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Dag allemaal,
Het is bijna uitgegroeid tot een nationaal trauma: stik-stof! 
Bouwbedrijven staan op instorten, boeren moeten hun 
veestapel uitdunnen, auto’s moeten langzamer gaan rijden 
en nu mag ook geen gat in de grond meer worden gegraven 
omdat al onze grond vervuild is met pfas, een soort kunst-
stof.
Ik weet natuurlijk niet hoe U met al dit nieuws bent om-
gegaan, maar ik wist duidelijk geen raad met de stikstof. 
Dus maakte ik mezelf wijs dat ik zou stikken in de stof die 
bouwbedrijven, boeren en andere vervuilers over ons neer 
doen dalen. Onzin natuurlijk omdat ik ooit geleerd heb 
dat stikstof eigenlijk een groot deel is van de lucht die we 
inademen. Ik heb het nog even gegoogeld: het is bijna 80 
procent en de resterende 20 procent is zuurstof. Nou ja; zo 
ongeveer dus. Hoe kan dan nou in vredesnaam die stikstof 
zo veel ellende veroorzaken? Het RIVM publiceerde een hel-
der en gedegen overzicht van de feiten en maakte duidelijk 
dat stikstof geen schadelijke stof is maar WEL de chemische 
verbindingen van stikstof met andere stoffen. Op die manier 
ontstaan ammoniak  en stikstofdioxiden, die alle narigheid 
veroorzaken in en om de boerderij en bijvoorbeeld het 
wegverkeer. Volgens alle publicaties is onze veestapel de 
grootste vervuiler, niet alleen door de ammoniak maar ook 
door de methaangassen. Dan tenslotte de bouwbedrijven: 

INFOBULLETIN #27, dec. 2019

Vergaderdata Wijkplatform 
in 2020
Let op: de vergaderavond is gewij-
zigd,  de vergaderingen zijn ingepland 
op de tweede MAANDAG van de oneven 
maanden. Aanvang om 19.30 uur in het 
Dienstencentrum.

Volgend infobulletin 
Verschijningsdatum: laatste week april 2020 
Kopij inleveren voor: 25 maart 2020  

COLOFON
Redactie email:
info@mbpr-communicatie.nl

Redactie:
John Hawinkels  
Harry Heldens 
Gé / Marloes Beurskens
 
Grafisch ontwerp: 
Reclamebureau Magenta, Sittard
www.reclamebureaumagenta.nl

Versterking gezocht!

Fanfare Sint Jan is op zoek naar nieuwe leden! Wil jij graag 
een instrument leren bespelen en samen met anderen muziek 
maken, dan ben je bij ons aan het juiste adres! Fanfare Sint Jan 
beschikt namelijk over een volledig eigen opleiding en kan mu-
ziekles op maat aanbieden. Als je ooit een instrument hebt ge-
speeld en dit weer zou willen oppakken, kan dat uiteraard ook 
bij ons. Neem gerust contact op via info@fanfaresintjan.com. 

Ook als je geen muzikale ambities hebt, is er genoeg te doen bij 
onze vereniging. Denk bijvoorbeeld aan het damescomité, een 
gezellige groep dames van alle leeftijden die de fanfare ondersteunt 
bij al haar activiteiten, zowel in de zaal als daarbuiten. Natuurlijk zijn 
daarnaast altijd helpende handen welkom. Ons klusteam is bijvoor-
beeld altijd op zoek naar handige mannen en vrouwen die willen 
helpen onze zaal te te onderhouden en verbeteren. 

Ten slotte is er een functie in het bijzonder die de aandacht verdient, 
een functie die momenteel nog niet permanent wordt ingevuld. 
Fanfare Sint Jan is namelijk op zoek naar iemand die op straat het 
boegbeeld van de vereniging wil zijn door ons vaandel met trots 
te dragen. Een fanfare is voor de kenners te herkennen aan haar 
uniformen, maar de ogen van toeschouwers gaan meestal toch naar 
het vaandel. Wij zoeken dus iemand die bij onze straatoptredens dit 
vaandel wil dragen. De fanfare heeft op jaarbasis 10-15 straatoptre-
dens. Denk hierbij aan de carnavalsoptochten, oktoberparade, maar 
ook aan de intocht van Sinterklaas, Sint Maarten, het begeleiden van 
communicantjes, etcetera. Ben jij of ken jij diegene die deze rol voor 
onze vereniging wil invullen, neem dan contact op via  
info@fanfaresintjan.com!

