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Wijkplatform Sanderbout
Beste inwoners
Als Platform, maar ook de bewonersafvaardiging
Achtbunder, heeft na 2 jaar knokken eindelijk hun wensenpakket aan de besluitvormende groep, de Stuurgroep
mogen presenteren. Per straat hebben enkele huurders
van de langswoningen (de woningen die tot 2038 zeker
zullen blijven staan), hun best gedaan om tot eensluidend standpunt te komen. Dit standpunt hebben 2 vertegenwoordigers duidelijk gemaakt tegenover Provincie,
Gemeente en Woningcorporatie.
In september mogen we een antwoord verwachte. We
moeten het voorlopig doen met vraag van de stuurgroep wat de risico’s zijn bij het realiseren van deze
woningen. Men wil weten hoe het woningbouwprogramma zich verhoudt t.o.v. van het totaal bouwprogramma in Thienbunder, Achtbunder, Sanderbout en de
slachthuislokatie.
We wachten af????
Voor alle duidelijkheid: onderstaande wensen staan in
verslagen van vergaderingen van de laatste 2 jaar, in het
Bewonersplan, aangevuld met actuele afspraken.
• In het kader van het aantal terug te bouwen nieuwbouwwoningen (30) willen we onze partners tegemoet
komen. Bewoners willen, als er nieuwbouw komt, dat
deze woningen zo goed mogelijk over alle straten worden verdeeld, zonder uitzonderingen.
• We kunnen akkoord gaan met, om het aantal (30) te
halen, dat in de 2 langste straten iets terug wordt
gebouwd. We willen deze nieuwbouw aan de voor- en

achterkant van elke straat en beslist ook in de
Geraniumstraat. Trouwens hier wonen nog steeds bewoners die 2 jaar geleden al aangaven om op dezelfde plek
te mogen blijven wonen. Ook dit is destijds schriftelijk
vastgelegd.
• We willen de ontsluiting voor auto’s achterom via toegang aan de spoorzijde Geraniumstraat, net zoals nu
gerealiseerd is voor de Klimop- en Ranonkelstraat. Deze
ontsluitingen zijn al veel jaren geleden door zowel
Gemeente als Zo Wonen aan de huidige bewoners toegezegd. Door deze ontsluiting en de daarbij behorende
achteromparkeerplaatsen kunnen we de overlast van op
de stoep parkerende auto’s verminderen of weghalen.
• De geparkeerde auto’s en oude aanbouwsel, kunnen
via een stevige muur en of ijzeren hekwerk met groene
begroeiing, aan het oog van de er tegenover wonende
bewoners worden onttrokken.
• We hopen dat de parkeermogelijkheden van 3 per
woning (zie parkeervergunning Sittard-Geleen) ook
voor de blijvende bewoners per gezin gaat tellen.
• Extra groen komt er vanzelf en hoeft dus niet als stedenbouwkundig argument voor het niet bouwen in de
Geraniumstraat te worden aangevoerd. Het is onze toekomstige buurt zeker tot 2038 en misschien wel langer
(zie de krimp en zeker in Zuid-Limburg).
Wij hebben gekozen om hier te wonen. Wij blijven hier
wonen, architecten en bouwkundigen niet. Wij wonen
hier met plezier en sommige (oud-) bewoners meer dan
60 jaar.
Bewonersafvaardiging
Achtbunder en Platform Sanderbout blif Sanderbout

Monuta

Wauben

Uitvaartzorg en -verzekering

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

C1000 Huirne

Bremstraat 16 Sittard

046 - 451 36 57
Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
van 8:00 tot 20:00

