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Fanfare jubileum
Muziekcorps St. Barbara
Dit jaar is het 60 jaar geleden dat in Sittard, in de wijk Sanderbout, Muziekcorps
St. Barbara werd opgericht. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseren we op
zondag 4 november 2012 om 11.30 uur een Jubileummis in het dialect in onze
eigen parochiekerk H. Gemma in Sanderbout.
Na afloop van deze Jubileummis houden we van 13.30 uur tot 15.00 uur onze
Jubileumreceptie in de Barbarazaal.

We nodigen u van harte uit deze dag met ons te vieren.
Oproep oud-leden.
Voorafgaand aan de Eucharistieviering organiseren wij voor leden, oud-leden en genodigden een
jubileumontbijt.
Hierbij nodigen wij u uit om aan dit feestelijk ontbijt deel te nemen.
Het ontbijt wordt op zondag 4 november geserveerd in ons clublokaal de “Barbarazaal”. We beginnen om
half tien en vertrekken omstreeks elf uur naar de Parochiekerk van de H. Gemma.
In verband met de organisatie verzoeken wij u om ons vóór 31 oktober te laten weten of we u mogen
verwelkomen en tevens door te geven met hoeveel personen u komt. U kunt dit doen door een e-mail aan
frank.dirkx@ou.nl te sturen, via onze website www.sintbarbara.nl of telefonisch contact op te nemen met
06-15082929.

Bestuur Muziekcorps St. Barbara.

Monuta

Wauben

Uitvaartzorg en -verzekering

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

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

MUZIEKCORPS ST. BARBARA

Op vrijdag 12 oktober liep ons korps
weer mee in de openingsstoet van de
Oktober-feesten in
Sittard. Op deze vrijdagavond trokken
we in een bonte
stoet vanaf het station door de binnenstad van Sittard.
Ongelofelijk was het
aantal
mensen
langs de route. Op sommige plaatsen stonden de mensen
rijen dik en hadden we het idee of het reeds de carnavalstoet was waar we in meeliepen. Als muzikant geeft dit
dan altijd een kik om voor zoveel publiek te mogen spelen.
Muziekcorps St. Barbara 60 jaar
Afgelopen periode stond in het teken van de voorbereidingen voor de jubileummis ter gelegenheid van ons 60jarig jubileum, die we op zondag 4 november 2012 om
11.30 uur houden in onze eigen parochiekerk H. Gemma in
Sanderbout. De gehele H. Mis is in het dialect. Het
Maasbrees Mannenkoor en dhr. Theo Hanssen luisteren
samen met ons deze viering muzikaal op. We willen u
beleefd uitnodigen voor deze bijzondere viering.
Na afloop van deze Jubileummis houden we van 13.30
uur tot 15.00 uur onze Jubileumreceptie in de Barbarazaal.
Tevens kunt u tijdens deze receptie onze jubilarissen Leo
Halmans en John Jongen, die vanaf de oprichting van ons
Muziekcorps lid zijn van onze vereniging, feliciteren met
hun 60-jarig lidmaatschap.

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 27 OKTOBER 19.00 UUR
Overleden ouders Suykerbuyk-Jeuken en kinderen
Overleden ouders Plum-Knoben
ZATERDAG 3 NOVEMBER 19.00 UUR
Hoogfeest van Allerheiligen en Allerzielen
Tijdens deze H. Mis worden de
overledenen van het afgelopen jaar herdacht
Jaardienst Gerda Konings-Gerrits
Overleden ouders Arts-Krekels
Riet Jeurissen-Heilighen
ZONDAG 4 NOVEMBER 11.30 UUR
Deze H. Mis is in het Dialect.
Jubileum Mis i.v.m. 60 Jarig bestaan van
Fanfare St. Barbara
ZATERDAG 10 NOVEMBER 19.00 UUR
ZATERDAG 17 NOVEMBER 19.00 UUR
Opening Carnavalsseizoen
1 november vieren we het feest van Allerheiligen en op
2 november Allerzielen. In Sanderbout worden de overledenen bijzonder herdacht in de avondmis van 3 november om 19u. Voor de algemene herdenking op het kerkhof
zijn er 2 diensten: op Zondag 2 8 ok t ober om 15.00 uur
gedenken we onze overledenen tijdens de Allerzielendienst bij het reliekengraf van deken Tijssen op de
begraafplaats. Ook op zondag 4 november om 15u is er
een Allerzielendienst op het kerkhof!

