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Colofon Bestuur Stichting Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis 
 

Voorzitter Ronald Otten 06 - 21 29 46 95  voorzitter@geleenzuid.nl 
Secretaris Jacqueline Goertz secretaris@geleenzuid.nl  
Penningmeester Michel Penris 06 - 20 03 48 65 penningmeester@geleenzuid.nl 
Redactiecommissie  Piet Besselink (vormgeving) Ton Cuijpers, Ronald Otten, Ton Wolters  redactie@geleenzuid.nl 
Webmaster Geleen Zuid & de Kluis webmaster@geleenzuid.nl 
Website  www.geleenzuid.nl 

Uw vereniging gratis in de wijkkrant? 
 

Dat is mogelijk. Er zijn wel enkele voorwaarden: 
 

 Tekst aanleveren in Word  ( doc, docx)  of 
 

 Platte tekst zonder opmaak (txt) 
 

 Maximaal 1 A4 tekst, inclusief foto’s 
 

 Foto’s minimaal 150dpi (liever 300)   (jpg) 
 

 Totaal overzicht voor lay-out wens mag worden meegestuurd 
 

 Redactie kan tekstueel aanpassen/inkorten 
 
 

Twijfels?  Stuur uw vraag of reactie aan: 
 

     redactie@geleenzuid.nl 

advertentie 

 SPREEKUUR  
 

Veilige Buurten Team 
 

 

Iedere donderdag van 10-12 uur  
van Goyenflat 

en 

Iedere donderdag van 10-12 uur  
afwisselend in de  

Wagenaar en Pijperflat 
 
 

Veilige Buurten Team  
Wordt gevormd door: 

 

Wijkagent 
Partners in Welzijn 

Zo Wonen 

Gemeente Sittard-Geleen 
 

 

https://www.facebook.com/wijkplatform.geleenzuid.kluis
mailto:voorzitter@geleenzuid.nl
mailto:secretaris@geleenzuid.nl
mailto:penningmeester@geleenzuid.nl
mailto:redactie@geleenzuid.nl
mailto:webmaster@geleenzuid.nl
http://www.geleenzuid.nl
mailto:redactie@geleenzuid.nl
mailto:redactie@geleenzuid.nl
https://www.facebook.com/groups/790809344348727/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/790809344348727/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/790809344348727/?fref=ts
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     Aan de Wijkbewoners  
                      van  

 Geleen-Zuid & de Kluis 

Beste wijkbewoners, 
 
Een wijk waarin wij met z’n allen graag willen wonen en werken, waarin we ons veilig (willen) voelen en waarin leefbaarheid 
een grote plaats inneemt. Om dit alles te kunnen bereiken zullen we steeds samen hieraan een bijdrage moeten leveren en 
elkaar ook durven aanspreken indien hiervan wordt afgeweken. Het is niet alleen een taak van de gemeente/overheid om 
hierin het voortouw te nemen maar juist ook een taak van ieder van ons. De gemeente is voorstander van een grotere invloed 
van burgers over het thema, hoe wil ik graag leven en wonen in mijn wijk/buurt/stad. Het thema: “Van Gemeente gestuurd 
naar Burgerinitiatief” is op 23 mei jl. de start geweest van een bijeenkomst van alle wijkplatforms en de wijkbewoners.  
Op deze avond zijn tien stellingen neergelegd waarover kon worden gediscussieerd. De uitkomsten hiervan worden zo snel  
mogelijk bekend gemaakt en alsdan worden overhandigd aan de wethouder wijkgericht werken. 
 
Eerder hebben wij U op de hoogte gebracht van het burgerinitiatief “parkje Bunderhof” welke wij als wijkplatform  
ondersteunen en faciliteren. Er hebben al diverse bijeenkomsten plaatsgevonden welke hebben geleid tot een mooi plan,  
een plan dat gefaseerd kan worden gerealiseerd. Op dit moment liggen er aanvragen voor sponsoring van het project.  
Helaas heeft dit nog niet geleid tot toezegging van financiële middelen. Ideeën hieromtrent zijn in ieder geval welkom.  
 
Ten aanzien van het Barbaramonumentje is nu de vloer gestort, het kunstwerk wordt hier zo spoedig mogelijk op geplaatst 
waarna een officieel moment zal plaatsvinden met betrekking tot de opening/onthulling. De locatie van het monument is het 
grasveld gelegen aan de Barbarastraat tussen de zorgcomplexen Athos en Porthos. In de volgende editie van de wijkkrant, 
website en facebookpagina zal hierover nadere berichtgeving volgen.  
 
Op zondag 24 juni 2018 is er weer onze traditionele jaarmarkt, met als thema: “de wijk als (t)huis”. Velen van u zullen zeggen 
dat is toch de winnaar van de prijsvraag van WhoCares? Ja dat klopt inderdaad. Ook zij zullen hier aanwezig zijn. Maar het  
thema zegt meer, namelijk dat wij ons allen thuis moeten kunnen voelen in onze wijk. Daarom bent U allemaal uitgenodigd 
om samen met ons op de jaarmarkt te genieten van (live) muziek, leuke kraampjes, lekker eten en drinken en veel  
gezelligheid. 
 
Tenslotte wens ik iedereen alvast een fijne vakantie toe en natuurlijk veel plezier op onze jaarmarkt en bedank ik iedereen  
die zich ook dit jaar weer vrijwillig voor ons Wijkplatform inzet. Indien U ook interesse heeft om zich hiervoor in te zetten, dan 
kunt U zich tot mij wenden. 
 