Kerstconcert t.b.v. Stichting Behoud Frans Klooster
Op zondagmiddag 15 december 2019 organiseert de stichting 
‘Behoud Franse Klooster’ om 15.00 uur een sfeervol kerstconcert in 
de Johanneskerk, gelegen aan de Monseigneur Vranckenstraat 9, 
6134 AJ Sittard. U kunt deze middag genieten van koorzang en fan-
faremuziek. Ook zullen er kerstliederen gezongen worden waarmee 
u in de kerststemming kunt komen.

Zoals u ondertussen al enkele jaren van ons gewend bent, zal 
Fanfare Sint Jan haar muzikale steentje bijdragen aan dit concert. 
U kunt een voorproefje van ons nieuwjaarsconcert verwachten, 
afgewisseld met kerstmuziek. Dit jaar zoeken wij de samenwerking 
met onze concertpartner, Popkoor Escolum (o.l.v. Mischa Hendriks) 
en zullen wij samen een muziekwerk ten gehore brengen.
De toegang tot het concert is gratis. De vrije gave, welke ten zeerste 
op prijs wordt gesteld, is bestemd voor de orgelrestauratie.
U bent van harte welkom!

Nieuwjaarsconcert
Op zondag 5 januari 2020 vindt het Traditioneel Nieuwjaarsconcert 
van de fanfare en slagwerkgroep plaats. Het concert vindt plaats 
in de fanfarezaal (Leyenbroekerweg 105). Naar verwachting zal het 
concert beginnen om 14:00 uur, dit tijdstip zal nog worden 
bevestigd via onze Facebookpagina en (vernieuwde!) website, 
www.fanfaresintjan.com. U bent van harte welkom om samen met 
ons het nieuwe jaar in te luiden!

de zwaarte van de machines (veel co2 uit-stoot), het maken 
van cement (fosfaat en co2) het drogen van cement en 
beton (dioxide-verbindingen) en als laatste de grond (geen 
transport meer door de pfas), zorgt dat vrijwel niets meer 
kan en mag. Hoe dit afloopt? Wellicht zijn we, bij het ter 
perse gaan van dit bulletin, iets wijzer. Ik ben benieuwd of 
Nederland weer het braafste jongetje van de klas zal zijn. 

Leo Vossen, secretaris

Het mariniersmonument, niet zomaar 
kunst en cultuur
Er staat een mooi en indrukwekkend bronzen monument aan de 
voet van de Kollenberg. Het staat er ter ere van álle Nederlandse 
mariniers die na 1945 diensten aan het vaderland hebben bewezen. 
Gevallenen en overlevenden. Voor allen, maar speciaal voor de ca. 
40 Limburgse mariniers die het leven lieten bij politionele acties in 
voormalig Nederlands Indië. 
Het monument is één van de maar liefst 14 oorlogsmonumenten die  
Sittard rijk is. 

Het groen-bronzen werk bestaat uit twee elementen. De hoge 
stellage en de daar tegenoverstaande sprekende beeltenis van een 
vallende marinier met volle bepakking.  
In het zeven meter hoge kunstwerk zijn, als je goed kijkt, naast een 
marinier ook delen van gevechtsvliegtuigen, wapens, een amfibie-
tank en ander gevechtstuig van mariniers te ontdekken. Bijzonder 
is de urn die in de voet van de vallende marinier is bijgezet. De 
urn is gevuld met grond van het slachtoffer-ereveld van Kembang 
Koening in Soerabaja. 
Als je vanaf de Leyenbroekerweg in één rechte lijn de vallende 
marinier én de stellage bekijkt krijg je een indrukwekkend beeld van 
het imposante werk. 

Het gehele monument is een ontwerp van Ir. Peter Sigmond, een 
in 1956 uit Hongarije gevluchte technicus. Het indrukwekkende 
bronzen mariniersbeeld is van de hand van de in 2017 overleden 
kunstenaar Jos Hermans. Hij woonde in Nuth en was beeldhouwer, 
schilder en glazenier.  
Het initiatief voor het monument kwam destijds van de nabestaan-
den van gesneuvelde mariniers en het geld voor het monument 
werd bij elkaar gebracht door oud mariniers, nabestaanden, de 
Limburgse bevolking en het regionale bedrijfsleven.
De onthulling werd in 1966 opgeluisterd door de Koninklijke 
marinierskapel. Indrukwekkend was de aanwezigheid van maar 
liefst acht compagnieën oud mariniers en twee compagnieën 
gewapende mariniers.