We nodigen u van harte uit deze dag met ons te vieren.
OVERLEDENEN VAN 1-11-2011 T/M 1-11-2012
Programma.
• In de zaal van het forum zal op 10 november het BCJorkest (gevormd van de 3 fanfares uit Sittard) samen
met de “Jeugfanfaar Zitterd” een concert geven. De
aanvangstijd van deze bijzondere concertavond is 19.30
uur.
• Op zondag 11 november is de St. Maartenoptocht is
onze eigen wijk en zullen we samen met de kinderen
door de straten trekken van Sanderbout.
• Op zondag 18 november zijn we weer present tijdens de
intocht van Sinterklaas.
• Op zondag 25 november organiseren we samen met het
Sint Nicolaas comité alweer voor de tiende keer het
Pepernotenconcert. Noteer deze datum al in uw agenda
en kom samen met uw kinderen naar de Barbarazaal. In
de volgende uitgave meer over dit concert
Voor ons verdere programma en informatie over ons
jubileumjaar kunt u onze jubileumsite bezoeken op onze
website www.sintbarbara.nl.

22-11-2011
07-01-2012
18-03-2012
03-04-2012
27-04-2012
21-08-2012
29-08-2012

Mevr. Thomassen-v.d.Broek, Augustinessenhof 17, 87 Jaar
Dhr. Piech, Resedastraat 24, 58 jaar
Mevr. Bex- Schumans, Hoogstaten, 78 jaar
Mevr. v.Mil, Boterbloemstraat 11, 62 jaar
Dhr. Gerrits, Lembourghof v.h. Anjelierstraat 2, 81 jaar
Dhr. Mols, Eloystraat 10a Geleen v/h Klimopstraat 38, 65 jaar
Dhr. Petri, Poelderstraat 7, 73 jaar

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 telefoon 046-4521820 Contactadres
met betrekking H. Doopsels : diaken B. ter Haar telefoon
4513381

Het kerkbestuur.

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 10 NOVEMBER 2012
VERSCHIJNINGSDATUM 23 NOVEMBER 2012

Muzikale groeten,
Muziekcorps St. Barbara

OPHALEN OUD-PAPIER 27 OKTOBER 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

