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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 

Wilt u een artikel plaatsen in de wijkkrant? 
 

Dat kan. Er zijn wel enkele voorwaarden: 
 

 Tekst aanleveren in Word  ( doc, docx)  of 
 

 Platte tekst zonder opmaak (txt) 
 

 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 

advertenties 

Tot ziens bij Mama’s Pride op 13 en 14 mei 2017 

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
http://www.mamaspride.nl/
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       Aan de Wijkbewoners van  
Geleen-Zuid & de Kluis 

Beste wijkbewoners, 
 
2016, een jaar waarin veel gaat en staat te gebeuren binnen de wijk. 
De renovatiewerkzaamheden Kummenaedestraat en de Kluis zijn begonnen en liggen op schema. Voor zover bekend zonder al te 
veel problemen voor de bewoners. 
De gebiedsvisie Geleen Zuid en de Kluis is op 17 december 2015 door de gemeenteraad van Sittard-Geleen vastgesteld. De voorbe-
reidingen zijn begonnen en er hebben al diverse gesprekken plaatsgevonden met de betrokken bewoners. 
 

In april was het eerste buurtpreventieteam (Geleen Zuid en de Kluis) binnen de gemeente Sittard-Geleen ruim een jaar actief binnen 
onze wijk. In het kader daarvan werd samen met burgemeester Sjraar Cox het bijbehorende bord onthuld aan de Kluis. Hiervan zul-
len er nog 4 in de wijk geplaatst worden (lees ook het artikel verderop in deze krant). Nog steeds zijn wij op zoek naar buurtbewoners 
die willen participeren in het project  “Buurtpreventie”, U kunt zich kunt opgeven via buurtpreventie@sittard-geleen.nl . 
 

Ook dit jaar zal de traditionele jaarmarkt weer plaatsvinden in- en rondom Zuidhof. Wij bieden de lokale verenigingen weer de moge-
lijkheid om zich binnen onze wijk te presenteren. Dit alles omlijst met muziek en onder het genot van een hapje en een drankje. Kort-
om weer een gezellig samenzijn (lees ook de aankondiging in deze krant). 
 

In maart is er door ons een themabijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners in de wijk. Deze bijeenkomst stond dit keer in het 
teken van de grote diversiteit aan hulp biedende organisaties en het bekend maken daarvan. Ondanks de matige opkomst was de 
informatie wel interessant. Dit najaar wordt er een tweede themabijeenkomst georganiseerd waarbij veiligheid centraal zal staan. 
 

Binnen onze wijk is de groei van buurt WhatsApp groepen stijgende. In een groot gedeelte van de wijk is reeds een dergelijke groep 
actief. Recentelijk heeft het gebruik hiervan nog geleid tot de aanhouding van twee verdachten die probeerden in te breken in een 
woning. Het streven is natuurlijk om de hele wijk dekkend te krijgen, dus wordt de hulp van de bewoners gevraagd. Verderop in deze 
krant een apart artikel hierover. 
 

Ik wens u in ieder geval heel veel leesplezier en hoop U allen te ontmoeten op de jaarmarkt of de geplande thema bijeenkomst. 
 

Voorzitter Wijkplatform, Ronald Otten 

 

 De hond, zijn baasje.....en hondenpoep 

"Een hond in huis geeft gezelligheid" wordt wel eens gezegd. Voor vele wijkbewoners is dat  
natuurlijk ook zo, maar er is meer. De kracht van een hond is puur en eerlijk.  Hij beoordeelt en 
veroordeeld niet, zijn liefde is onvoorwaardelijk. 
 
Belangrijk is ook om met de hond te wandelen, wat tevens weer goed voor de mens is. Bewegen 
is namelijk goed voor U. In en rondom onze wijk kunt u mooi wandelen. En over dat laatste willen 
wij het nu even hebben. Regelmatig treft men in de wijk hondenpoep aan op trottoirs of andere 
wandelpaden, terwijl er toch voldoende afvalbakken staan om deze hondenpoep in te deponeren.  
 
Ook mensen zonder hond, mensen met kinderen, al dan niet in een kinderwagen, ouderen met en 
rollator of in een rolstoel....ook zij willen graag wandelen...maar dan wel zonder geconfronteerd 
te worden met hondenpoep aan hun schoenen of wielen. Wij willen , net als de hond, niet veroor-
delen maar hopen wel op de kracht van Uw begrip en besef dat er ook nog andere mensen zijn 
welke , net zoals U, lekker ongestoord , zonder hondenpoep op trottoirs en paden kunnen wande-
len. 
 
Laten we ONZE wijk en omgeving hondenpoep vrij houden en deponeer de hondenpoep, middels 
een (plastic) zakje of schepje, in de daarvoor bestemde bakken. 
 
Namens alle wijkbewoners.......Bedankt. 

mailto:buurtpreventie@sittard-geleen.nl
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    Voorwoord wethouder 
 Bert Kamphuis 

Beste inwoners van Geleen Zuid & de Kluis, 

De samenwerking tussen bewoners, gemeente en politie werpt z’n vruchten af. Zo kan het Buurtpreventie-
team Geleen Zuid/ Kluis terugkijken op een succesvol eerste jaar. Het team boekte goede resultaten door 
vroegtijdig onveilige en verdachte situaties te signaleren. Hierdoor kon de politie nader onderzoek           
uitvoeren. De teamleden zijn de extra ogen en oren in de wijk, waarmee een grote bijdrage wordt geleverd 
aan veiligheid, leefbaarheid en betrokkenheid in de wijk. Inmiddels zijn er al meer dan 300 meldingen ge-
daan.   