Diamond Nails
NAILSTYLING

& TATTOO

Eggelstraat 15
6134 VT Sittard
T: 06-23790758

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

JUBILEUM
BLJARTCLUB SANDERBOUT
Onze vereniging Biljartclub Sanderbout werd 50 jaar
geleden opgericht door de heren A.Suykerbuik , L .Dols, C.
Gerrits, H. v/d Sanden en J. Mols. In de beginjaren werd er
gespeeld in de KNBB en de “wilde” bond Gesibe. Er werd
in de loop der jaren talloze poule-kampioenschappen
behaald, 3 keer zelfs een landskampioenschap.
In de jaren dat er voor een pak koffie gekiend werd, waren
de feestavonden befaamd. Er was altijd een orkest en de
consumptiebonnen werden verstrekt per meter. Een jaar
kreeg ieder lid een keu naar keuze.
Na 45 jaar gespeeld te hebben in Cafe Meevissen ,werd na
sluiting verhuisd naar
Cafe D’n Hook. In de loop der jaren is het ledental, zoals
bij de meeste verenigingen, terug gelopen.
Maar we gaan de komende 50 jaar met goede moed door.
Op 25 Augustus zal het jubileum met een reünie herdacht
worden .

Het bestuur B.C.Sanderbout

Telefoon van Deken W. v. Rens is 4512275
b.g.g. 06- 15198662 Gironummer 1162304
t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Gemma Sittard

ZATERDAG 14 JULI 19.00 UUR
Riet Jeurissen-Heylighen
ZATERDAG 21 JULI 19.00 UUR
ZATERDAG 28 JULI 19.00 UUR
Overleden ouders Suykerbyk-Jeuken en kinderen
ZATERDAG 4 AUGUSTUS 19.00 UUR
Overleden ouders Arts-Krekels, Zef Engeman
ZATERDAG 11 AUGUSTUS 19.00 UUR
ZATERDAG 18 AUGUSTUS 19.00 UUR
ZATERDAG 25 AUGUSTUS 19.00UUR

KAVO – VROUWENBOND NIEUWS

Voor het opgeven van diensten en H, Missen kunt U
terecht bij Mevr. Bons Stationsplein 16-8 tel. 4512729 of in
de brievenbus van de pastorie. Koster Dhr.W. Bucheim
Korenbloemstraat 10A tel.521820 Contactadres met
betrekking tot H. Doopsels : diaken B. ter Haar telefoon
4513381

Beste leden,

Het kerkbestuur

Ons programma voor de maand juli is als volgt.
Kienen
In de maand augustus is er i.v.m. vakantie geen kienen.
Seizoensafsluiting
Bij onze seizoensafsluiting gaan we gezellig knutselen
onder het genot van een lekkere hapjes. Dit is op dinsdag
4 september. De zaal gaat open om 18.30 uur. Aanvang
om 19.30 uur. We hopen u allen te mogen begroeten op
deze avond.
Seizoensopening
Op dinsdag 2 oktober hebben we onze seizoensopening.
Graag willen we voor deze avond een high Thea workshop
gaan organiseren. We gaan eerst in groepjes typische
Engelse lekkernijen maken. Wat dacht u van verse zoete
scones? Met zelfgemaakte jam en lemon curd? En cakejes
en koekjes? Ook de hartige mens wordt niet vergeten:
sandwiches, pies, hartige scones ...
Daarna wordt alles gezellig opgepeuzeld aan tafel onder
het genot van heel veel kopjes thee. De zaal gaat open om
17.00 uur. Aanvang om 17.30 uur. Voor deze avond vragen
wij een bijdragen van 10 euro.
We kunnen maximaal 25 personen ontvangen voor deze
avond dus ben er snel bij. U kunt zich opgeven bij
Annelies Halmans veestraat 51. aanmelden kan tot 18 september 2012.
Alle zieken wensen we van harte beterschap en sterkte
toe, en alle jarige van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

Het bestuur.