WAAROM KOOS DE PAUS TOEN DE
NAAM JOHANNES XXIII?
11 oktober. Vijftig jaar geleden: Opening van het Vaticaans
Concilie. Paus Johannes XXIII had het geheel onverwacht
aangekondigd. De hele wereld keek verbaasd en was zeer
getroffen door de eenvoud en hartelijkheid van deze zgn.
Tussenpaus. Maar zijn korte periode bepaalde wel een
heel markant moment in onze wereld- en kerkgeschiedenis. Zijn eenvoud en diep geloof bracht veel mensen tot
een hernieuwde geloofsbeleving. Een jaar na de opening
van het Concilie stierf deze Paus. Hij mocht het niet meer
meemaken hoe het zou verder zou gaan met de dialoog in
de Kerk. Hij had als Paus vele vertegenwoordigers en
ambtsdienaren van andere kerken en godsdiensten uitgenodigd. Ook de Joodse Kerk kreeg van hem alle eer en
aandacht. Hij ontving ze vlak voor het Concilie begon,
stapte van zijn troon af en ging gewoon tussen hen in zitten. Daarmee was de toon gezet. Het was deze periode
waardoor vele andere tijdgenoten en ikzelf - via deze Paus
- mijn roeping gewaar werd. Ik heb hem nooit persoonlijk
ontmoet. Maar hij straalde zo’n eenvoud en nabijheid uit,
dat je in deze Paus iets van Christus kon voelen. Gewoon
tussen de mensen staan. Met hen mee lachen en zingen,
met hen leed en verdriet delen, met hen geloven en vertrouwen in de grote Liefde die van God uitgaat.
Concilies zijn de belangrijke momenten in de Kerk. Ja,
zelfs in de hele wereld zag men gespannen uit naar de
resultaten van zo’n wereldontmoeting. Koningen en keizers, wereldleiders en dictators hebben vaker geprobeerd
zulke Concilies te beïnvloeden. Denkt u maar aan de donkere bladzijden van onze kerkgeschiedenis met allerlei
familievetes en intriges. Politieke machtstrijd uitte zich in
“tegenpausen”, de ene vocht tegen de ander met leger en
geweld, de andere tegenpaus trok zich niks aan van zuiverheid en geloftes, en weer een ander kocht medestanders om en zo verkwanselde men het Heilige van de Kerk.
Toen Kardinaal Roncalli bij zijn pauskeuze in 1958
gevraagd werd welke naam hij zou kiezen, koos hij voor
Johannes XXIII. Maar dat gaat niet, werd er gezegd: er
was al een Paus die zo heette (in de 14e eeuw)….. maar de
nieuwe Paus wees dit af en zei: dat was een tegenpaus. En
door bewust deze naam te kiezen, gaf hij duidelijk aan dat
de rechte lijn van zuiverheid en puurheid naar Christus toe
als opvolgingslijn bepalend is, en niet het feit of je machtigste bent of de voornaamste, de populairste enz. Het is
Christus die roept - dat moet zo’n conclaaf uitbeelden - en
niet de democratische meerderheid. Johannes XXIII gaf
dus direct al een bijzonder signaal af. Zonder een woord
te zeggen, had hij al door zijn naamkeuze heel veel
gezegd.
Nu houdt de Kerk 50 jaar later opnieuw een vergadering,
synode wordt dit genoemd in kerkelijke kringen.
Wereldwijd komen dan heel wat bisschoppen in vergadering bijeen met de huidige Paus. Het gaat over de toekomst van onze Kerk: een thema met als naam “Jaar van
Geloof”. Ook andere christelijke Kerken zijn uitgenodigd
hierover
samen
van
gedachten
te
wisselen.
Trouwens de Paus heeft gevraagd dat alle bisdommen en
gelovigen wereldwijd meedoen.
Zo ook ons Limburg: onze Bisschop heeft onlangs het
“Jaar van het Geloof” in ons bisdom officieel geopend
met een Pl. H Mis in de kathedraal van Roermond op zondag 14 oktober. Onze Bisschoppen hebben alle parochies
en gelovigen, alle priesters en diakens gevraagd om in het
komende “Jaar van Geloof” uitdrukkelijk stil te staan bij
de bron van ons geloof: immers hoe putten wij dagelijks
uit deze bron, verfrissen en versterken we ons dagelijks in
die Liefde Gods, maar geven we ook aan anderen door

ons geloof, ons vertrouwen in de Goede God?
En hiermee hebben we eigenlijk aangeduid wat pelgrimzijn betekent. Durf je bewust te zijn dat je een reiziger
bent, dat je onderweg bent, dat je je reisdoel nog niet hebt
bereikt, dat je uitziet naar eens een veilige thuiskomst.
Laat je leven niet ondergeschikt worden aan aanbiedingen, aan toerisme…. want dan laat je ongeïnteresseerd de
diepere waarden van het leven aan je voorbijgaan. Een
toerist ziet en gaat weer weg, een pelgrim verwondert en
krijgt kracht om ver te gaan: zijn weg loopt nooit dood.
Daarom dat wij als parochies hebben gekozen voor een
maandelijkse bezinningsavond rondom “Pelgrim”. Een
jaar lang wordt op een maandelijkse avond – met telkens
een andere inleider – nagedacht over dit onderwerp. Geef
u op voor deze 12 avonden in de loop van dit “Jaar van het
Geloof”. Vraag naar de folder over deze avonden over
“Pelgrim”. U kunt ook telefoneren naar pastorie 0464512275 of voor opgave of informatie bellen naar Zr.
Gisela (Kollenberg) telefoon 046-4525380 U kunt zichzelf
een verrijking aanbieden. Die rijkdom en vreugde wens ik
U van harte toe.