Een nieuw fenomeen zijn de verschillende WhatsApp groepen in buurten en wijken. Dit zijn initiatieven 
van en voor inwoners, waarbij ze samen zorgen voor een veiligere omgeving door alert te zijn en informa-
tie met elkaar te delen. Deze groepen zijn inmiddels in de hele gemeente actief. De waarde van dit sys-
teem is al bewezen in andere wijken in de gemeente, waar diverse inbraken zijn voorkomen of sneller op-
gelost. Samen werken we zo aan een nog beter en veiliger Sittard-Geleen.  
De reconstructie van de Kummenaedestraat en de Kluis verloopt voorspoedig. Basisschool de Kluis bracht 
onlangs een bezoek aan deze werkzaamheden. De leerlingen van groep 3 t/m 8 kregen uitleg over wat er 
buiten allemaal gebeurt. Ook werden ze gewezen op diverse veiligheidsaspecten, met name op het gebied 
van verkeer en veilig oversteken.  
 
Verlichting krijgt de laatste tijd ook veel aandacht. Zo is er extra verlichting aangebracht bij de parkeerter-
reinen van de Cityflat, om zo het veiligheidsgevoel te vergroten. Daarnaast liggen er verzoeken voor extra 
verlichting bij onder meer de Ecrevissestraat en de achterzijde van de Kamerlingh Onnesstraat/
Debijestraat. Uiteraard wordt hierbij met de direct omwonenden gesproken.  
Net als op veel plekken binnen onze gemeente zijn ook in Geleen Zuid en de Kluis de bomen vaak onder-

werp van gesprek. Zo is er een eerste bewonersbijeenkomst geweest in de Meeuwenlaan. Het is mooi om 

te zien dat de samenwerking tussen de inwoners en de gemeente goed verloopt. Heel fijn dat inwoners en 

de gemeente samen kunnen zorgen voor een blijvend groene omgeving. Draagvlak en betrokkenheid zijn 

uiteraard de uitgangspunten voor een prettige leefomgeving.  

 

Bert Kamphuis, stadsdeelwethouder  

 

 

 

 

 

 

 

      Aanmelden Nieuwsbrief Gemeente via: 

                http://www.sittard-geleen.nl/ 

http://www.sittard-geleen.nl/
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Op vrijdag 22 april jl., ruim een jaar na de oprichting van het Buurtpreventieteam Geleen Zuid / Kluis,  
onthulde burgemeester Sjraar Cox een bord op de hoek van de Frans Erenslaan / Kluis. Het bord geeft aan 
dat er een buurtpreventieteam actief is in deze wijk. Bij gelegenheid van de onthulling kijkt het team terug 
op een succesvol eerste jaar. Sindsdien zijn er in Sittard-Geleen vijf Buurtpreventieteams bij gekomen. 
  
Buurtpreventieteams signaleren onveilige situaties maar ook verdachte situaties en bijvoorbeeld zaken in de 
openbare ruimte die verbetering behoeven. De buurtpreventieteams werken ook preventief. Ze geven aan 
bewoners voorlichting over brand- of inbraakpreventie. Deze teams zijn extra ogen en oren in de wijk, waar-
mee zij bijdragen aan de veiligheid, leefbaarheid en betrokkenheid in hun wijk. Uitgangspunt blijft een geza-
menlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente en andere partners. Burgemeester Cox: “Met een grondige 
screening vooraf en overheidstoezicht zorgen we ervoor dat de teams op de juiste wijze hun werk kunnen 
doen zonder een verlengstuk van de politie te worden.”  
  

Buurtpreventieteam Geleen Zuid/ Kluis 
De resultaten van de inzet van buurtpreventieteams zijn zicht- en meetbaar. Dat blijkt uit de succesverhalen 
in andere gemeenten, zoals de gemeente Bergen op Zoom. Vaak zitten de successen al in kleine aanpassin-
gen of veranderingen. Met buurtpreventie op straat neemt ook duidelijk criminaliteit af. Zo zijn er in andere 
gemeenten met buurtpreventieteams minder vernielingen, minder overlast van jongeren en minder inbraken 
vastgesteld. Ook het team Geleen Zuid / Kluis kijkt terug op een succesvol eerste jaar. Zo boekten zij goede 
resultaten door vroegtijdig zaken te signaleren. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de politie onderzoek 
kon uitvoeren. Ruim 300 meldingen zijn er inmiddels gedaan. Buurtbewoners spreken teamleden aan en 
attenderen het team op onveilige situaties. Door tussenkomst van het team krijgt een bewoner nu de zorg 
die hij nodig heeft. Verder dragen het goede contact met gemeente en wijkagent bij aan de positieve  
resultaten. 
  
Fotobijschrift: links van het nieuwe bord burgemeester Sjraar Cox en rechts van het bord Ronald Otten (coördinator buurtpreventie-
team Geleen Zuid/Kluis. Verder op de foto enkele leden van het buurtpreventieteam.  