OPKNAPBEURT MIDDENWEI
Eindelijk is het dan zover, de middenwei wordt opgeknapt.
Verschillende nieuwe speeltjes werden er geplaatst waar
de kinderen volop gebruik van maken. Ze zijn hartstikke
blij met hun nieuwe middenwei. Ook hebben we aan de
kinderen gevraagd om de troep die ze maken na gebruik
op te ruimen en niet zo te laten slingeren. Hun antwoord
was en waarom wordt de hondenpoep hier dan niet opgeruimd ???? Waar wij altijd in trappen.
Nou we zijn bezig om iedereen die hun hond komt uitlaten op deze speelwei te vragen om het op te ruimen . Een
kleine moeite want er staan 2 vuilnisbakken waar ze het in
kunnen gooien.
We worden er dood moe van om het steeds weer te vragen en dan ook nog een grote mond te krijgen. Wilt u de
hond alleen maar op de middenwei uitlaten ruim het dan
ook op want we houden zeker van u hond maar niet van
de hondenpoep....
Als we allemaal een beetje meewerken dan houden we
een mooie leefbare middenwei voor iedereen.

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 18 AUGUSTUS 2012
VERSCHIJNINGSDATUM 31 AUGUSTUS 2012
OPHALEN OUD-PAPIER
28 JULI + 25 AUGUSTUS 2012

Crerarstraat 9

Sittard

Kantoor

046-4009200

Privé/fax

046-4510809

Veestraat 2a

Sittard

Werkplaats

046-4007080

Mobiel

06-53745652

• Functie via PGB
• Particulier zorgverlener

A.B. Zorgverlening
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

MUZIEKCORPS
ST. BARBARA
Het eerste half jaar van ons jubileumjaar zit er al weer op. Met
enige trots kijken we terug op
deze periode. Het hoogtepunt
waar we met zijn allen naar toegeleefd hebben was natuurlijk het entertainmentconcert
“Limburg is Top”. Met een trots gevoel genieten we hier
nog altijd van na. De vele leuke reacties van het aanwezige publiek maar vooral het trotse gevoel dat we dit als
muziekcorps toch maar gepresteerd hebben om zo’n middag te organiseren. Zoals al eerder beschreven in verschillende jubileumboekjes was dit een middag waar het
muziekcorps in 1952 voor opgericht is namelijk om
muziekbeoefenaars onderdak te verschaffen en muziekminnaars verpozing te brengen.
Op zaterdag 23 juni hebben de jeugdleden het seizoen
met elkaar afgesloten. In de Barbarazaal werd voor hun
een barbecue georganiseerd door de jeugdcommissie. De
sfeer in deze groep is ontzettend leuk en hun voornemen
is om na de zomervakantie wederom een uitstapje te
maken. Vorig jaar zijn ze naar de Efteling geweest en dit
jaar willen ze Movie World gaan. Lijkt het uw
kind ook leuk om al deze dingen mee te maken
en bij “Os fanfaar” te komen spelen pak dan nu
de kans en meld uw kind aan voor onze
Drumband, Fanfare of Blokfluitgroep. We repeteren altijd in de Barbarazaal. De kosten voor
de jeugdleden bedragen slechts € 5,00 per
maand, waarvoor ze les krijgen maar daarbij
ook nog het lesmateriaal en een instrument in
bruikleen krijgen. Voor verdere informatie kunt
u kijken op onze website http://www.sintbarbara.nl. U kunt ook bellen met onze jeugdcoördinator Anita
Kalkhoven 06-21296812 of op een van de repetities komen
kijken. We hopen dat uw kinderen zich binnenkort bij deze
groep jeugd aansluiten en van al deze activiteiten meegenieten en samen met ons muziek komen maken.

OUDERENVERENIGING
Op Woensdag 5 september 2012 gaan we naar Dierenrijk
in Eindhoven. Het is een geweldige gelijkvloerse dierentuin gemakkelijk voor rollators en rolstoelen. Iedereen kan
met ons mee gaan voor € 25,- p.p. en voor ‘s avonds ook
nog een diner. U kunt voor inlichtingen, opgeven en betalen terecht bij José Ots. Aanmelden vóór 1 september
2012 tel:06-29159600

Vriendelijke groet de vrijwilligers.