Voorzitter Ronald Otten 

Politie/Ambulance/Brandweer spoed  112 Partners in Welzijn  (046)  457 57 00 

Politie geen spoed  0900-8844  Steunpunt Mantelzorg  (046)  457 57 00 

Misdaad Anoniem  0800-7000  Maatschappelijk werk  (046) 457 57 00 

Slachtofferhulp   0900-0101  Knooppunt Informele zorg  (046) 423 53 35  

Melding geweld/Kindermishandeling/
veilig thuis  

0800-2000 Hulp In Praktijk/HIP   (046) 426 27 27 

Dier in nood 144 Zo Wonen  (046) 420 96 00 

Spoedpost Westelijke Mijnstreek   (046) 400 99 25  Woonpunt  (088) 050 60 70  

Avondweekend Tandarts  (085) 773 35 77 Wonen Limburg  (088) 385 08 00 

Avondweekendapotheek  (046) 410 54 26 Thuiszorg Zuyderland  (088) 458 88 88 

Gemeente Sittard-Geleen  14046 of (046) 477 77 77 Buurtzorg Geleen Zuid/Kluis  06 - 23 37 67 21  

Uitleen hulpmiddelen MediReva  (043) 604 92 22    

Algemene telefoonnummers 

https://www.politie.nl/themas/contact-112.html
http://www.partners-in-welzijn.nl/
https://www.politie.nl/contact
https://www.steunpuntmantelzorg-wm.nl/contact
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/contact/
http://www.partners-in-welzijn.nl/hulp-informatie/ouderen/hulp-bij-sociaal-emotionele-problemen/maatschappelijk-werk
https://www.slachtofferhulp.nl/
https://www.steunpuntmantelzorg-wm.nl/goed-om-te-weten/knooppunt-informele-zorg-sittard-geleen
https://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis
https://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis
http://hipwestelijkemijnstreek.nl/contact.html
https://www.dier.nu/contact/?gclid=Cj0KCQjw5-TXBRCHARIsANLixNxTmE5bJPyAURPwSoUJfBG1GkoWH4fE6iT5pN009680kMiAIP2rqgwaAlPiEALw_wcB
https://www.zowonen.com/
http://www.spoedpost-westelijkemijnstreek.nl/altijd-eerst-bellen/
https://www.woonpunt.nl/application/files/3915/0167/3858/Woonpunt_folder_A4_Onderhoud_Aangepast.pdf
http://tandartsenkring.nl/
https://www.wonenlimburg.nl/Configuratie/Ondersteunende_navigatie_header/Contactgegevens
http://www.dienstapotheekwm.nl/
https://www.zuyderland.nl/zorg/thuiszorg/over-thuiszorg/
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/thuiszorg-buurtzorg-geleen-zuid-de-kluis-geleen-3045660
https://www.medireva.nl/service-contact/
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                                   Stadsdeelbestuurder Bert Kamphuis 

 

Op zoek naar een bedrijf, organisatie of vereniging? 
In de Gemeentelijke informatiegids Sittard-Geleen  

Is heel veel te vinden.  
Ook digitaal bereikbaar via: 

 

www.lokaaltotaal.nl/sittard-geleen 
 

Boordevol informatie:  
Rampenwijzer, Gemeentelijke informatie, Jong & Oud 

Wonen, Vrije tijd, Dieren,  
Adressenlijst A-Z en Bedrijven in de Regio 

Beste wijkbewoners, 
 
Op 21 maart heeft u opnieuw uw stem kunnen uitbrengen op één van de kandidaten van de, maar liefst, 12 partijen die in 
Sittard-Geleen hebben meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Alle stemmen zijn geteld en de uitslag is op het  
moment dat ik dit stukje schrijf, al een ruime maand bekend. Er is echter nog geen nieuwe coalitie gevormd.  
Dit betekent dat het demissionaire college van Burgemeester en Wethouders voorlopig onze gemeente bestuurt tot het  
moment waarop de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd. De coalitie-onderhandelingen, die momenteel worden  
gevoerd onder regie van de grootste partij (GOB), zullen moeten uitwijzen welke bestuurders terugkeren in een nieuw 
college en wie van het toneel verdwijnen. Ongeacht het resultaat van de onderhandelingen, kan ik terugkijken op een  
boeiende periode van vier jaar als wethouder in onze mooie gemeente. Die jaren zijn werkelijk voorbij gevlogen.  
Alle contacten met inwoners, ambtenaren, collega’s, bedrijven, instellingen en andere overheden heb ik zeer gewaardeerd.  
Dat geldt in het bijzonder voor Geleen-Zuid en de Kluis en de andere wijken in mijn stadsdeel. Ik heb hier tal van mooie  
initiatieven zien ontstaan, zoals de Jaarmarkt, het Buurtpreventieteam, het Veilig Buurten Team, de renovatie van Zuidhof,  
de opening van de Weggeefwinkel,  de grote opruimactie bij de hoogbouw, het opknappen van de openbare ruimte en ga zo 
maar door. Als stadsdeel-bestuurder heb ik gemerkt hoe belangrijk een actieve betrokkenheid van wijkbewoners is voor de lo-
kale politiek. Door regelmatig vergaderingen van het wijkplatform bij te wonen, ben ik steeds goed op de hoogte gesteld van 
zaken die in de wijk spelen. Ik dank dan ook iedereen voor de constructieve en prettige samenwerking. Mocht ik straks niet  
terugkeren als wethouder, dan zal ik me als raadslid ook de komende tijd actief blijven inzetten voor de gemeente.  
Ook in dat geval kunt u contact met mij opnemen als u vragen op opmerkingen heeft. De gemeente Sittard-Geleen heeft de 
afgelopen vier jaar stevig geïnvesteerd in het versterken van de betrokkenheid van inwoners, onder andere door een  
wijkgerichte aanpak waarbij buurtbewoners al vroegtijdig betrokken worden bij de planning en uitvoering van projecten in hun 
eigen omgeving. Deze samenwerking vergroot het draagvlak voor werkzaamheden, bevordert medeverantwoordelijkheid en 
draagt bij aan het verkleinen van de veelbesproken afstand tussen burgers en het gemeentebestuur. Ik heb zelf  
mogen ervaren dat het hier best meevalt met die vermeende afstand. Dat is maar goed ook, want de gemeente is er voor u en 
samen werken we aan de ontwikkeling van onze stad Sittard-Geleen. Vanaf deze plek doe ik dan ook een beroep op u om ook 
de komende vier jaar weer samen de schouders eronder te zetten om te werken aan een prettig leefklimaat in uw wijk en in 
Sittard-Geleen. U kennende heb ik daar heb ik alle vertrouwen in. Hopelijk treffen wij elkaar weer tijdens de Jaarmarkt op  
24 juni aanstaande! 
 