 

           Meer weten?  Kijk dan op de website:  

           http://www.buurtpreventiesittard-geleen.nl 

   
  

 

    Succesvol eerste jaar voor  
Buurtpreventieteam Geleen Zuid/Kluis 

http://www.buurtpreventiesittard-geleen.nl/
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  Buurtwacht Kluis - Geleen 

 Buurtbewoners van de wijk Kluis in Geleen  informeren elkaar; 
 
 Letten op elkaar & elkaars spullen; 
 
 Letten op de buurt & de openbare ruimte ! 

Doe je ook mee? 
Geef je NAW gegevens & je 06 nummer via e-mail door aan: 
 

buurtwacht-kluis@ziggo.nl 
 
Beheerder WhatsApp Buurtwacht -Kluis   
Jeroen Schoonen -  Mezenstraat 4 -  6165 TB - Geleen 

 

  Nieuwsflitsen vanuit IKC Reuzepas  
    Verdistraat 25,  6164 CK Geleen Tel (046) 474 72 07  Email: directie@bsreuzepas.nl     
 

De Kidsclub van PIW. 
In onze vorige nieuwsflits was te lezen met welke activiteiten jeugd- en jongerentheater LEF zich bezig houdt en kin-
deren toneellessen kunnen volgen. 
Dit keer zetten we de samenwerking met de kidsclub van PIW in de schijnwerpers. 
Ook weer een mooi voorbeeld van hoe een van onze ketenpartners zich binnen IKC Reuzepas profileert. Een van hun 
doelen is om kinderen ook buiten schooluren een leuke invulling aan te bieden voor hun vrije middag. De kidsclub, op 
school al het woensdagmiddagclubje genoemd, komt die middag altijd bij elkaar van 13.30u tot 15.00u. Ook kinderen 
van buiten Reuzepas zijn daar van harte welkom. 
Twee vrijwilligers, een stagiaire van Social Works en jeugd- en jongerenwerker Nadine van PIW bieden iedere week 
een reeks activiteiten aan; van knutselen tot het bakken van cupcakes, van een sportmiddag met oudhollandse spe-
len tot bezoek aan de speeltuin enz. Deelnemen???? Dat kan. Loop gerust binnen om eens kennis te maken en mee 
te doen.  
Bieb op school (B.O.S). 
Vanaf 26 mei draait de Bieb op School in IKC Reuzepas op volle toeren. 
Mede met behulp van provinciale subsidie kon e.e.a. worden gerealiseerd.  
Niet alleen aan een gedegen boekenaanbod werd gewerkt, maar ook aan een aantrekkelijke 
inrichting van deze ruimte. Zo kunnen leerlingen gebruik maken van lezen, leesbeleving en uit-
leen van het mooie aanbod dat wordt ingeruimd. En….iedere leerling is sinds 26 mei in het bezit 
van een pasje voor de bibliotheek hier en in de omtrek. 
IKC Reuzepas is een school en integraal kindcentrum waar: 
o Alle kindfuncties gehuisvest zijn 
o Kinderen welkom zijn van 0 tot 12 jaar. 
o Opvang kan worden geregeld van 7.00u tot 19.00u  
o Oog is voor resultaat 
o Hart voor kinderen is 
Alle medewerkers van Integraal Kindcentrum Reuzepas wensen u een schitterende zomer!  
Basisschool Reuzepas - KDV Reuzepas (kinderdagverblijf)  - Peutersoos Robbedoes -  
BSO Reuzepas (buitenschoolse opvang) - Synthese (centrum voor onderzoek en behandeling) 
De Domijnen, Bieb op school - Lef (jongerentoneel) - Ecsplore (sport aanbod) - PIW (Partners in welzijn                

mailto:buurtwacht-kluis@ziggo.nl
mailto:directie@bsreuzepas.nl


 blz 7 

 Evangelische Gemeente Geleen 
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 Hallo allemaal!  en Kidsclub 

 

 
Graag stel ik me even voor, ik ben Nadine Zaicsek, ben 26 jaar en werk nu twee jaar bij 
Partners in Welzijn. Vanaf 2016 ben ik naast Sittard ook werkzaam in Geleen-Zuid, Oud-
Geleen en Munstergeleen. Ik richt mij vooral op de jeugd en de invulling van hun vrije 
tijd. 
Ik ben regelmatig in de wijken te vinden. Overdag maar ook ‘s avonds om met jong en 
oud een praatje te maken. 
Ook zorg ik ervoor dat op basisschool “de Reuzepas” in Geleen-Zuid kinderen tussen de 
4 en 10 jaar de mogelijkheid hebben om gezellig met leeftijdsgenootjes in de vrijetijd 
(na school) met elkaar te kunnen spelen. Denk hierbij aan knutselactiviteiten, schmin-
ken, cup cakes maken, filmmiddagen, buiten spelen en nog veel meer andere leuke   
dingen!  
Iedereen tussen de 4 en 10 jaar oud is welkom en het is belangrijk dat iedereen zich 
prettig voelt!  
Het is altijd supergezellig en er mag veel maar… er zijn natuurlijk ook regeltjes bij ons!  
Gezellig is het altijd, we gaan er vanuit dat iedereen hieraan meewerkt!! 
Deze activiteiten organiseer ik samen met vrijwilligers uit de buurt. Zonder vrijwilligers 
kunnen deze activiteiten niet door gaan, dus ik ben altijd heel erg blij met deze vrijwil-
ligers!!  Er is altijd ruimte voor nieuwe activiteiten.  
Lijkt het je leuk om iets op te starten, maar heb je daarbij ondersteuning nodig, laat het 
me weten. 
 