Sinds de onthulling worden elk jaar in november de mariniers 
herdacht. Dat gebeurt in aanwezigheid van Basisschool Leyenbroek 
en met muzikale begeleiding van onze eigen fanfare St. Jan en de 
schutterij Sint Rosa. 
De school adopteerde het monument zo’n 15 jaar geleden. De 
school wil kinderen ‘burgerschap’ bijbrengen en de betekenis van 
oorlog en vrede leren. De leerlingen van groep 8 zijn bij de jaarlijkse 
herdenking aanwezig; zij wonen de oecumenische dienst bij en ver-
bazen zich over de veteranen en ‘pipers’  in uniform, zij dragen het 
gedicht  ‘Dromen van Vrede’  voor van Martin Luther King, zingen 
het lied ‘Vrijheid’ en leggen kransen. Ze zijn er, ingetogen en met 
overtuiging. De mariniers streden immers voor de kinderen van de 
toekomst! Dát heeft de school hen ook geleerd. 

De herdenking vond dit jaar op 23 november jongstleden plaats.  

Wij wensen u allen  Wij wensen u allen  
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een bijzonder mooi een bijzonder mooi 
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Rij 30 km per uur  

In onze wijk wordt vaak veel te hard gereden en dat is nergens 
voor nodig. Bij ons in de wijken mag 30 km per uur worden 
gereden. Als we ons allemaal aan deze snelheid houden, maken 
we de buurt veiliger voor alle verkeersdeelnemers.  
 
Wist u dat een 30km/uur-gebied ook wel een ‘zone 30’ of ‘ver-
blijfsgebied’ wordt genoemd? Het gebied ligt meestal binnen 
de bebouwde kom en bestaat uit aaneengesloten erftoegangs-
wegen met een snelheidslimiet van 30 km/uur. De gebieden 
hebben een verblijfsfunctie waar langzaam en gemotoriseerd 
verkeer mengen. Om die reden moet de snelheid laag zijn 
(maximaal 30 km/uur). 

Wilt u meehelpen om onze buurt nog veiliger te maken? Meldt 
dan uw bezorgdheid via https://participatiepunt.vvn.nl/ en 
vraag 30 km stickers aan. 

Ophovenerhof: zorgboerderij, winkel en terras
In gesprek met Bert Ramakers
Na een uitgebreide rondleiding komen we terecht in de adembenemende nieuwe 
keuken. Het is het centrale hart van de zorgboerderij. Hier worden met veel passie 
en plezier de lekkerste producten bereid. Er is de laatste jaren veel veranderd in de 
Ophovenerhof.  Wij gunnen u een kijkje in de keuken.  
 
“Stichting Ophovenerhof is een bijzondere organisatie die dagbesteding en woon-
begeleiding organiseert voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking. Daarnaast is er op de Ophovenerhof een Woonvorm gerealiseerd waar 
op dit moment 11 mensen wonen en 55 clienten maken op dit moment gebruik 
van onze dagbestedings activiteten. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen 
een volwaardig leven kan leiden en we vullen dit samen met de familie zo goed 
mogelijk in. Ook in de nieuwe keuken en in het seizoen op het buitenterras, worden 
de bewoners zoveel mogelijk actief betrokken bij alle activteiten. Dat is ook het 
mooie. Die glimlach op de gezichten bij bezoekers en onze cliënten. Daar doen wij 
het voor.  

Natuurlijk werken wij daarnaast ook samen met de scouting en ook bij school-
projecten zijn wij nauw betrokken. Zo hebben we vier jaar geleden ook een goed 
doel geïnitieerd: Careless Running. Met de deelnemers - ouders van kinderen met 
een zorgvraag - organiseren we hardlooptrainingen en wandeltochten.  Zo kunnen 
we ook iets voor de ouders betekenen. 
 