WE LEZEN UIT DE EVANGELIST
MARCUS (HOOFDSTUK 6,30-34)
In die tijd voegden de apostelen zich bij
Jezus en brachten Hem verslag uit over
alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak Hij tot hen: “Komt nu
eens zelf mee naar een eenzame plaats
om alleen te zijn en rust daar wat uit.”
Want wegens de talrijke gaande en
komende mensen hadden zij zelfs geen
tijd om te eten. Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hen gaan
en begrepen waar Hij heenging; uit al de steden kwamen
mensen te voet daarheen en ze waren er nog eerder dan
zij. Toen Jezus aan land ging zag Hij dan ook een grote
menigte. Hij voelde medelijden met hen, want zij waren
als schapen zonder herder; en Hij begon hen uitvoerig te
onderrichten.
RUST EN DUUR
Als de nachten warm zijn in de zomer en volop rumoer op
pleinen en straten, dan komt er van rust niets terecht. Ook
als de zomer vol water en regen zal zijn, vinden velen
maar geen rust, en zoeken ze alsnog een andere plek, nog
gauw even weg van dit kille kikkerlandje. Velen hebben
ervaren hoe moeilijk het kan zijn je rust te nemen!
STAGE
Ze hadden stage gelopen, de leerlingen van Jezus. Ze
waren er alleen op uitgetrokken. Na afloop brengen ze
rapport uit. Daarop zegt Jezus: ‘Kom maar eens uitrusten.’
Na het rapport de vakantie. Stoutmoedig en angstig hadden ze de nabijheid van het Rijk van God verkondigd.
Word je daar moe van?
Fysiek in elk geval. Je loopt uren in de brandende zon. Ook
geestelijk is het uitputtend. Je bent niet overal welkom.
Met je boodschap van barmhartigheid ben je een eenzaam lammetje tussen een troep wolven. Zieken verwachten een wonder. De spanningen waren groot geweest.
Jezus stelt voor om wat rust te nemen.

Voor ons verdere programma van ons jubileumjaar en
informatie kunt u kijken op onze website www.sintbarbara.nl.
Tot slot wensen we iedereen een prettige vakantie toe en
hopen we u na de vakantie te mogen ontmoeten op een
van onze activiteiten.

Muzikale groeten,
Muziekcorps St. Barbara

RUST!
Rust nemen is niet zo eenvoudig als het lijkt.
Ik hoor dat van mensen die onder zware spanningen
leven. Ze kunnen nergens hun rust vinden. Hun eigen
onrust nemen ze immers overal met zich mee. Of het nu
een terras is op de Markt, of met vakantie in de
Dolomieten en op de boot naar Ierland. Wie tobt over het
verlies van een lieve medemens die tobt evengoed in bed
als in bad of op een terras. Misschien is het in Mallorca
tussen de toeristen nog erger dan aan de eigen keukentafel.
WELKOM
Rust vind je pas als je je ergens echt welkom voelt. Als je