Bert Kamphuis, stadsdeelwethouder     
1 mei 2018 

http://www.lokaaltotaal.nl/sittard-geleen
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Buurtvereniging ‘t Kluuske 

Beste buurtbewoners, 
 
Afgelopen jaar is een nieuwe buurtvereniging geboren in de wijk  ‘de Kluis’  genaamd Buurtvereniging ’t Kluuske.  
Een buurtvereniging voor iedereen woonachtig in de wijk de Kluis! 
 
Wij stellen ons als doel om het onderlinge contact, de gezelligheid en de ontspanning in de buurt te bevorderen. Om dit 
doel te verwezenlijken organiseren wij gedurende het hele jaar diverse activiteiten, denk hierbij aan de jaarlijkse  
nieuwjaarsbijeenkomst, paaseieren zoeken, wandelen, Bingo-middag, braderie/garagesale, Halloween, Sinterklaas etc. 
 
Op dit moment heeft onze vereniging al 56 gezinnen, met 159 gezinsleden als lid geregistreerd. 
 
Bent u woonachtig in het postcodegebied 6165 dan bent u van harte welkom bij onze buurtvereniging. Wilt u zich bij ons 
aansluiten? Stuur dan een e-mail, met uw naam, adresgegevens, de namen van uw gezinsleden + geboortedata, aan  

buurtvereniging.t.kluuske@gmail.com  
 
Contributie: 
- eenpersoonshuishouden:   € 17,50 per jaar 
- meerpersoonshuishouden: € 25,00 per jaar 

mailto:buurtvereniging.t.kluuske@gmail.com
https://www.facebook.com/buurtvereniging.t.kluuske/
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Voortgang Nieuwbouw Parc Glana 

In februari heeft een eerste klankbordgroep plaatsgevonden, bestaande uit een vertegenwoordiging van buurtbewoners,  
gemeente Sittard-Geleen en Zuyderland Glana. 
Tijdens deze bijeenkomst werd de stand van zaken besproken en een toelichting gegeven op een aantal aanpassingen in de 

tekeningen. Het plan voorziet nu  in 9 woningen in plaats van 10. Ook qua vormgeving zijn er aanpassingen doorgevoerd. 

 

De leden van de klankbordgroep hebben deze aanpassingen als een verbetering gewaardeerd. 

Op 21 maart heeft Zuyderland een vergunning aangevraagd bij de gemeente om het ketelhuis te slopen en een tijdelijke par-

keerplaats aan te leggen. De gemeente heeft de klankbordgroep hierover geïnformeerd. Zodra deze aanvraag is goedgekeurd, 

zal Zuyderland concreet communiceren wanneer en welke activiteiten plaatsvinden alsmede de impact hiervan. Het bouwver-

keer, dat noodzakelijk is in verband met de sloop van het ketelhuis, zal niet anders dan door de Lienaertsstraat kunnen rijden. 

In latere fases zal het bouwverkeer, zoals afgesproken, via de Spaubeeklaan geleid worden. 

Tevens is bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor de bouw van 9 groepswoningen in het park. Zodra dit ter inzage 

ligt, zal de gemeente hierover communiceren. 

Er is toestemming gegeven om het archeologisch onderzoek uit te stellen tot het moment dat met de bouw in het park gestart 

wordt.  Als dit onderzoek nu uitgevoerd  zou worden, betekent dit dat de huidige grote parkeerplaats opengebroken moet 

worden.  

De gemeente en Zuyderland werken op korte termijn een communicatieplan uit, zodra de bouw concreet begint  willen zij 

eenieder  goed informeren over alle actuele ontwikkelingen en activiteiten en daarbij behorende tijdsplanning. 

Wordt vervolgd! 

Met vriendelijke groet 

Hanneke Hoen 

Manager Glana 

https://dbasesite.mistermail.nl/scripts/klanten/gemeente_sittard_geleen_410/aanmelden.html
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Voortgang Nieuwbouw Parc Glana 

   
  

Bonnefanten Kunstuitleen Sittard-Geleen 

Bonnefanten Kunstuitleen Sittard-Geleen 
 
Sinds kort is in hartje Geleen een vestiging van Bonnefanten Kunstuitleen geopend. Deze nieuwe locatie aan de Markt is de 
afgelopen maanden intensief verbouwd en volledig opnieuw ingericht: veel licht, een kleurrijke etalage, een overzichtelijke 
presentatie van de kunstwerken, en professionele medewerkers voor advies. De gunstige parkeergelegenheid zorgt ervoor 
dat de kunst bijna letterlijk voor de deur kan worden in- en uitgeladen. Bezoek t/m medio oktober onze tentoonstelling van 
innovatieve Brightlands producten en maak kennis met de verrassende cross-over van kennis en kunst. 
 