Heb je vragen of andere zaken waar je eens met mij over wilt babbelen dan kun je altijd 
contact met me opnemen via onderstaande gegevens. 
Groetjes Nadine  

Telefoon: 06-53551606 
Email :nzaicsek@piw.nl 
Facebook: 
https://
www.facebook.com/
Nadi-
ne.jongerenwerkPIW  

piw.nl 

mailto:nzaicsek@piw.nl
https://www.facebook.com/Nadine.jongerenwerkPIW
https://www.facebook.com/Nadine.jongerenwerkPIW
https://www.facebook.com/Nadine.jongerenwerkPIW
https://www.facebook.com/Nadine.jongerenwerkPIW
https://www.facebook.com/Nadine.jongerenwerkPIW
http://www.piw.nl
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 Nieuw: de Internetcorner in het Wijksteunpunt Amusant 

Hulp nodig bij het werken met een laptop, computer, iPad of tablet?  
Loop dan eens binnen bij het Wijksteunpunt Amusant. Wij helpen u graag.  

Neem gerust uw eigen laptop, hier werkt u immers thuis ook op.  
 

Heeft u een eigen computer, laptop of tablet of wilt u uw mogelijkheden graag eens uitproberen voordat u 
die zelf aanschaft? Dat kan bij wijksteunpunt Amusant! 

U kunt van alles uitproberen en uw kennis op het gebied van computers verbreden. 
Onze deskundige vrijwilliger Loek helpt u er graag mee. U kunt met alle digitale vragen en wensen bij hem 
terecht. Denk aan: formulieren aanvragen, afspraken maken met instanties en boodschappen bestellen. U 

kunt met familie en vrienden mailen of zelfs facebooken! 
Internet is een grote digitale wereld waarbij je veel inte-

ressante informatie kan verkrijgen, denk bijvoorbeeld aan 
lekkere recepten en aan een routebeschrijving. Kortom, er 

gaat een wereld voor u open! 
Deelname aan de internetcorner is gratis en een afspraak 

is nodig. 
De openingstijd is: elke donderdag van 14.00 uur t/m 

16.00 uur 
Adres: Wagenaarstraat 160, Geleen 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tele-
foonnummer (045) 457 57 00 

    Buurtvereniging Klein Europa 

Tuinfeest met buurtbrunch! 
Wanneer: zondag 10 juli   Waar: veld aan de Beneluxlaan 

Om 14.00 uur 
Aftrap van de Sjpasmiddig voor alle buurtgenoten en introducees met onze huisdj’s “de Tropicano’s” 

Maurice Fermont en Patrick Muytjens zorgen voor live muziek. 
Deze 2 artiesten staan garant voor een hoog dans-  en meezinggehalte! 

Voor de kinderen is er een springkussen (geen toezicht!) 
De frituurwagen van van Happy Snacks staat klaar met een heerlijke zak friet of een snackje tussendoor. 

Het feest is toegankelijk voor leden en niet leden. 
Hebben jullie nog vragen dan kunnen jullie altijd bij de leden van de werkgroep terecht 

 

        Tuinfeest Klein Europa 

 

Tot 10 juli op  het gezelligste tuinfeest van Geleen Zuid !!! 
Werkgroep tuinfeest    

 
 
 

         

Cecile en Theo Penders  Limburgstraat 11 

Evelien en Maurice Rouwette  Beneluxlaan 94 

Patrizia en Lon Heijboer  Schumanstraat 11 

https://www.facebook.com/Tuinfeest-Klein-Europa-1437599949827041/?fref=ts
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In de Pijper- en Wagenaarstraat is sinds het eerste kwartaal van dit jaar het Veilige Buurten Team (VBT) Geleen Zuid actief. Het VBT 

bestaat uit mensen van ZOwonen, Gemeente, Politie en Partners in Welzijn (PIW).  

Het doel van het VBT is, samen met alle bewoners van de Pijper- en Wagenaarstraat, diverse problemen in en rondom de woningen 

aan te pakken. De bewoners van de flats staan hierbij centraal.  

NL-doet, opruim- en schoonmaakdag van 12 maart 2016 

Samen met de bewoners en het VBT heeft op 12 maart in het kader van NL-doet een succesvolle schoonmaak- en opruimdag plaats-

gevonden. Bewoners, collega’s en zelfs de wethouder zijn samen aan de schoonmaak gegaan. Alle bewoners van de Wagenaarstraat 

en Pijperstraat ontvingen een schoonmaak emmer met inhoud. Ook konden bewoners op deze dag hun grof vuil kwijt. Sponsoren van 

deze dag waren Jaro, gemeente, PIW en ZOwonen. Iedereen hoopt op deze wijze een schone en leefbare omgeving rondom de flats 

te behouden. 
Weggeefwinkel 

17 juni bestaat de weggeefwinkel een jaar. Heel veel mensen weten de weggeefwinkel te vinden en daar zijn de vrijwilligers van de 

weggeefwinkel heel blij mee. Samen met ZOwonen wordt de winkel uitgebreid met een extra ruimte.  