Deken W. van Rens.

SINT MAARTENCOMITÉ
SANDERBOUT
Hallo jongens en meisjes van
Sanderbout. Het St. Maarten feest
staat weer voor de deur. Dus gaan
gezellig de kaarsjes weer aan en
gaan we weer met z'n alle lekker
in het donker met onze lampions
door de straten van Sanderbout
lopen.
Dit jaar lopen we voor de 25e keer
door Sanderbout. Dus kom allen naar de Middenwei om 7
uur op zondag 11 november. We wensen jullie veel plezier

Groetjes van het St. Maartencomité

STICHTING SINT NICOLAAS
COMITE SANDERBOUT VIERT
FEEST
Op 25 november is er voor de leden
en oud leden de gelegenheid om
eens na te praten over 60 jaar sinterklaas in Sanderbout. Voor ons is
het helaas onmogelijk om ieder oud
lid te achterhalen waar zij nu
verblijven. Vandaar deze oproep :
Oud leden van het sinterklaascomité, we nodigen jullie uit om op
25 november vanaf 16.30 u
aanwezig te zijn in de Barbarazaal te Sanderbout. Na de
receptie is dan de gelegenheid om terug te kijken naar 60
jaar sinterklaascomité in onze wijk. Een verzoek om deze
oproep door te geven aan de oud leden die niet meer in
onze wijk wonen.

Tot ziens op 25 november,
A.Geerlings, voorzitter

INTOCHT SINT NICOLAAS
18 NOVEMBER 2012
Beste kinderen, ouders, oma's en opa's,
Het
sinterklaascomité
bestaat 60 jaar en dat gaan
we samen met jullie vieren.
18
november
komt
Sinterklaas en zijn Pieten in
Sanderbout.
We gaan de Sint, net als
vroeger, samen ontvangen
op het plein voor de C1000.
Ons Huuske zal open zijn en
er zal gezorgd worden voor
muziek
en
versiering.
Muziekcorps St. Barbara
staat op het plein en zal jullie al in stemming brengen. We
verwachten de Sint omstreeks 12.45 u op het plein. Na het
ontvangst zal Sinterklaas samen met zijn Pieten in de
koets plaats nemen en beginnen met een rondtocht door
Sanderbout. De fanfare opent de stoet en Dhr. Ponsing
ment de koets met als eindpunt de Bararazaal.
In de zaal zal een DiscoPiet aanwezig zijn om jullie te vermaken met zijn discomuziek. Stap naar de Piet toe en
vraag een plaatje aan. Verder worden de kinderen getrakteerd op een suikerspin. Natuurlijk mogen jullie bij
Sinterklaas komen op het podium. Rond 15.30 u zal de
prijsuitreiking zijn van de tekenwedstrijd. De prijswinnaars mogen dan op 25
november lunchen bij de
Sint.
25 november is een drukke
dag voor Sinterklaas en zijn
Pieten. Om 10.30 u zal, in de
Barbarazaal, de lunch zijn
samen met de prijswinnaars
van
de
tekenwedstrijd.
Hopelijk verslaapt de Sint
zich niet. Ook dan zal de
DiscoPiet weer zijn opwachting maken en jullie voorzien
van zijn muziek.
13.30 u begint het pepernotenconcert van muziekcorps
St. Barbara in de Barbarazaal. Net als vanouds weer een
middag vol mooie muziek. Iedereen is hier welkom. Om
15.30 u komt een einde aan de middag maar niet aan de
activieten van het comité. Sinterklaas verlaat wel de zaal
om te genieten van een wel verdiende rust. De DiscoPiet
zal een uurtje jullie voorzien van zijn muziek.
16.30 u begint in de Brabarazaal een receptie ter ere van
het 60 jarig bestaansfeest van het Sint Nicolaas comité.
Iedereen die het comité wil feliciteren krijgt nu de gelegenheid hiervoor. Na afloop van de receptie is er de
mogelijkheid om samen nog na te praten. Noteer dus op
jullie kalender of agenda 18
november en 25 november.
Het worden twee dagen die
jullie niet willen missen.