er van harte mag zijn. Rust vind je als je je gewaardeerd
weet, als je niet wordt opgejaagd door een aanhoudend
gevoel om je waar te maken. Als je het idee kwijtraakt dat
er rampzalige dingen gebeuren als jij niet eerste van alles
doet of laat. Rust vinden is afstand nemen van alles wat je
hoopt en vreest en heel diep weten dat het tenslotte allemaal betrekkelijk is. Rust vinden is een stukje eeuwigheid
ervaren.
Een vrouw vertelde: ‘Weet u, ik wil er mijn kinderen niet
mee lastig vallen. Ze zijn heel lief. Mijn dochter belt me
elke avond. “Hoe gaat het mam?”, dan zeg je toch niet: ik
voel me ellendig!... en ja, die vriendinnen zijn ook lief. Ze
nemen me elke zondag mee uit wandelen, maar dan kan
ik toch niet elke wandeling lopen zeuren en klagen. Nee, ze
denken allemaal dat ik er wel overheen bent.’
EEUWIGHEID PROEVEN
Hoe vind je rust? Hoe vind je een ruimte waarin je kunt
zijn, wie je ten diepste bent: een beeld van God met het
vermogen om te genieten, om ontroerd te worden, om bij
de ander te zijn, zomaar. Iemand die niet verkrampt, die
niet alles wilt vasthouden wat hij heeft, maar een innerlijkheid aanvoelt en verstaat wat er gedaan kan worden.
Die niet zoekt in het hebben, maar in het er zijn….. dat je
kind van God kunt zijn….
Zo’n ruimte, weet Jezus, kun je vinden in stilte en afzondering, op een bootje dat dobbert op het meer, in de woestijn onder de milde schaduw van een struik, in een bos op
de stam van een omgevallen boot, in een wei waar paarden dromerig schouder aan schouder staan. Je kunt in
Gods schepping het gevoel krijgen dat je niet verloren
bent, dat je een mooie tijd hebt gehad, dat je rijk bent en
dat je zoveel meer bent dan je verleden. Je bent ook de
mens die in de verte een specht hoort kloppen, die de
koele wind aangenaam vindt, die verrast is door alle kleuren groen en die bij het zien van brandnetels de dierbaarste jeugdherinneringen krijgt. Je mag op afstand van het
dagelijks gedoe beseffen dat je een beeld van God bent;
dat Zijn liefde opnieuw mens wil worden, vandaag, hier,
door jou.
Dat is recreëren, herschapen worden. Dat is rust vinden.
Dat is de eeuwigheid proeven.
Die periode van vakantie wens ik u van harte toe!

Deken Wilbert van Rens

SITTARD-ZUID TASS
De laatste stand van zaken over de ontwikkelingen in TASs
(Thienbunder, Achtbunder, Sanderbout en de noordelijke
punt van de slachthuislocatie) afkomstig van de projectorganisatie.
Achtbunder

Sloop van de ‘dwarswoningen’
In de afgelopen periode zijn er steeds meer woningen vrijgekomen door verhuizing van de bewoners. Inmiddels
heeft ZOwonen de aanvraag voor het slopen van de 123
dwarswoningen bij de gemeente ingediend. Nadat deze
woningen zijn gesloopt, komt er ruimte vrij die opnieuw
met woningen en groen wordt ingericht.
Afgelopen maanden heeft de projectgroep samen met
bewoners gewerkt aan een voorstel voor de invulling van
de ruimte die vrijkomt door de sloop van de dwarswoningen. Bij de invulling van dit gebied moet u dan vooral denken aan nieuwe woningen, het groen en parkeerplekken.
Op 22 mei hebben bewoners en projectgroep de laatste
hand gelegd deze voorstellen. Op twee onderdelen in het
plan verschillen bewoners en projectgroep van inzicht.
Hierover hebben John Gerrits en Jan Wessels een toelichting gegeven in de stuurgroepvergadering van 20 juni.
De stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van
gemeente, provincie Limburg en ZOwonen, heeft de voorstellen uitvoerig besproken maar nog geen definitief
standpunt ingenomen. Ze heeft aanvullende vragen
gesteld over financiële risico’s en het aantal en soort te
bouwen woningen. In de vergadering van september
besteedt de Stuurgroep opnieuw aandacht aan de plannen voor Achtbunder.
Contactpersoon voor dit projectonderdeel is dhr. J.
Dumont van ZOwonen

Spoorbrug
De architect werkt aan de ontwerpen voor de fiets- en
voetgangersbrug over het spoor. Zodra de ontwerpen
klaar zijn, nodigen wij u uit voor een bewonersbijeenkomst.
Contactpersoon voor dit projectonderdeel is dhr. A.
Pfennings van gemeente Sittard-Geleen