Over Bonnefanten Kunstuitleen 
 
Vanaf 5 euro per maand kun je al een kunstwerk lenen bij de Kunstuitleen. Zo kun je op een laagdrempelige manier kennis 
maken met kunst, je eigen smaak ontdekken en op speelse wijze regelmatig je interieur veranderen. Als abonnee mag je zo 
veel lenen als je maar wilt, een spaartegoed opbouwen en de werken ook aankopen. De gevarieerde kunstcollectie bestaat 
uit ruim 6000 werken van gerenommeerde en jonge veelbelovende Nederlandse kunstenaars. Schilderijen, tekeningen,  
foto’s, aquarellen en sculpturen van groot tot klein. 
De Kunstuitleen is er niet alleen voor particulieren; ook bedrijven en instellingen kunnen kunst lenen, om bijvoorbeeld de 
werkomgeving te veraangenamen, en een abonnement op maat afsluiten.  
Benieuwd naar onze kunstcollectie? Kom langs in Geleen of kijk alvast online: www.bonnefantenkunstuitleen.nl 

 

 

 

http://www.bonnefantenkunstuitleen.nl/
http://www.bonnefantenkunstuitleen.nl
http://www.bonnefantenkunstuitleen.nl/
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Kent u uw wijk?  
Deel 5: De Biesenhof 

De Biesenhof is een typische Limburgse carréhoeve met een rijke  
historie.  
De vroegste vermelding van de naam Biesenhof stamt uit 1259. In dat 
jaar wordt een stuk landbouwgrond met huis door vrouwe Aleidis, de 
weduwe van Willem van Beekhoven, voogd van Beek verkocht aan de 
Duitse Orde. Deze wil hier de commanderij “Kleine Biesen" (=Biesenhof) 
stichten. 
In dit ridderhuis verbleef de commandeur van de orde om vanuit deze 
plaats zijn ridders aan te sturen. De "Kleine Biesen" viel onder het gezag 
van de landcommanderij “Alden Biesen” bij Bilzen in België. Van oor-
sprong had de Biesenhof met al haar landerijen, naast een militaire taak 
zeker ook een agrarische functie. In 1300 behoorden zo’n 150 bunders 
aan akkers en weidegronden bij de Biesenhof (=150 hectare).  
De Biesenhof verloor haar betekenis toen in 1468 de hoofdzetel van de 

commanderij in de grotere “Nieuwe Biesen” van Maastricht werd gevestigd en deze de functie van de “Kleine Biesen” 

overnam. 

 

De Biesenhof als pachthoeve 

Door de opheffing van de commanderij de Kleine Biesen, verviel de militaire functie en werd de Biesenhof met haar 

omliggende landerijen en weilanden in gebruik genomen als pachthoeve. De jaarlijkse pacht bestond destijds uit de 

afdracht van de helft van de hele oogst, waardoor de pachters ook wel "halfers" of "halfwinners" werden genoemd. 

In de vijftiende eeuw werd deze pacht aanzienlijk minder en moet men denken aan een deel van de oogst, zoals rogge 

en haver, een deel van het vee, zoals lammeren en varkens, en een gedeelte van de vruchtopbrengst en kruiden.  

In 1624 brandde de hoeve af en werd in de huidige vorm herbouwd. Van de oorspronkelijke gebouwen resteert niets 

meer. Omstreeks 1772 worden de stallen en de grote oogstschuur gebouwd. In 1795 werd de Biesenhof, inclusief de 

landerijen, door de Franse bezetters als "geestelijk" goed in beslag genomen en verkocht aan particulieren. Rond 1815 

wordt het woonhuis opgesplitst in een eigenaarswoning en een pachterswoning.  

In 2004 verlaat de familie Peters als laatste pachter en eigenaar de Biesenhof. 

 

Het gebouw 

De vier bouwvleugels van 

de Biesenhof zijn haaks op 

elkaar geplaatst zodat een 

gesloten binnenplaats 

wordt gevormd. De vier-

bouwdelen omvatten het 

woonhuis met bakhuis aan 

de oostzijde, de graan- of 

de oogstschuur aan de 

noordzijde, de stallen voor 

paarden en varkens aan de 

zuidzijde en de stallen voor 

de koeien en kippen met 

de grote toegangspoort 

aan de westzijde. 

De Biesenhof is grotendeels een 17- en 18-eeuwse boerderij en is gebouwd op een of meer oudere voorgangers. Van 

de commanderij en de oorspronkelijke hoeve is als zodanig niets meer aanwezig. 



 blz 9 

 

   
  

Kent u uw wijk?  
Deel 5: De Biesenhof 

   
  

