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Beste wijkbewoners, 

 
2014 is bijna voorbij en 2015 staat te trappelen om binnen te komen. 

Terugkijkend naar de afgelopen periode is er opnieuw veel gebeurd in “onze” wijk.  

De verbouwing van basisschool Reuzenpas is, ondanks de parkeerperikelen waar wij als wijk-

platform nog steeds nauw bij betrokken zijn, een feit geworden. Verder in deze wijkkrant meer 

hierover. Ook werd een burgerinitiatief door het wijkplatform positief ondersteund waardoor in 

oktober een honden-speelweide, nabij Glanerbrook, gerealiseerd kon worden. Daarnaast wordt 

er voortvarend gewerkt aan en om winkelcentrum Zuidhof, de renovatie ligt op schema en er 

wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid van de winkels waardoor 

de overlast beperkt blijft. Via verschillende facebookpagina’s kunt u de renovatie volgen: 

Winkelcentrum Zuidhof en Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis  en ook via de webpagina: 

www.geleenzuid.nl  

 

Dit jaar zijn er enkele informatiebijeenkomsten geweest over de renovatie van de Kummenae-

destraat en de Kluis alsmede over de gebiedsvisie Geleen-Zuid. In 2015 wordt gestart met de 

renovatiewerkzaamheden. Nadere info hierover wordt, indien beschikbaar, gepubliceerd. Ten 

aanzien van de gebiedsvisie Geleen Zuid wordt begin 2015 de klankbordgroep weer bij elkaar 

geroepen. 

 

Zoals bekend is 2014 het eerste jaar van de nieuwe gemeenteraad geweest. Voormalig Stads-

deel wethouder, Berry van Rijswijk, is opgevolgd door Bert Kamphuis. Zie verder het artikel in 

deze wijkkrant. Een item waar wij als Wijkplatform nog steeds druk doende mee zijn, is het zoe-

ken naar buurtbewoners die willen participeren in het project “Buurtpreventie”. Daarnaast heeft 

het Wijkplatform een nieuwe secretaris. Met ingang van 6 november 2014 is Marc Diederen be-

noemd. Wij wensen hem veel succes en plezier in deze functie. Marc stelt zich verderop in deze 

krant zelf voor. 

 

Het bestuur heeft zich beraden hoe de continuïteit van het Wijkplatform verbeterd kan worden 

en heeft samen met de leden hierover een brainstormsessie gehouden. De gedachtegang staat 

verderop beschreven. 

En natuurlijk zijn wij ontzettend trots op het “Complement van de Kloes & Gelaen-Zuid” dat wij 

van vv Sjoutvotte hebben ontvangen. Een echte blijk van waardering voor ons als Wijkplatform. 

 

Wanneer ik naar 2015 kijk, staan er dus genoeg activiteiten op stapel; afronding werkzaamhe-

den winkelcentrum Zuidhof, renovatie Kummenaedestraat en de Kluis, voortgang project 

“Buurtpreventie” en “project “Achterzijde Aïdaflat”. 

Ook wordt er hard gewerkt aan een grote surprise-activiteit voor jong en oud. 

Onze traditionele jaarmarkt wordt in 2015 gecombineerd met de opening van winkelcentrum 

Zuidhof. 

 

Jammer, ook dit jaar hebben een aantal leden hun taken om diverse redenen neergelegd. Een 

woord van dank aan hen is hier zeker op zijn plaats. Dit geeft anderen natuurlijk weer de kans 

om zich bij ons aan te sluiten. Met name de categorie jongeren en allochtonen wordt hierbij op-

geroepen om zo een positieve bijdrage aan “onze” wijk te kunnen leveren. 

 

Tenslotte dank ik eenieder die betrokken is bij het wijkplatform, voor zijn of haar inzet in 2014 

en wens U allen fijne kerstdagen en een voorspoedig maar vooral vredig en gezond 2015. 

 

Voorzitter, 

Ronald Otten 

December 2014, jaargang 10, no 2  

https://www.facebook.com/pages/Winkelcentrum-Zuidhof/409955055804750?fref=ts
https://www.facebook.com/wijkplatform.geleenzuid.kluis?fref=ts
http://www.geleenzuid.nl
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Beste inwoners van Geleen-Zuid en de Kluis 
 
 

De feestdagen staan weer voor de deur en dat is altijd een goed 

moment voor reflectie. Om stil te staan bij het (bijna) afgelopen 

jaar en de ontwikkelingen in 2015. 