Stichting Sint Nicolaas Comite
Sanderbout

ZONNEBLOEM SANDERBOUT
Beste mensen,
Zondagmiddag 4 november
2012 is er een concert in de
kerk van Leyenbroek. Dit
concert is gratis te bezoeken.

Info bij José Ots, tel. 06-29159600.
Donderdagmiddag 8 november 2012 gaan we weer kienen
in Café d’n Hook. We beginnen om 13.30 uur.
Dinsdagmorgen 20 november 2012 gaan we samen winkelen in de Makado. Graag opgeven bij José Ots tel. 0629159600.
Iedereen kan met al onze activiteiten meedoen.

Met een vriendelijke groet de vrijwilligers van de
Zonnebloem afd: Sanderbout.

KAVO – VROUWENBOND NIEUWS
Beste leden,
Ons programma voor de maand
november is als volgt.

K ienen
Dinsdag 17 juli is er weer kienen georganiseerd door de
Kavo-vrouwenbond in de Barbarazaal. De zaal gaat open
om 18.15 uur. Deze avond is voor iedereen toegankelijk,
dus ook voor niet-leden. Mannen zijn natuurlijk ook van
harte welkom. We hopen op een goede opkomst, want
onze vereniging kan ook uw steun goed gebruiken.
Busreis k erst ink open 2 7 november 2 012
Onze busreis kerstinkopen gaat dit jaar
naar Dortmund Onze leden betalen
hiervoor € 16,00 en niet-leden kunnen
ook dit jaar weer met ons mee. Die
betalen dan voor deze reis € 20,00. We
zullen om 9.00 uur bij de kerk in
Sanderbout vertrekken. Om 19.00 uur
vertrekken we in Dortmund terug naar
huis. Wilt u meegaan met deze
busreis dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Annelies, Veestraat 51 Sanderbout .Aanmelden
kan tot 13 november. 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.

ELKE INBRAAK IS ER ÉÉN TE VEEL

De donkere dagen zijn er weer. Een geliefde periode voor
dieven om hun slag te slaan. Weet u dat gemiddeld 550
gezinnen in Sittard-Geleen elk jaar het slachtoffer zijn van
een inbraak of inbraakpoging? In vijf gevallen is zelfs sprake van een overval met geweld, die zowel materiële als
psychische schade veroorzaakt. Elke inbraak of overval is
er één te veel. De campagne ‘Waak voor inbraak’ streeft de
komende twee jaar naar minstens twintig procent minder
geslaagde inbraken en overvallen via voorlichting en aanpakmethodes.
Uit ervaring blijkt dat dieven na een inbraak graag terugkomen in dezelfde woning of straat.
Wordt de komende twee jaar bij u ingebroken, dan komt
meteen daarna het Politie Preventieteam Limburg bij u
langs. Dit team controleert de woning en geeft gratis een
uitgebreid beveiligingsadvies. Voert u aanpassingen uit op
basis van dit advies, dan wordt de woning gekeurd en
kunt u een certificaat Veilige Woning krijgen. Daarmee
kunt u bij vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen een aardige premiekorting krijgen.
Sittard-Geleen haakt aan bij een campagne van Provincie
Limburg die voorziet in kierstandhouders voor duizenden
woningen van senioren, alleenstaanden en eenoudergezinnen. Voor Sittard-Geleen zijn ruim 1500 kierstandhouders beschikbaar, inclusief een gratis veiligheidsadvies
van de woning. Een kierstandhouder kunt u bevestigen op
een houten deur. Hiermee kunt u veilig uw deur op een
kier zetten, zonder dat het mogelijk is de deur van buiten
verder te openen.
Info
Alle cijfers, tips, maatregelen en betrokken instanties zijn
te vinden op www.waakvoorinbraak.nl. Op de gemeentelijke website www.sittard-geleen.nl staat alle info over het
project zelf. Als u tot de doelgroep behoort en in aanmerking wil komen voor het gratis preventiepakket met kierstandhouder, dan kunt u zich aanmelden via de gemeentelijke website.