Wandel eens bij ons binnen
Graag willen wij dat onze buren en wijkbewoners ons als volwaardige buren 
beschouwen en dat men weet dat men gewoon kan binnenwandelen. Voor een 
lekkere kop koffie, een goed gesprek of een bezichtiging. Ook onze kinderboerde-
rij is gratis te bezoeken. Daarnaast verkopen wij verschillende confituren, diverse 
inmaakproducten, stamppotten, heerlijke soepen, pizza’s, koekjes, cakes, brood en 
vlaaien in onze boederijwinkel. Dat doen we allemaal met bezieling. We zouden het 
heel leuk vinden als ook onze buren en wijkgenoten eens een kijkje komen nemen.” 

Tip: ook tijdens de kerstmarkt op 13 december aanstaande is onze binnenhof fees-
telijk versierd in kerstsfeer en verkopen wij eigengemaakte producten, is een imkerij 
aanwezig en alles wordt muzikaal omlijst.  

Kijk eens op de website www.ophovenerhof.nl voor uitgebreide info en 
openingstijden en wij hopen u snel te ontmoeten.  
Zorgboerderij Ophovenerhof / Molenweg 57 Sittard / www.ophovenerhof.nl

Kerstmarkt Broekstraat 13 december 2019

De sfeervol verlichte Kerstmarkt in de Broekstraat vindt dit jaar voor de vierde keer plaats.
Aanvankelijk opgezet als een gezellige kerstmarkt voor de buurt is deze inmiddels uitgegroeid tot de gezelligste en drukste Kerstmarkt 
van Midden Limburg. In het decor van het pittoreske straatje zullen weer vele kramen met kerst gerelateerde spullen geplaatst worden en 
häöfkes, monumentale boerderijen en panden feeëriek verlicht en aangekleed worden. Het programma is rond en naast de vele kraamhou-
ders hebben diverse foodtrucks, locale horecaondernemers en artiesten toegezegd weer aanwezig te zijn op de gezellige en drukbezochte 
avondmarkt die plaatsvindt van 17 tot 21 uur.

De organisatie is bijzonder trots dat dit jaar de wereldberoemde operazanger Martin Hurkens uit Schinveld (winnaar Holland’s Got Talent) 
bereid is een miniconcert te geven tijdens de markt. Door een afgezegd optreden in Taiwan was deze graag bereid om naar Leyenbroek 
te komen. Het belooft een spectaculair en spetterend optreden te worden dat niemand kan of mag missen. De kerstmarkt komt ook dit 
jaar weer tot stand dankzij een uniek samenwerkingsverband tussen buurtvereniging de Brouksjtraot, Ophovenerhof, scouting St. Jozef en 
fanfare St. Jan.

Ook de buurt-wijkpreventieteams zullen hun bijdrage leveren om de drukbezochte markt verkeersveilig te laten verlopen. Om verkeershin-
der en opstoppingen te voorkomen zal gebruikt gemaakt worden van éénrichtingsverkeer vanaf de Molenweg tot de Bernhardlaan. 
De kerstroute zal vanaf de Broekstraat richting Ophovenerhof lopen met kramen langs de vijver (Molenweg), scouting St. Jozef en de Opho-
venerhof. Langs de hele route kunt u genieten van heerlijke kersthapjes en drankjes en kunt u uiteraard ook terecht bij de Vief Heringe. Ook 
bij diverse Foodtrucks zullen diverse kersthapjes en drankjes geserveerd worden.

Op verschillende locaties kunt u genieten van of deelnemen aan:
- Het huis van de Kerstman 
- Luna Events
- Kerstensemble fanfare St. Jan
- Dance Studio Dance on Fire
- Fotoshoots met Kerstman
- Kerstvoorstelling Pergamijn
- Zangkoor Sound 70
- Kerstensemble Niks dao
- Stevi Events

Agenda:

13 december:
Kerstmarkt Broekstaat e.o. m.m.v. buurtvereniging de 
Brouksjtraot, fanfare St. Jan, scouting St. Jozef en de  
Ophovenerhof van 17 tot 21 uur.

14 december:
Kerstviering KBO Leyenbroek,
14 tot 17 uur Wijk Ontmoetingscentrum.

4 januari:
Nieuwjaarsreceptie KBO Leyenbroek,
14 tot 17 uur Wijk Ontmoetingscentrum.

17 februari:
Carnavalsviering KBO Leyenbroek,
19 tot 22 uur Wijk Ontmoetingscentrum.