Voor mij was 2014 een heel bijzonder jaar. Na de gemeente-

raadsverkiezingen ben ik begin mei aan de slag gegaan als wet-

houder, en werd daarmee ook stadsdeelbestuurder van o.a. de 

Kluis en Geleen-Zuid, de wijk waar ik ben opgegroeid. Ik ben dit 

jaar aanwezig geweest bij bijeenkomsten van het wijkplatform, 

bij de Jaarmarkt en het buurtfeest van de hoogbouwcommissie. 

Daar heb ik al met een aantal van u kunnen kennismaken. Ook 

volgend jaar zal ik regelmatig uw wijken bezoeken en daarbij 

met belangstelling luisteren naar wat er leeft en speelt. 

Geleen-Zuid en de Kluis zijn volop in beweging. In 2014 is samen 

met de wijk gewerkt aan een nieuwe gebiedsvisie voor Geleen-

Zuid. Door de woningvoorraad opnieuw in kaart te brengen, wil-

len we ervoor zorgen dat het verblijfsklimaat in de wijk in de toe-

komst verder kan worden verbeterd. Zodra dit leidt tot concrete 

plannen, zullen we deze natuurlijk met alle betrokken partijen in de wijk bespreken. Het winkelcen-

trum Zuidhof wordt helemaal opgeknapt en is sinds kort weer helemaal toegankelijk. Het winkelcen-

trum wordt een moderne en toekomstbestendige wijkvoorziening, waar mensen elkaar kunnen ont-

moeten en waar zij hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. Op initiatief van bewoners is in okto-

ber een hondenspeelweide geopend in het Burgemeester Damenpark. Eveneens een mooie ontmoe-

tingsplek voor jong en oud, waar al intensief gebruik van wordt gemaakt. En natuurlijk is dit ook een 

prima voorbeeld van burgerkracht. 

In 2015 gaan we van start met het project buurtpreventie. Dit zal de sociale controle in de wijk, en 

daardoor ook de veiligheid van de bewoners, ten goede komen. Er wordt bijvoorbeeld een buurtteam 

opgericht om de leefbaarheid en de veiligheid rondom de hoogbouw te verbeteren. 

Suggesties en meldingen van bewoners zullen door de gemeente serieus worden opgepakt. Medever-

antwoordelijkheid en een actieve betrokkenheid van u allen bij de ontwikkelingen in de eigen buurt 

en wijk zijn daarbij ook heel belangrijk. Uw eigen inbreng wordt dus hoog gewaardeerd. 

 

Er is al veel in gang gezet in Geleen-Zuid en de Kluis en we zullen ons ook in 2015 blijven inspannen 

om samen met u te werken aan een aangename en veilige woon- en leefomgeving. 

Ik maak graag gebruik van deze gelegenheid om, mede namens stadsdeelmanager Eugène Lebon en 

wijkcoördinator Arno Gorissen, het wijkplatform en u allen te bedanken voor de prettige samenwer-

king. 

Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2015! 

 

Bert Kamphuis 

Wethouder Sittard-Geleen en stadsdeelbestuurder Geleen-Zuid en de Kluis 

Wanneer bezocht U onze website voor het laatst?   www.geleenzuid.nl  

http://www.geleenzuid.nl/
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 OBS De 1000POOT nieuws 

 
 
 
Smart & Fit: 

De 1000-poot heeft als eerste school van de regio Sittard/Geleen, het “Smart&Fit-label” behaald. 

De kinderen zijn tijdens deze thema-week bezig geweest met Mediawijsheid, Leesbevordering,  

Bewegen, Voeding en Bewust Gedrag.  

We bedanken de mensen van Ecsplore en Biblionova voor de leuke, leerzame week. 

 

Facebook: 

U kunt ons ook volgen op facebook. Alle nieuwtjes en bijzonderhe-

den van de dag staan meestal op dezelfde dag al op onze Facebook-

pagina. Via deze naam/link kunt u ons vinden op facebook. 

Basisschool De duizendpoot 

 

Zwemmen: 

Op 6 november 2014 is het schoolzwemmen weer van start gegaan. 

Groep 5 krijgt dan 13 weken lang zwemles op donderdagmorgen. 

Samen met SBO De Blinker, zijn we de enige scholen van Geleen, 

die nog zwemonderwijs hebben. 
 