CV DE KOELKÖP
Om de eigen kas te spekken zijn de
verenigingsleden hard aan het
werk op de oktoberfeesten en zijn
we met de redactie van ons sponsorboekje bezig. Het wordt al snel
de elfde van de elfde, dus werk aan
de winkel.
Dit jaar gaan we als vereniging in het weekend van de
elfde van de elfde naar 6 x 11 jarig “cv de
Bessemebenjers” in Born en gaan we ons eigen “St.
Maartencomité” feliciteren. Natuurlijk lopen we samen
met de kinderen in optocht naar de grote brandstapel. Dit
alles luidt het begin in van ons carnavalsseizoen dat we

zelf openen op 17-11-2012 in de Tempel, café d’n Hook. We
hopen dat we samen met Prins Melvin I een mooi druk
bezocht openingsbal kunnen vieren.
A ndere belangrijk e z ak en op een rij:
• 17-11-2012: Openingsbal in de tempel, cafe d’n Hook.
• 18-11-2012: Cv de Koelköp gaat samen met Prins Melvin
I naar het groot BCL-treffe in Baarlo.
• 24-11-2012: het grootste Schlagerfestival van SittardZuid: ons eigen Schlagerfestival van cv de Koelköp. Zijn
jullie al aan de slag met een nieuwe carnavalsschlager?
Inschrijven is tot 24-11-2012 mogelijk bij vorst John
Blom, Ericastraat 72, tel 06-20956306.Let wel: inschrijven tot uiterlijk 12:00 uur omdat we natuurlijk van alles
moeten voorbereiden. Natuurlijk kunnen jullie ook de
overige leden van de vereniging raadplegen als jullie
vragen hebben. Succes en veel plezier met de voorbereidingen!
• 12-1-2013: Na de kerstperiode is dan het Afscheidsbal
van Prins Melvin I.
• 19-1-2013: Het aftreden van prins Melvin I en installatie
van onze nieuwe prins tijdens de installatiezitting 2013.
In de volgende editie wordt dit programma meer
uitgediept.
Het wordt weer een mooi jaar en de installatiezitting
wordt een echte knaller!

Tot gauw! Cv de Koelköp

DE GEKKE SJÖPPE
Vrouwluujzitting
Sanderbout:
13 januari 2013. Alweier mit ein
geweldig programma! Dames, dit
moog geer neit misse!
De kaartverkaop sjtart hauverwaege
december mer wilt geer al kaarte
reserveiere dan kent dèt bie:
Annie Janssen tel. 06-17858711
Nicolle Tummers tel. 06-42669269

Vereniging de Gekke Sjöppe
Annie Janssen
Emily Heijthuisen
Mia Brouns
Nicolle Tummers

STICHTING DE VERSEERDERS
Live muziek op de dansavond van
Stichting de Verseerders
Op 3-11-2012 houden de Verseerders
hun jaarlijkse dansavond in de
Barbarazaal. Dit jaar met het bekende orkest de Rambo’s. De
Barbarazaal gaat open om 20:00
uur, de Rambo’s spelen vanaf 21:00
uur en spelen door tot in de kleine uurtjes.
Iedereen kan eigen verzoekjes aanvragen, maar St. de
Verseerders wil graag muziek draaien voor alle leeftijden
en de nadruk leggen op een ouderwets gezellige dansavond. We nodigen jong en oud uit om samen met ons te
genieten van dit prachtige orkest en natuurlijk wordt ook
voor een hapje gezorgd. Wilt U ons werk steunen, kom
dan op 3-11-2012 naar de Barbarazaal.
Dus noteer in uw agenda: 3-11-2012: Dansavond Stichting