Misschien heeft u nog goede en bruikbare spulletjes liggen waar u een ander blij mee kunt maken? Lever ze gerust in en wellicht " 

scoort" u zelf wel wat leuks! 

De dames van de gezelligste weggeefwinkel van Geleen en omstreken staan voor u klaar op: 

Dinsdag en donderdag van 11.00 uur - 16.00 uur  en de eerste zaterdag v/d maand van 10.00 uur - 14.00 uur 

Woensdag 13 juli 2016 tussen 14.00 uur en 16.00 uur vieren wij onder het genot van een hapje en een drankje dat de  

weggeefwinkel één jaar bestaat.                                   IEDEREEN IS WELKOM  

               
Vrijwilligers met een glimlach 

De Brug, een vrijwilligersorganisatie, die ernaar streeft dat iedereen op zijn manier zijn steentje kan bijdragen aan de maatschappij. 
Dit door goed opgeleide vrijwilligers in te zetten bij mensen die wat hulp en ondersteuning kunnen gebruiken, omdat zij vanwege 
hun lichamelijke en/of psychische aandoening hinder ondervinden bij hun functioneren. 
De vrijwilliger is er om met u net dat beetje extra te doen, op die momenten waar de professionele zorg of uw mantelzorger niet 
altijd aan toekomt. Hierbij kunt u denken aan gezelschap te zijn bij het spelen van een spelletje, maar ook om er eens samen op uit 
te gaan, bijv. naar de stad om een terrasje te pikken of naar het wijksteunpunt. 
 
De vrijwilliger kan ingezet worden in een algemene situatie, maar hij kan er ook voor kiezen zich verder te specialiseren. Met zo’n 
specialisatie kan hij/zij ingezet worden bij mensen met dementie, bij mensen in de palliatieve terminale fase of als persoonlijk 
begeleider.  Voor de laatste 2 groepen is er geen wachtlijst en kan de vrijwilliger op zeer korte termijn starten. 
Een persoonlijk begeleider gaat samen met de hulpvrager volgens een methodiek aan de werk om op die manier de zelfredzaamheid 
weer te verhogen. Dit kan door samen naar een wijksteunpunt te gaan of boodschappen te doen, echter steeds met de intentie dat 
de hulpvrager dit zelf weer gaat oppakken. 
Door hun inzet maken vrijwilligers het mogelijk dat mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven, en vaak met een hogere 
kwaliteit van leven. Mantelzorgers worden even ontlast en kunnen iets voor zichzelf doen. 
 
Mocht u nog een uurtje in de week over hebben en wilt u dit zinvol besteden, dan kunt u ook altijd vrijwilliger bij ons worden en 
wordt u met open armen ontvangen. Kwaliteit, opleiding en goede begeleiding vinden wij heel belangrijk.  
Mocht u meer willen weten kunt u telefonisch, (046) 458 10 66, maandag t/m vrijdag 9.00-13.00 uur, 
Of via de mail, info@thcdebrug.nl, contact met ons opnemen.  
Natuurlijk kunt u ook op onze website www.thcdebrug.nl kijken.  
Ook kunt u binnenlopen bij ons kantoor, maandag t/m vrijdag 9.00-13.00 uur, graag even melden bij de receptie. 
De Brug, vrijwilligersorganisatie Lienaertsstraat 159, 6164GH Geleen 
 

Aan de inzet van een vrijwilliger van De Brug zijn geen kosten verbonden. Wij komen graag voor een persoonlijk gesprek bij langs 

indien u graag vrijwilliger wilt worden of zelf behoefte heeft aan een vrijwilliger. 

mailto:info@thcdebrug.nl
http://www.thcdebrug.nl
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  Activiteiten De Duizendpoot locatie Zuid 

De iep eindtoets 
Groep 8 is 6 weken geleden gestart met de eindtoets. Dit jaar is 
het de eerste keer dat we de iep eindtoets gebruiken in plaats 
van de Cito eindtoets. Vanaf nu gebruiken we de iep eindtoets, 
omdat bij de iep eindtoets het kind centraal staat We hebben 
gekozen voor de iep eindtoets omdat hij minder zwaar is, hij is 
vernieuwend en het niveau is oplopend van makkelijk naar 
moeilijk. 
Ook doen dit jaar 33.000 kinderen de iep toets in plaats van 
7.000 zoals vorig jaar. 
De grootste verschillen tussen Cito en iep is dat iep meer van 
deze tijd is, betere plaatjes, overzichtelijker, vragen en tekst 
staan op dezelfde bladzijde zodat je niet de hele tijd hoeft terug 
te bladeren. 
 
Reacties van kinderen: 
 

`het is relaxter’ 
`de opbouw is erg fijn’ 
`niet te moeilijk’ 
`prettig werken’ 
`meer uitdaging’ 
 

Leerarrangement carnaval 
Met groep 8 hebben wij dit jaar het carnavals feest georganiseerd Het 
ging als volgt: op een dag kregen we een mailtje van de ouderraad. Ze 
vroegen aan groep 8 of zij dit jaar het carnavals feest wilden organise-
ren. Groep 8 moest heel goed gaan nadenken want als de ouderraad 
het al moeilijk vond…..  
Wij gingen aan de slag en bedachten iets heel leuks. Wat als we nu eens 
allemaal workshops gaan doen. Groep 3 t/m 7 gingen 5 workshops doen. 
We kwamen ook regelmatig met de ouderraad bij elkaar om alles te be-
spreken. De leraren vonden het heel spannend hoe alles zou verlopen maar 
groep 8 has alles in de hand. Op de dag dat het Carnaval was ging alles pri-
ma, groep 8 vond het super leuk en zeker waard om het nog een keer te 
doen. 