Groep 3 naar de bakker: 

Afgelopen week heeft groep 3 het woordje 'koek' geleerd, daarom 

zijn groep 2/3 en groep 3 koekjes gaan bakken bij Bakkerij Martens 

in Beek! Het was een geweldige excursie, de kinderen zullen het woordje “koek” niet snel vergeten. 

 

Wijkplatform Geleen-Zuid & De Kluis is uiteraard te vinden op facebook! 

https://www.facebook.com/BSDuizendpoot?fref=ts
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Begin 2013 zijn we in Sittard-Geleen van start gegaan met HiP Sittard-Geleen. 

Een hulporganisatie die vrijwilligers werft vanuit de kerken; momenteel wordt er medewerking 

verleend door bijna alle Katholieke parochies van Sittard-Geleen, de Protestantse Gemeenten  

Sittard-Grevenbicht en Geleen-Stein en de Evangelische Gemeente; in totaal 18 deelnemende 

kerkgenootschappen, die goed zijn voor ± 50 vrijwilligers. Hulpvragen kunnen worden ingediend 
bij de helpdesk in Veenendaal onder nummer 0900-4474474. De hulp die wordt geboden is klein-

schalig en in principe kortdurend; te denken valt aan een bezoekje aan iemand brengen, iemand 

begeleiden naar ziekenhuis of huisarts, een boodschap doen, de garage opruimen, de heg knip-

pen etc. De hulp wordt geboden aan mensen die geen sociaal netwerk hebben en voor de proble-
men die zij hebben geen uitweg weten. 

 

Per 01.01.2015 beschikken wij over een eigen helpdesk met een lokaal telefoonnummer  

046-426 27 27. Deze helpdesk is bemand op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 

11.00 uur; op andere tijdstippen kunt u uw hulpvraag inspreken en wordt u  z.s.m. teruggebeld. 
Ook kunt meer informatie vinden op de website www.stichtinghip.nl 

 

Naast het bieden van hulp zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers, mensen die het fijn vin-

den om andere mensen, die worstelen met problemen, zoals boven genoemd, te helpen. 

 

Zou u graag iets meer willen weten over HiP WM, dan bent u van harte welkom op de eerstvol-

gende bijeenkomst waar uitleg wordt gegeven en foldermateriaal aanwezig is. Ook kunt u zich 

daar eventueel inschrijven als vrijwilliger. 

 

De bijeenkomst wordt gehouden op zondag 25 januari 2015 tussen 14.00 en 16.00 uur in 

de Ontmoetingskerk Emmaplein Geleen. 

 

Ben Ketelslegers 

Plaatscoördinator HiP WM 

046-4746904 

bketelslegers@kpnplanet.nl 

HiP (Hulp in Praktijk) Westelijke Mijnstreek lokaal van start 

http://www.stichtinghip.nl
mailto:bketelslegers@kpnplanet.nl
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Ideeën……inrichten terrein bij het  
Componistenappartementencomplex? 
 

Voor het braakliggend terrein, achter het Aïda-appartementencomplex, gelegen tussen Europalaan

-Lienaertsstraat-Rossinistraat bestaan nog steeds plannen om bebouwing, gelijk aan de bestaande 

appartementenbouw, te realiseren. Echter door de woningcorporatie Woonpunt is aangegeven dat 

deze plannen om voor hen moverende redenen voorlopig geparkeerd zullen blijven. Zowel ge-

meente als woningcorporatie hebben aan het Wijkplatform gevraagd te onderzoeken of en hoe het 

braakliggende terrein voorlopig een andere inrichting kan krijgen. Door een aantal wijkbewoners 

zijn voor de invulling enkele ideeën geopperd. Je zou het terrein bijv. kunnen egaliseren en inrich-

ten als parkje/speelvoorziening/hondenuitlaatplaats en ga zo maar door. Wij roepen nogmaals 

eenieder op om ideeën hiervoor aan te dragen.  

Alle ideeën zullen door gemeente, Woonpunt en wijkplatform worden besproken.  

Wij zien uw ideeën graag tegemoet via secretaris@geleenzuid.nl . 

 

        Zie ook foto’s blz 4 

 

De Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn  
 

Wilt u vrijwilligerswerk doen? Wilt u iets betekenen voor uw eigen buurt? Heeft u een goed idee 

maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken? Wellicht kan de vrijwilligerscentrale u helpen! 