de Verseerders met orkest de Rambo’s.
Versiering voor jubilea
Afgelopen maand hebben we Louis en Roos Janssen in de
Leliestraat gefeliciteerd met hun 50 jarig huwelijk.
Stichting de Verseerders heeft, op verzoek van de kinderen, de voorgevel van hun woning mooi versierd en
zodoende een bijdrage geleverd aan hun jubileumfeest.
Roos en Louis, nogmaals proficiat!

Stichting de Verseerders bedankt de sponsoren
die dit mogelijk maken.
Math, Ben, Peter, Mark en Ralph.

VOETBAL
VANUIT DE SPITS
Onze senioren- en de jeugdelftallen zijn nu ongeveer
anderhalve maand in competitie, en het begint langzaam
maar zeker op stoom te komen. Ons eerste elftal draait
prima mee boven in haar klasse.
Het tweede Elftal speelt mooi mee in de middenmoot, en
het derde elftal moet zijn draai nog vinden, maar dat zal
op termijn goed komen. Ons vierde elftal heeft haar eerste
overwinning geboekt op zondag 7 oktober jl. tegen FC Ria
met 10-4, dus dit elftal gaat ook zijn punten nog pakken.

de B- en C jeugd en de F jeugd.
Al met al zijn onze elftallen dus redelijk tot goed gestart
met hun competitie.
Uiteraard kunnen wij nog spelende leden aannemen,
zowel bij de senioren alsmede zeker bij de jeugdafdeling.
Vooral bij de jeugdafdeling hebben wij in alle geledingen
nog versterkingen nodig.
Wij doen dan ook een dringende oproep aan ouders dan
wel jeugdspelers om Julie kind de kans te geven om bij
onze vereniging te komen voetballen, en mogelijk hun
toekomstige hobby te kunnen uitoefenen. Hebben wij jullie interesse gewekt, dan kan u voor informatie terecht bij
Daisy Oosterman onze jeugdcoördinator, tel. 06-11597587,
of onze secretaris Helga Suijkerbuijk,
tel. 046-4525173 of 06-11436150.
Uiteraard kunt u ook gewoon eens komen op een trainingsavond hoe leuk het is, en laat u overtuigen. De eerste 14 dagen mogen jullie gratis meetrainen, om daarna
bij interesse lid te worden. Wij hopen op vele positieve
reacties.
Voor de verdere voortgang betreffende ons jubileum in
2013 zijn we nog in volle voorbereiding.
Zodra we hierover meer nieuws hebben zullen wij u op de
hoogte brengen.
Voor
verdere
informatie
www.vvSanderbout.nl

zie

onze

website:

Bij de jeugdafdeling zien wij ook leuke resultaten zowel bij

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.
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WIJKPLATFORM SANDERBOUT
Park eren Acht bunder
Nu is het zo dat in de Geraniumstraat 30 woningen staan.
Als we de huidige norm van de gemeente handhaven dan
is dat 1,7 parkeerplaatsen per woning. In totaal zouden er
51 parkeerplaatsen moeten zijn, maar de werkelijkheid is,
dat er slechts 12 zijn. 39 te weinig volgens de huidige 1,7
norm vanuit de gemeente. Kijken we naar de toekomst
dan blijven 14 woningen staan tot zeker 2038. Dan zouden
er 24 moeten zijn. De 10 die dan tekort zijn kunnen gemakkelijk achterom, op de plek waar nu nog de bouwsels
staan van de oude dwarswoningen, worden aangelegd.
De grond is al in bezit van Zo Wonen. Wat let hun om
samen met de Gemeente Achtbunder leefbaarder te
maken, nu het qua ruimte kan?
Zoals men aan de cijfers boven kan zien en die aangepast
kunnen aan alle straten van onze buurt. Dan is de wens
van de bewoners reëel. 60 jaar parkeeroverlast, mag het
nu eindelijk eens wat ruimer worden?
We hebben wel een mondelinge toezegging van wethouder Guyt, maar die ligt niet vast en kan ten alle tijden
worden aangepast aan geld, normen en kaders die de
bewoners en huurders niet kennen. Zo Wonen zegt op 11
oktober in De Limburger: “We zetten in op leefbaarheid
met een beter woonklimaat. Mensen kiezen immers niet
alleen voor een woning maar ook voor een betere buurt”.
Tot heden zijn deze woorden, voor de afgevaardigden van
de huurders Achtbunder, door Zo Wonen nooit in de praktijk gebracht wat de Achtbunder betreft.