De projectweek 
Wij hebben op de Duizendpoot elk jaar een  
projectweek met een leuk thema. Dit jaar was het  
beste idee van de duizendpoot afgeleid van het 
beste idee van Nederland. We werden in groepjes 
van twee gedeeld. Samen moest je een uitvinding 
gaan maken. Anderhalve week later werd er in de 
klas een uitvinding gekozen die het beste was. Na 
de pauze gingen we allemaal naar de kleine  
gymzaal. Iedere groep hield een presentatie van 
een minuut om te vertellen wat hun idee was. Ook 
was er uit elke groep een jury die vragen stelde.  
Uiteindelijk mocht de jury bepalen wie gewonnen 
had en dat was groep 6 met hun uitgevonden 
tentjas voor de vluchtelingen. 
  

De Bloembollenactie 
Wij hebben met groep 8 een bloembollenactie gedaan. In totaal hebben 
we 2250 euro op gehaald waarvan 1/3 deel naar groep 8 is gegaan.  
Met een gedeelte van het geld hebben we bibberbeestjes gemaakt, en 
met het andere geldgaan we naar Fun Beach Panheel. En dat is nog niet 
alles, want ook mogen we het nog gebruiken voor de musical. 

Gemaakt door: Smilla, Stan, Sanne, Teun, Lina, Simon en Oscar 
Vooruitgroep 8 locatie Zuid 
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Basisschool de hoefer, gelegen aan de Dunantstraat in Geleen Zuid is een kleinschalige school waarin kinderen zich in 
een veilig klimaat kunnen ontwikkelen tot wereldburgers van formaat.   
Uitgaande van het concept boeiend onderwijs proberen de leerkrachten iedere dag aan te sluiten bij de talenten en 
interesses van de kinderen. We werken binnen thema’s en passen onze vakken hierop aan. Dit zorgt voor enthousiaste 
kinderen en leerkrachten die graag willen leren.            
Samenwerking met externe partners zorgt voor een impuls aan onderwijs-diversiteit en kwaliteit. Binnen het project 
STEM krijgt ons wetenschap- en techniekonderwijs een boost. Vanaf dit schooljaar hebben wij de beschikking over een 
eigen schoolbieb. De leesbeleving van onze kinderen is hierdoor enorm toegenomen. heeft hiermee een enorme boost 
gekregen.   
   
Heeft u interesse in onze school..? Loop gerust eens binnen en laat u rondleiden.     
 
Basisschool de hoefer Dunantstraat 11 6164 GM Geleen 046 474 5675  www.hoefer.nl   

Veiligheid, iets om bij stil te staan. 
Veiligheid in het dagelijkse leven, in en rond uw huis. Bij de AED-winkel aan de Marisstraat 26a bent u hiervoor aan het 
juiste adres. Ook  is dit het adres waar u advies kunt inwinnen over alle aspecten met betrekking tot veiligheid en het 
op de juiste manier gebruiken van hulpmiddelen . 
Het juiste gebruik van een rollator dient bijvoorbeeld goed aangeleerd te worden. Jaarlijks belanden nog teveel  
mensen in het ziekenhuis door verkeerd gebruik. Dit geldt ook voor het fietsen met een e-bike. Ook hier is de juiste 
voorlichting over de werking en het gebruik een must . 
 
 
Bedrijven en particulieren kunnen in de AED-winkel terecht voor advies en voor AED-apparatuur, brandblussers, ver-
bandmiddelen, rollators, krukken, rolstoelen e.d. (ook toegelaten voor Duitsland). Ook het huren van hulpmiddelen en  
AED-apparatuur voor tijdelijk gebruik behoort tot de mogelijkheden. Via de fa. Deficare bestaat verder de mogelijkheid 
tot het afsluiten van leaseovereenkomsten voor diverse hulpmiddelen. Laat u hierover vrijblijvend voorlichten. 
 
De AED-winkel verzorgt opleidingen en cursussen op het gebied van EHBO, Reanimatie, AED-gebruik, BHV-training,  
vca-basis, vca-volledig en verkeersregelaar. De AED-winkel is aangesloten op burgernet, is een Oranjekruis gecertifi-
ceerd opleidingsinstituut en is  onderdeel van Veilig & Schoon. www.veiligenschoon.nl 
 
Naast alle bovengenoemde activiteiten bent u bij de AED-winkel ook aan het goede adres voor o.a. het reinigen van uw 
oprit/tuinmuren en het verwijderen van olievlekken uit  asfalt-verhardingen.  
 
 

    
 
                                                                           
De AED-winkel, 
      Marisstraat 26a  

http://www.hoefer.nl
http://www.veiligenschoon.nl
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Buurtgezinnen.nl ondersteunt overbelaste gezinnen in Geleen. 

