast. Om ons concert extra inhoud te geven
zijn er gesprekken gaande met diverse bekende artiesten
om samen met hun een onvergetelijke avond neer te zetten. Welke datum het wordt en welke artiesten samen met
ons zullen optreden is op dit moment nog niet bekend.
Zodra dit bekend is zullen wij dit in het wijkblad mededelen. Door het jaar heen zullen er nog diverse activiteiten
georganiseerd worden en we hopen dat we met zijn allen
er een mooi jaar van zullen maken. In de afgelopen 60 jaar
is een ding zeker niet veranderd want een spreuk van een
van onze bestuurleden destijds was “ Oos fanfare drif op
de hulp van de luuj”. Deze spreuk geldt nog steeds voor
onze vereniging en we hopen dan ook dat we veel mensen tijdens onze activiteiten mogen ontmoeten.

Café d’n Hook
Veestraat 44 • 6134 VJ Sittard
Tel.: 046-4525381 • Mob.: 06-27062754

Voor ons verdere progamma, nieuwsbrief en informatie
kunt u kijken op onze website www.sintbarbara.nl ,
www.fanfarehyves.hyves.nl of op www.jeugdfanfaar-zitterd.nl. We hopen u te mogen ontmoeten op een van onze
activiteiten.

Muzikale groeten, Muziekcorps St. Barbara

JUBILEUM BILJARTCLUB
SANDERBOUT
In 2012 is het 50 jaar geleden dat biljartclub Sanderbout
voor het eerst meedeed aan de Nederlandse competitie.
Begonnen werd in Café Sanderbout. Na sluiting hiervan
spelen we in café D’n Hook .

hobbyen. Dit alles voor het plezier en de leefbaarheid in
Sanderbout op niveau te houden.
Daarnaast staat de jaarlijkse dansavond er weer aan te
komen. De dansavond van St. de Verseerders is gepland
op 5-11-2011, natuurlijk in de vertrouwde Barbarazaal. Dit
jaar geen DJ maar met een bekend orkest (bekendmaking
via affiches en in het volgende nummer). Ook heeft de
surpriseact van 2010 (zie foto) wederom aangegeven aanwezig te zijn. Lekker dansen, lachen en
natuurlijk geregeld hapjes verzorgd
door de leden van St. de Verseerders.
Dus noteer 5-11-2011 alvast in jullie
agenda.
Heeft U in uw familie een 40-, 50 of 60-jarig jubileum? Laat
het ons weten. Dan bekijken we samen wat we voor U
kunnen betekenen.

Stichting de Verseerders,
Ben, Math, Peter, Mark en Ralph

GROTE GARAGE VERKOOP 2011
WEER GROOT SUCCES !!!

Er werden diverse goede prestaties geleverd waarvan
onder anderen 3 x Nederlands kampioen. Op de foto ziet
u de 3 teams waarmee we deelnemen aan de huidige
competitie.
Het bestuur B.C. Sanderbout

OUDERENVERENIGING
SANDERBOUT - COUNTRY CLUB
Met veel enthousiasme is er door de ouderen Vereniging
Sanderbout een
Country club gestart in april
2011. Iedereen is
van harte welkom. Er worden
dansen geleerd
voor beginners
en gevorderden.

Tijdstip; donderdagavond vanaf 19.00 uur. Kosten € 2,50.
Locatie; Barbarazaal Irisstraat 7a Sanderbout.
Informatie kunt u inwinnen bij Hannie Wingelaar tel. 0640529498 Of José Ots tel. 06-29159600.
De dansers hebbenook een naam bedacht voor hun
Country Club: Between The Rail Dancers.
Tijdens de wijkfeesten van Sanderbout werd er al een
Demo gegeven door de Between The Rail Dancers.

Groetjes Hannie & Jos.

DE VERSEERDERS
De zomer zit er bijna op. Dit betekent dat de
leden de agenda voor het komende seizoen
gaan samenstellen en we weer wekelijks gaan

Zondag 21 augustus j.l. Was
het weer zover: de 2e garageverkoop in Sanderbout. Al
vroeg waren er mensen in de
wijk aan het rondrijden om te
kijken of ze niet al iets konden
bemachtigen.
Toen rond half tien de routebeschrijvingen in de Barbarazaal lagen kon het grote rondsnuffelen beginnen. Het was een drukte van jewelste in
Sanderbout . Ook de weergoden hebben dit jaar weer
goed meegewerkt.
Wel 63 adressen hadden zich opgegeven om mee te doen.
De een heeft natuurlijk meer verkocht als de ander, maar
dat mocht de pret niet drukken. Het was gewoon gezellig
in Sanderbout.
Wij hopen dat iedereen die heeft meegedaan een leuke
zondag heeft gehad en dat we volgend jaar weer zoveel
aanmeldingen mogen verwelkomen.
Nu gaat het St. Maartencomité zich weer bezig houden
met de jaarlijkse St. Maartenoptocht.