De kerstmarkt wordt weer een hele beleving voor jong 
en oud en zal de bezoekers ook dit jaar opnieuw verras-
sen, zo belooft de organisatie.

- Anya Belly Dance
- Lokale ondernemers met culinaire hapjes en drankjes, o.a. Danas,  
 Smaakversterkers, StroopZ wafels,  Tapperij de Gats, Coffee Mundo en 
 de Vief Heringe
- Kerst gerelateerde exposities
- Kindertheater Kootje Spek
- Dieren en figuren uit het kerstverhaal langs de hele route
- En heel veel meer...

Graag uw e-mailadres

Het bestuur van dit wijkplatform wil gebruikmaken van 
mogelijkheden om u sneller en directer op de hoogte 
houden van ontwikkelingen in onze wijken Kollenberg, 
Leyenbroek en Park.  
Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen als u ons uw  
e-mailadres laat weten. Dit adres zal dan uitsluitend 
gebruikt worden om sneller met u te communiceren over 
bijvoorbeeld bijeenkomsten en andere evenementen of 
gebeurtenissen die in onze wijken plaatsvinden en/of re-
levant kunnen zijn voor u als wijkbewoner. Wij garanderen 
u dat het e-mailadres niet gebruikt wordt voor commer-
ciële doeleinden. Wij garanderen verder dat er uitermate 
zorgvuldig wordt omgegaan met de e-mailadressen, gelet 
op de regelgeving binnen de AVG. Als u ons uw e-mailadres 
doorstuurt geeft u impliciet toestemming u op de hoogte 
te houden van ontwikkelingen in onze wijken en activitei-
ten van het wijkplatform. U kunt op ieder moment deze 
toestemming weer intrekken en ons laten weten geen be-
richten meer te willen ontvangen. Als uw e-mailadres nog 
niet in ons bestand staat, dan verzoeken we u daarom een 
email met vermelding van uw naam te sturen naar: 
secretariswijkklp@ziggo.nl

Met dank,
Bestuur Wijkplatform KLP
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Ik ben Kyra van der Oord, de wijkagent van onder andere de Kollenberg, Leyen-
broek en het Park. Ik ben beschikbaar voor alle zaken die te maken hebben met 
veiligheid en criminaliteit. Wilt U mij spreken over een dezer zaken, dan kunt U 
bellen naar 0900-884, waarna ik zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. 
Is er directe, dringende, hulp nodig, bel dan 112, waarna meteen actie wordt onder-
nomen. Ik hoop dat ik kan bijdragen aan een veilig woongenot voor U.

Kyra  
van der Oord

Elkaar ontmoeten en samen iets doen  
– in dit bulletin: bridgen bij Woco -. 
Het is algemeen bekend: sociaal actieve mensen hebben meer plezier 
en minder gezondheidsklachten. Dat alleen al is reden genoeg om 
bewust te kiezen voor lidmaatschap van een club. En natuurlijk, bij 
voorkeur een club in je eigen buurt. Bridgeclub Woco is zo’n club èn is 
op zoek naar een aantal nieuwe leden. 
De club bestaat momenteel uit 20 leden, voornamelijk ouderen. 
Er wordt in ėėn lijn gespeeld, scores worden handmatig ingevuld. 
Men speelt iedere donderdagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur waarbij 
gezelligheid en speelplezier voorop staan. Spelen op deze club is een 
beetje vergelijkbaar met huiskamerbridge, weliswaar is de huiskamer 

een ietsie pietsie groter dan normaal maar voor spel ‘met het 
mes op tafel’ bent u hier op het verkeerde adres. De ‘huiskamer’ 
waarin gespeeld wordt bevindt zich in het Wijkontmoetingscen-
trum aan de Vijverweg 62 (achter de kerk). Als er gewisseld moet 
worden, wordt er rondgekeken of iedereen klaar is (uiteraard 
wel binnen het normale redelijke tijdsbestek, iedereen moet wel 
weer op tijd naar huis kunnen).
Lidmaatschap kost € 20,- per jaar. Eerst even sfeer proeven? Geen 
probleem, voor € 1,- per persoon per middag kunt u vrijblijvend 
een aantal keren meespelen. Zin in? Meldt u zich dan aan bij 
voorzitter Jeu Crausen, telefoonnummer 046 – 4422206. 
Wij wensen u alvast heel veel bridge plezier.