Kent u uw wijk?  
© Ton Wolters 

Het woonhuis 
Het oudste deel van het huidige woonhuis stamt uit de zeventiende eeuw en is vermoedelijk 
gebouwd na een brand in 1624. Dit kleine woonhuis bevatte nauwelijks ramen en was zoals 
gewoonlijk gericht naar de binnenplaats. Aan de zuidzijde van dit woonhuis werd een stal of 
schuur gebouwd. Deze uitbreiding moest rond 1700 wijken voor de uitbreiding van het woon-
huis: het huidige zuidelijk gedeelte. Tussen 1810 en 1817 bewoonde Jan Balthasar Schoenma-
kers met zijn vrouw de Biesenhof. Waarschijnlijk werd toen de woning geschikt gemaakt voor 
dubbele bewoning, waarbij de eigenaar het zuidelijke deel betrok en de pachter het noordelijk 
deel. 
In 1889 kocht notaris Russel de hoeve, nadat de hoeve getroffen was door een ernstige ziekte onder het vee.  
Bij de komst van de familie Peters als pachter in 1907, zijn er voor het onderbrengen van de knechten een aantal veranderingen 
in de woning aangebracht. Rond 1925, nadat de familie Peters eigenaar werd, zijn de twee woningen verder verbeterd. Op de 
verdieping waar eerst de vruchtenzolder was, werd nu de slaapgelegenheid voor de knechten ondergebracht.   
Het woonhuis is deels onderkelderd. De grote kelder is te bereiken via een toegang op de binnenplaats, waarbij via een gang een 
verbinding gemaakt is met de twee 17-eeuwse kelders onder de pachterswoning  

Het bakhuis 
Mogelijk stond het eerste bakhuisje ten zuiden van de eigenaarswoning. 
Omdat in 1864 het oude pad tussen Geleen en Sweikhuizen, dat voorheen over de binnenplaats liep, door een grotere weg langs 
de buitenkant van de hoeve werd vervangen, kwam er aan de noordzijde van het woonhuis ruimte vrij voor de bouw van een 
groter bakhuis. Deze 19-eeuwse bakoven bestaat uit een stookhuis en een uitzonderlijk grote dubbele bakoven. De grote poort 
aan de overzijde van de huidige ingang werd afgebroken en de binnenplaats werd nu afgesloten door een nieuw overdekt 
poortje tussen de grote schuur en het nieuwe bakhuis  
 
De schuur 
Op pachthoeven in onze omgeving komen deze uitzonderlijk hoge en grote schuren wel vaker voor.  
De schuur was belangrijker dan het ondergeschikte woonhuis en werd zelfs als statussymbool gezien. Hoe groter de schuur,  
hoe gefortuneerder de eigenaar was.  
De huidige schuur is gebouwd in 1772 en werd gebruikt voor de oogstopslag. Ze was door poorten in de beide topgevels te 
bereiken. Doordat de poorten tegenover elkaar geplaatst zijn, konden grote karren en wagens 
door de schuur te rijden. Op die manier was men in staat in korte tijd grote hoeveelheden hooi 
en graanschoven op te slaan. Bovendien werd op deze manier de oogst gescheiden gehouden 
van de mestvaalt op de binnenplaats. 
De ruimte tussen de poorten wordt ook wel de “din” genoemd; dit was de plek waar gedorst 
werd. Behalve de twee grote poorten zijn er ook twee deuren en ramen met hardstenen omlijs-
tingen aan de erfzijde van de schuur. Zij dienden voor de toegang tot de schuur en waren met de 
ramen nodig voor de ventilatie en lichtinval bij het laden, lossen en dorsen.  
Een bijzondere detail in de schuur zijn de ovale ventilatiegaten in de topgevels die aan de  
binnenzijde afgesloten kunnen worden door luiken . 
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Deel 5: De Biesenhof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De stallen 
De stallen zijn in dezelfde periode als de schuur gebouwd. Hierbij werd gebruik gemaakt van 
bestaande gebouwen die destijds waren uitgevoerd in vakwerk. 
De paarden en de varkens werden tot na WO II in de zuidvleugel gestald en de koeienstal 
was in de westvleugel gevestigd. De kippen bevonden zich op de verdieping boven de  
koeienstal, waardoor ze veiliger waren voor bezoek van vossen en marters.  
De toegangen naar de binnenplaats bestaan uit fraaie hardstenen stijlen onder een  
gemetselde rondboogopening, ten behoeve van ventilatie. Ook de stenen gevel van de  
varkens- en paardenstallen, die in1772 de oorspronkelijke vakwerkgevel verving,  
had dergelijke toegangen. 
 
Eind 2004 werd gestart met de grootschalige restauratie, deze is voltooid in 2007. 
 

Thans heeft de Biesenhof diverse bestemmingen die in het teken  
van gastvrijheid staan. 
 
Bronvermelding: 
Geschiedenis van Geleen.  
Arthur Schrijnemakers, 1998. <deel 1, 83 - 84 > 
Geschiedenis van Geleen.  
Arthur Schrijnemakers, 2011. <deel 3, 280-309 >   
www.biesenhof.nl 
Foto’s:  
L. Spee, Biesenhof  
T. Nolles, fotokring Geleen 
Beeldbank, Heemkundevereniging  

http://www.biesenhof.nl
https://www.route.nl/wandelroute/363950/wandelen-door-het-groene-geleenbeekdal
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Kent u uw wijk?  
Deel 5: De Biesenhof 

   
  

Oproep voor vrijwilligers De Brug 
        © Joseppe Wishaupt Coördinator vrijwilligers  

De Brug zet vrijwilligers in op verschillende aandachtsgebieden als maatjeshulp, bij mensen met dementie, bij het sterven thuis 
en als persoonlijk begeleider ter versterking van het sociale netwerk van een cliënt. 
 
Als vrijwilliger zorgt u ervoor dat 

 Een cliënt een gezellige ochtend of middag heeft. Denk aan samen wandelen, gezellig vertellen, een uitstapje maken,  
boodschappen doen of een spelletje.  Of gezelschap heeft als hij/zij niet alleen kan blijven. 