Dus tot dan!
Groeten van het St. Maartencomité

SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN IN
SANDERBOUT 2011
Beste kinderen en ouders van Sanderbout,
De vakantie is weer voorbij en hopelijk hebben jullie genoten van alles wat jullie gedaan hebben. Alleen het weer
viel een beetje tegen dit jaar. Terug denkend aan de intocht
van vorig jaar: toen regende het pijpenstelen zodat we
niet door de straten van Sanderbout konden gaan samen
met de Fanfare. Sinterklaas heeft daar iets op gevonden.
Hij heeft een nieuwe Piet naar de Weerschool gestuurd
om een echte WeerPiet te worden. De Piet is bijna klaar
met zijn school en doet in de volgende Tussen de Rails

alvast een voorspelling van het weer tijdens de intocht.
Samen met de agendaPiet heb ik een planning gemaakt
en de wijk Sanderbout wordt niet overgeslagen.
Noteer maar alvast: intocht Sinterklaas en zijn Pieten op
13 november 2011. De rondtocht start omstreeks 12.45 uur.
27 november Ontbijt in de Barbarazaal voor de winnaars
van de rekenwedstrijd en in de middag het Pepernotenconcert van Muziekcorps Sint Barbara. Zeker niet te vergeten alle bezoekjes bij de kinderen thuis om schoentjes te
vullen en pakjes te brengen.
leden van het Sinterklaascommité zullen ook dit jaar weer
een tekenwedstrijd organiseren met als hoofdprijs: een
ontbijt met Sinterklaas en wel op 27 november 2011.
Tijdens de intocht de gelegenheid om aan de knutseltafel
samen met de Pieten een tekening te maken. Deze mag je
dan aan de Sint of aan een van zijn Pieten geven. Rond
15.30 uur zal de Sint dan uit de tekeningen de winnaars
kiezen. ZORG WEL DAT JE AANWEZIG BENT, WANT
ANDERS GAAT DE PRIJS NAAR EEN ANDER KIND.
Sinterklaas is weer per Email te bereiken. Heb je een
vraag, wil je een verlanglijstje opsturen of de Sint blij
maken met een tekening, stuur maar naar me op. De
maker van de beste inzending mag ook deelnemen aan
het ontbijt. De winnaar van de email inzending krijgt een
persoonlijke uitnodiging van de Sint.
Het mailadres van de Sint : sinterklaas@sanderbout.nl

De groetjes van Sinterklaas en zijn Pieten

ST NICOLAASCOMITÉ SANDERBOUT
Beste inwoners van Sanderbout,
Sinterklaas en zijn Pieten zijn in Spanje aan het genieten
van de zon en de zee. De stoomboot wordt onderhanden
genomen door de Haven Pieten zodat de boot weer straks
vol geladen kan worden en veilig naar Nederland kan
varen... Het Sinterklaas comité is druk bezig met de organisatie van deze mooie traditie in onze wijk.

Zo'n dag vraagt veel voorbereiding en een handje hulp is
altijd welkom. Dus zoeken we nog actieve leden voor ons
comité. Heb je interesse of wil je meer informatie en ben
je ouder dan 16 jaar dan ben je van harte welkom!
Stuur een mailtje naar :
miriam.vaassen@home.nl of bel even persoonlijk aan op
Veestraat 11 in Sanderbout

Met vriendelijke groet
A.Geerlings, Voorzitter Sinterklaascomité Sanderbout

VOETBAL
VANUIT DE SP!TS
Zelfs voor de 'uithouder' is de vakantieperiode nu wel
voorbij, zelfs het parlement is weer aan het werk geslagen! Of wij daar altijd zo blij mee zijn is een heel andere
vraag ... Maar in elk geval hopen wij dat iedereen zijn of
haar vakantieperiode als positief heeft ervaren. En zo kunnen we allemaal weer met frisse moed aan de slag.
Voor de voetballende wijkbewoners en officials onder ons
is dat in elk geval al een paar weken het geval, de eerste
serie van de bekerwedstrijden eind augustus luidde het
nieuwe seizoen 2011/2012 echt in. De senioren met wat
minder succes, maar de A staat voorlopig stevig op de
eerste plaats in hun poule! Dus die komen we in de volgende ronde weer tegen, evenals de tegenstanders ...
En de competitie is nu 2 weken oud, de eerste loodjes zijn
zwaar geweest. En ook hier wist de A de eerste wedstrijd
te winnen, evenals de C trouwens. De senioren begonnen
met een gelijk spel, vooral voor het vernieuwde eerste elftal een belangrijke proef. Nadat zij in de rust al met 2-0
achter stonden, wisten zij zich in de 2e helft met inzet en
karakter terug te vechten tot een verdienden 2-2! Iets om
op voort te bouwen lijkt ons zo ...