De Vrijwilligerscentrale helpt u zoeken naar leuk vrijwilligerswerk. In uw eigen wijk of ergens an-

ders. Door vrijwilligerswerk legt u contact met andere mensen, voelt u zich nuttig en heeft u iets 

zinvols te doen. U kunt uw kwaliteiten inzetten en actief meehelpen om uw eigen buurt te verbe-

teren. U doet ervaring op, het geeft voldoening en waardering. Daarnaast helpt de vrijwilligers-

centrale vrijwilligersorganisaties bij het vinden van nieuwe vrijwilligers. U kunt bij ons terecht met 

vragen over werving, scholing,  begeleiding, onkostenvergoeding, verzekering, vrijwilligerswerk 

doen met een uitkering enz. Kijk voor onze vrijwilligersvacaturebank en voor meer informatie over 

de vrijwilligerscentrale op www.vrijwilligerscentrale-wm.nl  

 

De Vrijwilligerscentrale in Geleen-Zuid 

 

Maar… we willen meer doen! Als vrijwilligerscentrale willen we graag van meerwaarde zijn in uw 

wijk. Elke wijk is anders en daarom kijken we ook per wijk waar en hoe we kunnen helpen. Is er 

bijvoorbeeld behoefte aan een spreekuur? En zo ja, wat zou een goede plek en tijdstip zijn om dit 

spreekuur te houden? Heeft u vrijwilligers nodig voor een buurtinitiatief? Is er behoefte aan scho-

ling bij uw vereniging? Op dit moment zijn we bezig met inventariseren wat de vrijwilligerscentra-

le kan betekenen in Geleen-Zuid. We hebben ervoor gekozen om in eerste instantie in te zoomen 

op het gebied rondom winkelcentrum Zuidhof. We hebben een aantal gesprekken gevoerd met 

organisaties in de wijk en vragen bij deze ook uw mening. Graag willen we van u weten waaraan 

behoefte is in de wijk, op welke wijze we uw initiatief kunnen ondersteunen, waar vrijwilligers no-

dig zijn, etc. 

 

U kunt uw reactie sturen naar: 

Anne Fingskes: afingskes@piw.nl of  Bets Horrichs: bhorrichs@piw.nl. 

U kunt uiteraard ook bellen: 046 - 457 57 00.  

mailto:secretaris@geleenzuid.nl
http://www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
mailto:afingskes@piw.nl
mailto:bhorrichs@piw.nl
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 Ontwikkelingen op basisschool De Kluis 

   Openheid, Respect, Acceptatie en Zorg!  

Dit zijn begrippen die van groot belang zijn voor 

kinderen, ouders en school.  

Maar wat gebeurt er eigenlijk allemaal achter de deuren 

van onze school? 

Ongeveer 210 leerlingen bezoeken onze school, verdeeld 

over 8 groepen. In januari 2015 wordt gestart met een 

nieuwe instroomgroep voor 4 jarigen. Binnen de school 

heerst een sfeer van rust en regelmaat. Als school zijn wij 

ervan overtuigd dat kinderen zich binnen deze omstan-

digheden het beste kunnen ontwikkelen. Een veilig gevoel 

is daarbij een belangrijke basis om zich te ontwikkelen. 

Leerkrachten geven onderwijs in drie niveaugroepen, zo-

dat er specifieke aandacht is voor kinderen die extra in-

structie nodig hebben, maar ook voor kinderen die net 

meer uitdaging behoeven. Door het toepassen van een efficiënt klassenmanagement creëren we 

ruimte voor de leerkrachten om te werken met groepjes kinderen. 

Buiten de normale lesactiviteiten hebben we ook oog voor allerlei nevenactiviteiten. Zo zijn we 

het schooljaar begonnen met een geweldig schoolfeest en hebben we net de traditionele Sint-

Maartensoptocht achter de rug. In de groepen zijn lampionnen gemaakt die  tijdens de optocht 

voor een mooie sfeer zorgden. Natuurlijk komt in december de Sint weer op bezoek en staat de 

kerstmarkt voor de deur. 

Als organisatie ontwikkelen wij ons continu op individueel en team- en schoolniveau. Leerkrach-

ten volgen allerlei cursussen en opleidingen, tevens wordt gekeken naar wat de maatschappij 

van ons vraagt op het gebied van ICT, mediawijsheid, taal, rekenen, sociale vaardigheden etc. 