 Dat de mantelzorger ontlast wordt en een paar uurtjes tijd voor zichzelf heeft.  
 

De Brug biedt aan de vrijwilliger: 

 Voldoening uit het werken als vrijwilliger 

 Gratis passende trainingen 

 Begeleiding door professionals en deelname aan gezellige en leerzame activiteiten 

 Reiskostenvergoeding  
 

Heeft u interesse om  vrijwilliger te worden? 
Neem dan gerust contact met ons op.  
 
 Tfn:   (046)  485 10 66 van maandag t/m vrijdag, tussen 9.00 en 13.00 uur.  
 Mail: info@thcdebrug.nl  én  website:  www.thcdebrug.nl  
 

   www.facebook.com/DeBrugVrijwilligersorganisatie 

  www.linkedin.com/company/vrijwilligersorganisatie-de-brug 

Een glimlach en een luisterend oor, daar gaan wij voor! 

mailto:info@thcdebrug.nl
http://www.thcdebrug.nl
http://www.thcdebrug.nl
http://www.facebook.com/DeBrugVrijwilligersorganisatie
http://www.linkedin.com/company/vrijwilligersorganisatie-de-brug
http://www.thcdebrug.nl/welkom/logo
http://www.thcdebrug.nl/nieuws-algemeen
http://www.thcdebrug.nl/images/pdf/2017_oproep_vrijwilligers_februari_2017.pdf
http://www.thcdebrug.nl/vrijwilliger
http://www.thcdebrug.nl/nieuws/zorg-in-eigen-hand
http://www.thcdebrug.nl/welkom/logo
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  Graaf Huyn Dag  
    en 
           Leraren  Playbackshow 

   

      Graaf Huyn College  Schoolreis              
        
   © Maud Hermans teamleider Havo 1,2 & VWO 1,2   

Wanneer je aan oud-leerlingen van het Graaf Huyn College vraagt waar ze aan  
denken als ze de naam GHC-dag horen, roepen ze doorgaans enthousiast: de  
lerarenplaybackshow! En dat is niet gek, want het waren vaak hilarische, bijzondere 
en in ieder geval memorabele shows waarbij docenten zich een keer van een heel 
andere kant lieten zien. De leerlingen wisten vooraf niet wie er mee zou doen en bij 
aanvang van elke nieuwe act werd er dan ook druk gespeculeerd wie er achter de 
zonnebril of het leren jasje zou zitten. Maar niet alleen leerlingen kijken met plezier  
terug op deze shows. Dat doen de docenten en onderwijsondersteuners ook.  
Zij waren immers vaak al maanden van tevoren bezig met het voorbereiden van hun 
optreden. Dansjes, kleding en podiumaankleding;  het moest allemaal ‘perfect’ zijn.   
Ooit maakte de lerarenplaybackshow deel uit van de Asa-dag. Na de fusie werd dit 
de Graaf  Huyn  Dag. Tijdens deze dag stond het goede doel centraal. Op heel veel 
verschillende manieren werd er geld ingezameld. Dikwijls waren dit projecten in 
arme landen. De activiteiten op de dag zelf waren zeer divers. Zo werden er onder 
meer een modeshow, een wandel- en fietstocht, een fancy fair, een veiling en  
workshops georganiseerd. Naast het inzamelen van het geld had de dag nog een 
ander belangrijk doel en dat was om de leerlingen bewust te maken van het feit dat 
veel mensen het minder goed hebben en in armoede moeten leven. Door samen 
inzamelingsacties te bedenken en uit te voeren, konden de leerlingen nu echt iets 
voor een ander doen.  
Na bijna veertig GHC-dagen leek de dag – tot teleurstelling van velen- te verdwijnen. 
In december van het vorig jaar werd de lerarenplaybackshow echter nieuw leven 
ingeblazen. Nu maakte de show deel uit van de projectweek van de school.  
Wederom was de show een groot succes en bracht ze een mooi bedrag op voor het 
goede doel. Nu de eerste stap gezet is, wil men doorgaan en de GHC-dag weer elk 
jaar op de agenda zetten. Het wachten is alleen nog op groen licht van de directie. 
 

Graaf Huyn College  
 
Het Graaf Huyn College is een brede interconfessionele scholengemeenschap voor 
voortgezet onderwijs in Sittard-Geleen. In onze moderne gebouwen bieden we 
voortgezet onderwijs in alle schooltypen: gymnasium, atheneum, havo en vmbo.  
Als kennisschool werken we nauw samen met Maastricht University. Op deze  
website geven we u een indruk van hetgeen we als bruisende school onze leerlingen 
allemaal te bieden hebben. 
  
Je brengt heel wat mee naar Graaf Huyn. Je talent en ambitie, je interesse en  
energie, je persoonlijkheid en wensen. Om dat alles tot zijn recht te laten komen 
heb je ruimte nodig. Ruimte hebben we bij Graaf Huyn, en daarmee bedoelen we 
niet alleen de ruimte in onze gebouwen. We bieden vooral alle ruimte om jezelf te 
zijn en om je talent optimaal te ontwikkelen, bijvoorbeeld in talen, sport, kunst, 
techniek, exacte vakken of muziek. Graaf Huyn biedt alle ruimte om samen een 
mooie, leuke, spannende, bruisende en zeker ook leerzame tijd te hebben. Een tijd 
waarop je later met veel warmte en plezier terug zult kijken! 
 