Verschijn
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2011
Hieronder treft u een overzicht aan van de verschijningsdata van Sittard Tussen de Rails voor de periode november 2010
tot en met december 2011. U wordt verzocht om kopij en/of een advertentie tijdig (voor de vermelde datum) aan te leveren. Kopij bij voorkeur aanleveren per e-mail info@sanderbout.nl of anders bij het secretariaat Bloemenweg 16. Indien
u foto’s aanlevert per e-mail dan graag in jpeg-formaat en met een resolutie van tenminste 300 dpi. Advertenties kunt
u inleveren tegen gelijktijdige betaling op Ericastraat 42.
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Het elftal moet tenslotte nog groeien tot een eenheid die
het de tegenstanders behoorlijk lastig maken! Ook de 2e
wedstrijd werd een gelijkspel, nu dus op naar de eerste
overwinning ... Het tweede begon dus ook met een gelijk
spel, maar liep in het tweede duel tegen een achterstand
op. Dus er valt daar best nog wel wat te winnen.
Bij de jeugd is het meest opmerkelijk dat er moest worden
besloten om de F terug te trekken ... Het lukte met een tè
smalle basis niet om voor de geplande wedstrijden een
team op te stellen! Ontzettend jammer, want dit is toch de
basis voor de opvolgende teams in de komende jaren ...
Het is zo belangrijk dat deze jonge kinderen kennis maken
met het voetbal als teamsport én gezonde beweging. En
ouders kunnen daar natuurlijk een belangrijke sturende
rol in spelen ...

Sittard Zuid iedere maand in vergadering over alle ontwikkelingen die ons nog staan te wachten. Ook het
Bewonersplan Sanderbout blif Sanderbout blijft door de
maandelijkse aanvullingen actueel, door uw op- en of aanmerkingen is dit Bewonersplan nog lang niet klaar.
Nu nog een eigen plek in de wijk waar bewoners en werkers van Zo Wonen en Gemeente elkaar kunnen treffen en
elkaar van goede informatie kunnen voorzien.

Platform Sanderbout

SANDERBOUT
Beste Mensen,
De busreis naar Burger’s
Zoo was prachtig en het
etentje ‘s
avonds in
Tüddern was heel lekker.

Uit de restanten zal nog worden geprobeerd om aan de
Mini-F mee te gaan spelen om de jongste voetballiefhebbers tenminste de kans te geven om te voetballen. En tot
nader order gaan de trainingen 'gewoon' door. En daarbij
zijn belangstellenden natuurlijk méér dan welkom ...
De spits is er dus van af, en we wensen alle spelers en
spelertjes met hun leiders en officials alle succes toe! En
natuurlijk bent u allen – als wijkbewoners - daarbij als stut
en steun van heel groot belang!
Dus: tot ziens maar weer op het voetbalveld?!

We hebben afgelopen
donderdag 8 september
een gezellig lunch gehad
met een aantal van onze
gasten van de Zonnebloem.
Donderdagmiddag 13 oktober 2011 is er weer kienen. We
beginnen om 13.30 uur.

v.v. 'Sanderbout'

WIJKAGENT OP TWITTER
De politie Limburg Zuid is een proef gestart met twitteren.
Een aantal wijkagenten zijn gebruik gaan maken van dit
medium; zo ook wijkagent Michael Reijnders van Sanderbout. Twitter wordt steeds meer gebruikt. Dus: ieder die
dat wil kan onze wijkagent volgen via waSittardZuid.
Internet: http://twitter.com/#!/waSittardZuid

WIJKPLATFORM SANDERBOUT
Beste mensen, huurders,
We zijn met het Platform volop bezig om zaken duidelijker
krijgen,vooral als er vragen zijn. De huurders die in de
buurt van het afgebrande huis in de Lavendelstraat wonen
willen zo snel mogelijk van de stank en de troep af. Maar
ze zullen wat geduld moeten hebben want er zit nog een
huurder in deze blok. Zodra deze verhuurder vertrekt, ontstaat er de mogelijkheid om deze blok te slopen. De vergunningen en andere zaken die nodig zijn om het slopen
te starten vraagt ongeveer 3 maanden. Zo gauw de laatste
huurder vertrekt, dan pas en niet eerder, kunnen jullie dit
aangeven bij de verantwoordelijken van Zo Wonen en
Gemeente.
Ook andere vragen kunt u ons gerust stellen, wij zijn er
voor u. Wees vooral niet te bescheiden, onze leden ziet u
altijd in de straat of de rest van onze wijk.
Er zijn al behoorlijk wat huurders vertrokken, buiten
Sanderbout, ondanks dat in de aanloop van deze verhuiscarroussel, verschillende vertrekkers ons te kennen hadden gegeven persé in Sanderbout te willen blijven. Het
maakt het wel voor de andere huurders misschien gemakkelijker om toch in onze wijk een huis te krijgen, nadat ze
uit hun sloophuis moeten.
We zijn samen met Gemeente, Zo Wonen en inwoners van

Iedereen mag met onze activiteiten meedoen u hoeft geen lid
te zijn van de Zonnebloem. Kom gerust eens kijken bij ons.

Met vriendelijke groet de vrijwilligers van de
Zonnebloem afdeling Sanderbout.