Mijnwerkerswoningen Sanderbout

Begin deze maand belden wij bij u aan voor de jaarlijkse
bijdrage voor het wijkblad Sittard Tussen de Rails. Al diegenen die gul gegeven hebben hartelijk dank. En natuurlijk een bijzonder woord van dank aan diegenen die meegeholpen hebben bij de collecte.
Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat u niet thuis was. In
dat geval hebben wij u een briefje bij u in de bus geduwd
met het verzoek om uw bijdrage in een enveloppe bij een
van de redactieleden in de brievenbus te duwen
(Ericastraat 42). Het kan zijn dat u dat vanwege de drukte
van alledag vergeten bent. Doe het dan alsnog.

De redactie.

De afgelopen maanden heeft de projectgroep de onderzoeken over de mijnwerkerswoningen uitgewerkt. We
hebben gezocht naar mogelijkheden waarop binnen de
huidige stedenbouwkundige structuur de identiteit van de
buurt behouden kan blijven. Het voornemen is nog steeds
om de 44 karakteristieke woningen te renoveren. Voor de
overige 58 woningen hebben we studies opgesteld met
als uitgangspunt dat het karakter van de buurt behouden
moet blijven. Deze studies vertonen echter strijdigheden
met de huidige stedenbouwkundige structuur. De stuurgroep heeft opgedragen om nader onderzoek te doen naar
mogelijke varianten, waarbij het karakter van het stadsgezicht behouden blijft. In de vergadering van oktober
besteedt de stuurgroep opnieuw aandacht aan de plannen
voor Sanderbout.
Contactpersoon voor dit projectonderdeel is dhr. J.
Crijnen van ZOwonen

Thienbunder

Bestemmingsplan
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft zes weken ter visie
gelegen. Tegen dit ontwerp is een viertal zienswijzen ingediend. In de raadsvergadering van 28 juni heeft de
gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het
plan ligt binnenkort weer zes weken ter visie. Mensen, die
al een zienswijze indienden tegen het ontwerp-bestemmingsplan (of kunnen aantonen dat ze hiervoor niet in de
gelegenheid waren), kunnen gedurende deze periode
beroep instellen tegen het bestemmingsplan.
Contactpersoon voor dit projectonderdeel is dhr. J.
Crijnen van ZOwonen
Resultaat archeologisch onderzoek
Van maandag 23 april tot dinsdag 8 mei is een archeologisch onderzoek uitgevoerd in Thienbunder. Archeologen
verwachtten er sporen te vinden uit de periode van de
Lineaire Bandkeramiek (5300-4900 v.Chr) en uit latere
periodes. Deze sporen komen in de omgeving van
Thienbunder immers veel voor.
In lange proefsleuven werd gezocht naar sporen. Uit het
onderzoek bleek dat het gebied ter hoogte van de gesloopte woningen teveel verstoord was om nog wat over
de archeologie te kunnen zeggen. Er is zijn weinig sporen
gevonden. Deze sporen waren niet te dateren omdat er
geen materiaal in zat.

Er is een oud karrespoor gevonden en er zijn drie crematiegraven uit de IJzertijd geborgen. Waarschijnlijk gaat het
om een grafveldje (zie foto’s). Omdat er weinig sporen zijn
gevonden is het gebied grotendeels vrijgegeven voor de
nieuwe plannen. Alleen op de plek van het vermoedelijke
grafveldje wordt nog nader onderzoek gedaan.
Het inloophuis als ontmoetingsplek
In de voormalige slagerswinkels aan de Bremstraat werken we aan het inloophuis. Op woensdag 29 augustus
vindt om 13.00 uur de feestelijke opening plaats. Nadere
informatie hierover volgt. Noteer deze datum alvast in uw
agenda!
Het inloophuis wordt een centrale ontmoetingsplek in de
wijk voor het Project TASs. Ook de spreekuren van
ZOwonen, sociaal raadslieden en medewerkers van het
Participatiehuis vinden hier plaats. In het inloophuis kunnen we ook met u overleggen over de ontwikkeling van
Sanderbout. Bewonersgroepen, zoals wijkplatform en
leefbaarheidswerkgroep, kunnen er (ook buiten onderstaande openingstijden) vergaderen.