 

AIDAN SMITH WINNAAR GHC-AWARD 2018 
Vrijdag 13 april werd voor de 20e keer, tijdens een zitting van de Michiel Foundati-
on, de GHC-Award uitgereikt. In een goed gevulde zaal werd een aantal inspirerende 
toespraken gehouden door o.a. de oud-leerlingen Chaima Moutarzak (winnares GHC
-Award 2010) en Mark Schmetz (trainer OCI-LIONS). Ook de huidige leerlingen  
waren op het podium goed vertegenwoordigd. Zo hield Teuntje Timmers (V6b,  
winnares GHC-Award 2016) een toespraak en waren er mooie optredens van  
Alyssa Simons (A3) en Robin Verkissen (H2). 

https://www.ghc.nl/
https://www.ghc.nl
https://www.ghc.nl/nieuws_algemeen/aidan_smith_winnaar_ghcaward_2018/
https://www.ghc.nl/nieuws_algemeen/aidan_smith_winnaar_ghcaward_2018/
https://www.ghc.nl/groep8/
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      Graaf Huyn College  Schoolreis              
        
   © Maud Hermans teamleider Havo 1,2 & VWO 1,2   

Graaf Huyn op pad met ruim 900 leerlingen.  
   
Ook dit jaar ging een groot deel van de leerlingen van het Graaf Huyn College op schoolreis. Voor het eerst werd besloten om alle 
reizen, 3 in totaal, op dezelfde dag te plannen. Een hele klus om te organiseren omdat het ruim 900 leerlingen betrof. Leerlingen 
die mee wilden waren van harte welkom. En als bleek dat het niet een vanzelfsprekendheid was om deel te nemen, dan werd er 
intern een oplossing gezocht. Want een schoolreis hoort toegankelijk te zijn voor iedereen die dat wil. Toch?  
   
De planning startte reeds in september met het vastleggen van de bussen. 18 stuks in totaal werden er gereserveerd. Daarnaast 
werd de Efteling al aangesproken om er voor te zorgen dat ongeveer 600 leerlingen vmbo en havo/vwo klas 1 samen met de  
begeleidende docenten op 20 april welkom zouden zijn. Phantasialand voor klassen 2 en 3 havo/vwo volgde in januari jl. Op 20 
april jl. kwam die tijdige planning mooi samen. De bussen waren er allemaal, de kaartjes waren op tijd in ons bezit en het weer 
was werkelijk prachtig. Wat wilden we nog meer.  
   
Terugkijkend op die dag kan ik stellen dat het een geweldig gebeuren is geweest. Geen vervelende gebeurtenissen, fijne omstan-
digheden en erg enthousiaste leerlingen EN collega's. Met een erg tevreden gevoel ben ik het weekend ingerold en kan maar een 
ding concluderen; volgend jaar weer!  

https://www.ghc.nl/beheer/uploads_filemanager/Documenten/PDF bestanden/Algemeen/Schoolgids_website.pdf
https://www.facebook.com/Graaf-Huyn-College-418018268211963/
https://www.youtube.com/user/mijnghc
https://www.facebook.com/Graaf-Huyn-College-418018268211963/
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                    Projectweek op de Duizendpoot 

   
  

Veiligheid rondom basisscholen 
© Jeroen Schoonen 

Basisschool De Duizendpoot te Geleen startte op maandag 12 maart de jaarlijkse projectweek met het voor dit jaar gekozen  
thema “muziek”. Geopend werd met een optreden van alle leerkrachten incl. de directeur, het was een optreden van , zoals ze 
het zelf noemden, “de foute fanfare”. Muziekschool Artamuse had deze eerste dag voor iedere klas een opdracht met de  
bedoeling om deze te laten zien op 28 maart in de Hanenhof. De opdrachten waren: 
 
Groepen 1 en 2:  knutselopdrachten met als thema “Ridders en Draken” alsmede “werelddans”. 
 
Groep 3: thema “Heksen en Piraten”, liedjes instuderen, tekeningen maken en een Ierse dans uitvoe-
ren. 
 
Groep 4: met een speciale app liedjes maken gebruik makend van Boomwhackers. Bij de uitvoering 
zingen en dansen. 
 
Groep 5: thema “wereldmuziek”, waarbij informatie wordt opgezocht over het land en de specifieke 
instrumenten, tijdens de uitvoering muziek met roffels. 
 
Groep 6 en 7: thema “blaasinstrumenten” waarbij plastic blaasinstrumenten werden gemaakt die  
gebruikt werden tijdens de uitvoering, daarnaast werd er ook nog gezongen. 
 
Groep 8: thema “popband” welke de openingsact verzorgde in de Hanenhof met het nummer “seven 
nation army” van The White Stripes. 

  
Iedereen vond het spannend en bijna iedereen vond het vetcool om 
eens op een echt groot podium te staan en op te treden. 
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                    Projectweek op de Duizendpoot 

   
  

Veiligheid rondom basisscholen 
© Jeroen Schoonen 

De werkgroep ‘Veiligheid’ van het Wijkplatform maakt zich al geruime tijd zorgen over het parkeergedrag rondom dan wel in  
de directe nabijheid van de basisscholen in onze wijk. Met name bij aanvang van de schooltijden ontstaan vaak vervelende en  
gevaarlijke situaties voor weggebruikers maar nog belangrijker, de kinderen. 
 
Een probleem dat zich bij alle basisscholen manifesteert, voorkomend uit wellicht  onbezonnenheid maar overwegend uit een 
stuk attitude bij ouders, verzorgers en zelfs chauffeurs van taxi/BSO busjes. Steeds opnieuw worden overtredingen  
geconstateerd die “gelukkig” nog niet tot ongevallen hebben geleid. 
 