Sinds kort kunnen gezinnen in Geleen-Zuid die overbelast zijn een beroep doen op Buurtgezinnen.nl.  
De gemeente is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Buurtgezinnen.nl, een onafhankelijke 
stichting die opvoedondersteuning biedt aan overbelaste gezinnen.  
Initiatiefneemster orthopedagoog Leontine Bibo:  
“In iedere gemeente wonen gezinnen die overbelast zijn. Problemen als werkeloosheid, ziekte, schulden, relatiepro-
blemen, ed. stapelen zich op en worden steeds zwaarder. En dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende 
tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. De kinderen worden hiervan de dupe. Hun groei en ontwikkeling ko-
men in gevaar en soms zelfs hun veiligheid. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat kinderen uit huis worden geplaatst. 
Het doel van Buurtgezinnen.nl is om het aantal uithuisplaatsingen in Nederland terug te dringen. Samen met de ge-
meente wil Buurtgezinnen.nl ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.” 
Hoe werkt het? 
Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen 
geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders, die graag een ander willen helpen. Zij gaan het vraaggezin 
ontlasten door te ondersteunen bij de opvoeding.  
Het vraaggezin en steungezin maken onder leiding van Buurtgezinnen.nl samen afspraken over de inhoud van deze 
ondersteuning.  
Zo’n ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit kinderen naar de zwemles of sport te brengen, ze af en toe een 
weekend, middag of avond op te vangen of ze gewoon een rustige huiswerkplek te bieden.  
Ook zou je kunnen denken aan een vaste dag in de week de kinderen naar school of het kinderdagverblijf brengen, 
meegaan naar ouderavonden, meedenken over de schoolkeuze of het helpen bij het vieren van de verjaardag. 
 
Een steungezin wordt voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de 
opvoeding van de kinderen.  
Welke ondersteuning een steungezin biedt en hoeveel tijd het gezin erin steekt, is afhankelijk van de gemaakte af-
spraken. De ondersteuning kan ook veranderen in de loop van de tijd.  
 
Voor meer informatie: www.buurtgezinnen.nl. of mail naar nicole@buurtgezinnen.nl . 

 
 

http://www.buurtgezinnen.nl
mailto:nicole@buurtgezinnen.nl
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Bericht van de werkgroep Kerk en Wereld  

Bijna 10 jaar geleden organiseerde de werkgroep Kerk en Wereld voor het laatst de Jandaiamarkt op het Verdiveld achter de 
Pastoor van Arskerk in Geleen-Zuid waardoor ook het succesvolle adoptieplan voor de inwoners van Jandaia werd beëindigd, 
een mooie traditie kwam ten einde.  
In de daar op volgende jaren is de werkgroep actief gebleven bij het ondersteunen van projecten in de Derde Wereld en sociaal-
maatschappelijke initiatieven in de regio Geleen, mogelijk gemaakt door het ter beschikking stellen van gelden uit een fonds, het 
positieve saldo van 29 keer Jandaia-markt.  
Concreet werden in de periode 2006-heden de navolgende projecten en initiatieven ondersteund: 
Els Koop, Actie Yogya, Stichting Sawah bouw regenwateropslagtanks, Voedselbank Limburg Zuid, Werkgroep Brazilië, Stichting 
African Center inz. waterput Aroumiatte (Marokko), Weeshuis Mbulungu (Congo), Stichting Vrienden van Ouw onderwijs- en edu-
catieproject, Werkgroep Latijns Amerika aanschaf bestelauto project Tres Pinheiros te Brazilië, Elviras Children Home, Vincentius-
vereniging, Martin Creuwels Mozambique, Wereld Wiskunde Fonds, Speeltuin Sjteinakker, Stichting Bloempje, Stichting UKEF ta-
fels en stoelen school Kitgum Uganda, Herstel school in Kamonia (Congo), Opknappen school Chitipi (Malawi), Stichting Gered 
Gereedschap Parkstad Limburg, Stichting Vluchtelingenwerk Westelijke Mijnstreek, Stichting Liefde met daden (Ghana), Stichting 
Doel voor Ogen (project voor blinden in Tibet). 
De werkgroep stelde zich tot doel om het fonds vanaf 2006 in 10 jaar af te bouwen, waarna zij zichzelf zou opheffen, 39 jaar na 
de oprichting in 1977.  
Eind 2016 is dit een feit en zal de laatste donatie beschikbaar worden gesteld.  
Dank voor het in ons gestelde vertrouwen, Ben Heutmekers, Fred van Nuland, Wim Oberdorf en Leo Peeters 
 
P.S.  Heeft u vragen, opmerkingen of kent u een doel in onze gemeente of wijk dat mogelijk in aanmerking komt voor een dona-
tie, laat het ons weten: Stichting werkgroep Kerk en Wereld Geleen 
Leo Peeters (secr.) Weberstraat 2, 6164CC Geleen kerkenwereld@gmail.com  

20 mei 1979 Opening 1e Jandaiamarkt door mevr Mastenbroek-Stevens 
Foto Hochstenbach 

                        2006 Laatste Jandaiamarkt  foto Mackowiak 

Kent u uw wijk?        ©Ton Wolters 

Deel 1 De eerste bewoners van Geleen-Zuid 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de jonge steentijd, omstreeks 5300 voor Chr. vestigden zich op het löss-plateau van Graetheide, waarvan Geleens 
grondgebied deel uitmaakt, de eerste boerengemeenschappen. 
Vanwege de bandvormige versieringen op hun aarden vaatwerk wordt deze vroege cultuur in de wetenschappelijke lite-
ratuur aangeduid als Lineaire Band Keramiek (LBK) of kortweg Bandkeramiek.  

mailto:kerkenwereld@gmail.com
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Dit onderzoek resulteerde in de ontdekking van een groot aantal bandkeramische grondsporen van (afval-)kuilen, paalgaten en 
wandgreppels. De paalsporen en wandgreppelsporen vormden samen de plattegronden van vijf grote woonhuizen en twee kleine, 
lichte bouwsels. Bovendien is een klein gedeelte van een zesde groot woonhuis in het opgravingsbeeld zichtbaar.  
Uit de kuilen werden onder meer fragmenten van aarden vaatwerk en vuurstenen werktuigen geborgen. 