met een huur van 650 euro”. Nu ineens wel, alleen maar
om één reden: financieel voordeel voor de corporatie.
Want ben je jonger dan 65 jaar dan val je niet in deze
grens, maar ben je ouder dan is die grens er wel, en is de
opbrengst voor de corporatie 650 euro per maand per
woning. De sociale paleisjes in Stadbroek worden niet
meer gebouwd, dan maar na een ander niveau voor
Sanderbout. Er zijn inwoners die tegen de verantwoordelijken in deze te kennen hebben gegeven, jullie bouwen
een bejaardenoord. Achteraf gezien hebben deze mensen
het spel wel doorzien en wij als vrijwilligers niet. Jammer.
Investeren in kwaliteit, zolang huurders maar alleen worden gezien als de cliënt die zorgt dat er goede huuropbrengsten zijn voor de corporatie, kan geen kwaliteit zijn.
Huurders bepalen het leefklimaat en daardoor een groot
gedeelte van de woonkwaliteit.
Zolang gemeente en corporatie dit niet willen inzien, en
door blijven gaan met het negeren van goede en positieve inbreng van huurders dan zal de kwaliteit van wonen
verder achter uitgaan. Het zal samen moeten, het vertrouwen van de huurders wordt telkens weer op de proef
gesteld. Zonder vertrouwen, en elkaar op gelijk niveau
serieus nemen zal er niets verbeteren. We hebben geen
dure woondeskundige nodig, maar partners die nakomen
wat ze zeggen, dus vertrouwen.

Namens afgevaardigden Achtbunder en Platform
Sanderbout

Leef baarheid
We kunnen constateren dat aan de leefbaarheid van
Achtbunder nog veel verbeterd kan worden. Maar zolang
de wensen van bewoners niet serieus worden genomen
verandert er niets. De bewoners hebben geen voortuin of
oprijlaan. De vorige parkeerplaatsen werden voor de
woonkamerraam geplaatst tegen de wens van de bewoners in. Volgens de laatste tekening, die de afkeuring heeft
van de afgevaardigden van de bewoners, zijn nu alle parkeerplaatsen bij de voorkamerraam ingetekend. Je zult
maar een grote bus voor je neus hebben staan heel het
weekend, leefbaarheid?
Verplaats de parkeerplaatsen naar de overkant van de
smalle straten, nog beter: luister naar de bewoners en leg
de meeste achterom dan en niemand heeft meer parkeeroverlast. Het beheer hoeft geen bezwaar te zijn, of een
auto nu op straat of achterom staat, zie de realiteit dat nu
op parkeerplaatsen in de stad of op straat, overal wordt
wel eens een auto beschadigd.
Als Platformvrijwilligers moeten we al jaren ons best
doen om in het geweld van Gemeente en Zo Wonen overeind te blijven. Zo zie je nu gebeuren dat gedraai wordt
met de huurgrenzen van de nieuw te bouwen woningen in
Sanderbout. Zoals bijvoorbeeld in de Achtbunder. Eerst
zouden er16 woningen komen met een sociale huurgrens
van 560 euro en 16 koopwoningen. Niemand van alle aanwezige op al de bijeenkomsten heeft ooit gehoord “We
bouwen in Achtbunder woningen voor leeftijdsgrens 65+

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