 Enkele voorbeelden zijn: 
  - dubbel parkeren; 
  - parkeren in een bocht óf binnen 5 meter daarvan; 
  - parkeren in stop- én parkeerverboden; 
  - parkeren voor opritten/op trottoirs etc. 
 
De werkgroep is van mening dat dit niet langer kan, simpele basale verkeersregels worden te pas en onpas overtreden waarmee 
de veiligheid van de kinderen in gevaar wordt gebracht. Ook wordt met deze gedragingen natuurlijk een uitermate slecht  
voorbeeld gegeven. Daarom zijn we vanuit het wijkplatform gestart met een project om deze overtredingen een halt toe te  
roepen.  
 
Gezamenlijk, Wijkagent, afdeling Handhaving van de Gemeente Sittard-Geleen en projectgroep wijkplatform, is samen met  
leerlingen uit de hogere groepen van de basisscholen, gestart met het project “gele kaart” waarbij voornoemde leerlingen  
samen met de wijkagent, leerkrachten en leden van het buurtpreventieteam gele kaarten uitdelen aan overtreders om daarmee 
een stukje bewustwording te creëren en de veiligheid te verhogen en te waarborgen. Mocht deze actie niet tot het gewenste 
effect leiden, dan zal in een later stadium door de Wijkagent en de afdeling Handhaving verder opgetreden gaan worden. 
 
Let wel; op een aantal basisscholen in onze wijk heeft de afdeling Handhaving van de gemeente al een ander project ingezet. 
Deze basisscholen blijven voor nu even buiten beschouwing van het hierboven genoemde project. In een later stadium gaan we 
bekijken of deze scholen alsnog kunnen aansluiten. 

advertentie 
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Het wijkplan ‘de wijk als [t]huis’ stelt een voetgangersvriendelijk gebied voor vanaf het winkelcentrum Zuidhof via Bunderhof en   

Parc Glana tot aan de Biesenhof. Deze heet de KalleCalle, oftewel de PraatStraat. In het plan wordt ook een nieuwe woonhoeve            

voorgesteld op het veld achter de appartementenflat Aïda: d’n Spaanse Haof, met woningen voor jong en oud en gedeelde           

voorzieningen. Dit plan werd vorig jaar door de jury van de landelijke prijsvraag WhoCares gekozen als winnaar voor Geleen-Zuid en 

Kluis. Er wordt nu onderzocht of het plan ook gerealiseerd kan worden. Achter de schermen vinden gesprekken plaats tussen         

gemeente, woningbouwverenigingen en andere belanghebbende partijen. Natuurlijk is de wijk betrokken, het wordt niet een plan 

vóór de wijk, maar een plan ván de wijk. Het wijkplatform is actief en een aantal bewoners denkt mee. Intussen is een drukbezochte 

informatieavond gehouden op 7 mei 2018, waaruit gebleken is dat er heel veel interesse is in dit plan. Tijdens deze bijeenkomst zijn 

daarom concrete plannen gelanceerd om een bewonerscollectief op te richten. Het doel hiervan is om de projectgroep actief te    

ondersteunen en de betrokkenheid van de bewoners van Geleen-Zuid & de Kluis en ook daarbuiten voor dit initiatief te laten blijken 

bij de diverse instanties.  

Bent u er ook hartgrondig voor dat het terrein achter de Aïdaflat bebouwd wordt en de nodige groenvoorzieningen worden voorzien 

om Geleen-Zuid op te waarderen, dan kunt u zich aanmelden via het wijkplatform. 

Op 24 juni krijgt de jaarmarkt het thema ‘de wijk als [t]huis’, er is dan ook een speciale informatiestand met de laatste stand van   

zaken. Meer informatie is te vinden op: www.dewijkalsthuis.nl.  

Iedereen die graag wil meedenken, of belangstelling heeft voor een hofwoning, is welkom en kan contact opnemen via deze website 

of via het wijkplatform. De wijk als [t]huis leeft!   

   
  

de wijk als [t]huis’ in Geleen- Zuid en Kluis 

http://www.dewijkalsthuis.nl
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Who Cares?       www.dewijkalsthuis.nl 

http://www.dewijkalsthuis.nl
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Woonhoeve d'n Spaanse Haof  
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 uw winkelcentrum. Service met een glimlach 

Zuidhof 28 
(046) 475 53 55   

 

Zuidhof 25 - 26 
(046) 428 24 46 

Zuidhof 33 - 34 
 

Zuidhof 11 
(046) 423 79 00 

 
 
 
 
 
 
 

Zuidhof 33  

 

DE ONDERNEMERS VAN ZUIDHOF WENSEN U EEN MOOIE ZOMER 

Zuidhof 8 
         

      BESTEL   ONLINE 

Zuidhof 15  (046) 423 79 10 

 

Zuidhof 23-24   (046) 475 61 16 

                www.dit-dat.nl 

Zuidhof 14  
 

(046) 711  17 88 

 

     

   (046) 474 01 65   

Zuidhof 36 
 

(046)  474 23 37 

http://www.zuidhofgeleen.nl/
http://www.subway.nl/nl/locaties/Geleen
http://www.meensdranken.nl/
http://www.dekaboutergeleen.nl/
http://www.zuidhofgeleen.nl/etos/
http://www.zuidhofgeleen.nl/hendriksbloemen/
http://sfeerenmeergeleen.nl/
https://dit-dat.nl/
http://www.dit-dat.nl
http://kapsalonedwin.nl/index.php/contact/12-contacts/2-kapsalonedwin