 
 
Uit een later uitgevoerd kleinschalig archeologisch onderzoek dat 
plaatsvond na 1960 in het gebied Spaubeeklaan/Seipgensstraat, 
blijkt dat hetgeen in 1955/1956 werd opgegraven slechts een 
klein gedeelte van een nederzetting was. Verondersteld mag 
worden dat het een zeer omvangrijke bandkeramische woon-
plaats betreft en dat een aanzienlijk deel van de bewoningsspo-
ren zich voortzet ten westen van de Spaubeeklaan, dus binnen 
het gebied Geleen-Zuid. De nederzetting kan gedateerd worden 
in de periode 5300 voor Chr. tot 4900 voor Christus.  
Omstreeks 4900 voor Chr. eindigde op het Graetheideplateau de 
bandkeramische bewoning vrij abrupt. De oorzaak van dit plotse-
linge verdwijnen is (nog) niet bekend. 

 
In het Archeon, een archeologisch openluchtmuseum in Alphen 
aan de Rijn, is een bandkeramisch woonhuis nagebouwd op 
grond van een huisplattegrond die in 1990/91 werd opgegraven 
in de bandkeramische nederzetting Janskamperveld te Geleen.  
 
Voor jongere perioden van de vroegste geschiedenis van Ge-
leen Zuid zijn er uit archeologisch onderzoek aanwijzingen aan-
wezig die duiden op bewoning tijdens de ijzertijd (700 voor Chr. 
– 56/12 voor Chr.) en de Romeinse periode (56/12 voor Chr. – 
450 na Chr.). 

 
 
 Bronvermelding 

  Komst en herkomst van de Bandkeramische cultuur. Geleen door de eeuwen heen, H. Vromen, 1989 

  Eerste Euregionale LBK Conferentie, Sittard, 2014 

  www.geleenzuid.nl  => boek 50 jaar Geleen-Zuid, hoofdstuk 2: Voorgeschiedenis 
 
 
 
     In deel 2 aandacht voor Spaans Neerbeek    

De Bandkeramiek is omstreeks 
5500 voor Chr. ontstaan in de 
Hongaarse laagvlakte. Vanuit de-
ze streek verspreidden deze 
bandkeramiekers zich over de 
vruchtbare lössgebieden van Mid-
den- en Noordwest-Europa. Zij 
leefden van kleinschalige akker-
bouw en veeteelt.   
In 1955 werden tijdens wegen-
aanleg ter hoogte van de huidige 
Seipgensstraat overblijfselen van 
de Bandkeramiek ontdekt. Deze 
vondsten vormden de aanleiding 
voor een archeologische opgra-
ving, die in 1955 en 1956 werd 
uitgevoerd door het Biologisch-
Archeologisch Instituut van de 
Rijksuniversiteit Groningen.  

http://www.landvanherle.nl/2014/08/euregionale-conferentie-bandkeramiekers-van-6-tot-en-met-9-november/
http://www.geleenzuid.nl/Tekst-voorgeschiedenis.html
http://www.geleenzuid.nl/images/Images-Boek 50 jaar/Voorgeschiedenis/Spaans/Image2.jpg
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 uw winkelcentrum. Service met een glimlach 

 
 
 
 
 
 

Zuidhof 15 
(046) 423 79 10 

   

 
 
 
 

medicatie@apotheekzuidhof.nl 
 

Zuidhof 28 
(046) 475 53 55 

  

  
 
 
 
 
 
 

Zuidhof 11 
(046) 423 79 00 

 

   

   

   

Zuidhof 25 - 26 
(046) 428 24 46 

  

 

 
 
 
 
 

Zuidhof 33 - 34 
(046) 474 53 58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zuidhof 33  

Eethuis Melody 

   Zuidhof 8 
         
      BESTEL 
      ONLINE 

Zuidhof 22 

http://www.zuidhofgeleen.nl/
mailto:medicatie@apotheekzuidhof.nl
http://www.subway.nl/nl/locaties/Geleen
https://www.facebook.com/Fromagerie-Zuidhof-361414690667299/
http://www.cardinaals.nl/
https://www.facebook.com/OptiekZuidhof
http://www.meensdranken.nl/
http://www.dekaboutergeleen.nl/
http://puursteevens.nl/
https://www.justeat.nl/restaurants-melody-geleen/menu?utm_source=melodygeleen.nl&utm_medium=microsites&utm_campaign=microsites
http://www.zuidhofgeleen.nl/etos/
http://www.zuidhofgeleen.nl/hendriksbloemen/
http://sfeerenmeergeleen.nl/