Openingstijden Inloophuis
Vrijwilligers Helga Schüler en Ger van Eckeren zorgen er
voor dat het inloophuis vanaf 1 augustus vier dagen per
week open is, zodat u elkaar hier kunt ontmoeten bij een
kopje koffie of thee.

Openingstijden:
• Maandag tot en met woensdag: van 9.00 – 14.00 uur
• Donderdag: van 9.00 – 15.00 uur
• Vrijdag: gesloten
Contactpersoon voor dit projectonderdeel is
dhr. J. Dumont van ZOwonen

De snuffelroute is af te halen in de barbarazaal vanaf 10.00
uur.
Wij wensen iedereen die mee doet veel succes en plezier.
Inschrijven is nog altijd mogelijk tot en met 5 augustus via
Jessie Cuijpers 046-4522070
of via miriam.vaassen@home.nl

namens het St. Maarten comité Sanderbout.

WERKGROEP BEHOUD KAPEL
Onlangs is een werkgroep ingesteld voor het behoud van
de kapel bij onze parochiekerk. Deze werkgroep bestaat uit
mw. Halmans, mw. Ots, mw. Plum, Mw. Bons. Mw.
Hoemaker, dhr. Pustjens en pastoor Ewals. De komende
tijd zullen wij u nader informeren over de activiteiten van
de werkgroep.

GARAGEVERKOOP
SINT MAARTENCOMITÉ SANDERBOUT
Zoals u inmiddels weet is het St. Maartencomité weer
bezig met de organisatie van de garageverkoop 2012.
Dus heeft u thuis spullen staan waar u niets meedoet doe
dan mee met de garage verkoop.
Het was het vorig jaar weer een mooi succes, veel mensen
hadden goed verkocht andere wat minder, maar dat mag
de pret niet drukken.
Ook dit jaar is er weer veel vraag naar. De datum is op zondag 12 augustus vanaf 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.

ZONNEBLOEM SANDERBOUT
Beste mensen,
Donderdagmiddag 12 juli 2012 is er kienen in Café d’n
Hook. We beginnen om 13.30 uur.
Woensdagmiddag 15 augustus 2012 gaan we naar het
Museum van de d Vrouw in Echt. Daarna gaan we ijs eten.
De kosten bedragen €15,-. Graag vóór 5 augustus opgeven bij José Ots tel 06 29159600.
Iedereen kan met al onze activiteiten mee doen. U hoeft
geen lid te zijn van de Zonnebloem.

Vriendelijke groet de vrijwilligers van de Zonnebloem
afdeling Sanderbout.

Verschijn
ingsschem
a
2012
Hieronder treft u een overzicht aan van de verschijningsdata van Sittard Tussen de Rails voor de periode januari tot en
met december 2012. 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.

KOPIJ INLEVEREN VOOR
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VERSCHIJNINGSDATUM
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LET OP!: Kopij die niet tijdig bij de redactie wordt ingediend wordt niet geplaatst.
Ook kopij die rechtstreeks aan de drukkerij wordt gezonden, wordt niet geplaatst.
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2012
2012
2012
2012
2012
2012

"Uit de oude doos:
de Sint Maartenoptocht en bijbehorend vuur rond 1990".

Veestraat 28, 6134 VJ Sittard, 046-4007707
Nu ook Schockwave therapie en Echografie
(voor spieren en gewrichten)!!!
Heeft u een van onderstaande klachten:
Hielspoor, chronische schouderklachten,
tennis- of golferselleboog,
achillespeesblessures,
chronische slijmbeursontsteking
of pijn rond de knieschijf.
Dan is Shockwave therapie wellicht
de oplossing voor u!

www.paramedischcentrumsittard.nl