Zo beginnen we bijvoorbeeld volgend jaar met het vak Engels in de groepen 5 en 6. (de groepen 

7 en 8 hebben al Engels). Ook tablets zullen binnenkort in onze school te vinden zijn. 

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u wel eens op de Kluis komen kijken? Dan kunt u altijd 

bellen voor een afspraak, de koffie staat klaar!  

Ons telefoonnummer is 046-474 60 31. 

Voorstellen nieuwe secretaris 
 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Marc Diederen. 

Ik ben sinds kort aangesteld als nieuwe secretaris van het Wijkplatform  

Geleen-Zuid en de Kluis en maak van deze gelegenheid gebruik om mezelf 

kort aan u voor te stellen. 

Ik ben 45 jaar en woon nu zo’n 3 jaar in Geleen-Zuid, in de hoogbouwflats 

nabij Zuidhof. Ik heb 2 kinderen, 10 en 7 jaar oud en ben werkzaam op een 

middelbare school.  

Ik voel me een “echte Gelaendenaer”, want ook al ik ben enige tijd uit Ge-

leen weg geweest, ik ben geboren en getogen in Oud-Geleen! 

Naast het secretariaat van het WPF, wil ik me ook op andere manieren gaan 

inzetten voor het Wijkplatform, en dus voor u allemaal!  

Ik meen dat het wijkplatform de mooie taak heeft om nog meer mensen te laten zien en te laten mer-

ken wat zo’n wijkplatform allemaal voor de wijkbewoners kan betekenen. Ik vind het belangrijk dat be-

woners samen dingen doen en samen activiteiten organiseren! Daarnaast is het een mooie manier om 

elkaar, de medebewoners van uw wijk, beter te leren kennen! 

Ik pak in elk geval met veel enthousiasme mijn nieuwe taak op en groet u allen!!! 

 

Marc Diederen 
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IKC Bs. Reuzepas, kansrijk en glansrijk!!! 

IKC (Integraal Kindcentrum) Reuzepas, meer dan onderwijs alleen. 

 

Basisschool Reuzepas voert op dit moment gesprekken met 

alle ketenpartners. Afgelopen jaar heeft er een verbouwing 

plaats gevonden, zodat PIW (Partners in Welzijn) lokalen 

van het IKC in gebruik heeft kunnen nemen.  Dit zijn de 

peuterspeelzaal, de BSO (buitenschoolse opvang), het KDV 

kinderdagverblijf) Reuzepas en de activiteiten op woensdag-

middag van Kinderwerk Geleen-Zuid.  

 

 

Kansrijk! 

Kinderen hebben een veilige plek nodig om goed te kunnen gedijen. Zij hebben behoefte aan 

goed onderwijs, waarin cultuur, sport en zorg een plaats hebben. Samenwerking met partners 

in welzijn, de sportstichting, huiswerkbegeleiding, Centrum Voor Jeugd en Gezin waar ouders 

met opvoedkundige problemen en vragen terechtkunnen, behoort tot de mogelijkheden.  

 

Participatie in de woonomgeving! 

Samenwerking met en deelname aan bijeenkomsten van het wijkplatform “Geleen-Zuid en de 

Kluis” en het verenigingsleven. 

 

Glansrijk! 

Griezelen op Reuzepas tijdens Halloween op 31 oktober jl. 

Op vrijdagavond 31 oktober om 18.00 uur was het zover. Het 

hele speelterrein rondom Reuzepas was omgetoverd tot een grie-

zelplek met Halloweenversieringen, enge geluiden, heksen en 

spoken. Ruim tweehonderd deelnemers, leerlingen met hun ou-

ders, trokken door Geleen-Zuid in een door de Oudervereniging 

georganiseerde griezeltocht. Het was een letter-puzzeltocht met 

diverse griezelopdrachten, waarbij het griezelwoord van die 

avond gevonden moest worden, voordat je de enige echte Grie-

zelbus mocht betreden. Verder was het griezelen op het speelter-

rein onder het genot van pompoensoep, een griezellolly of iets 

anders lekkers. 

Twee prijzen werden uitgeloofd aan de best verklede griezel van dit feest, maar eigenlijk was 

iedereen mooi uitgedost en geschminkt!  

 

Oudervereniging, team en eenieder die een bijdrage heeft geleverd aan het slagen van dit fes-

tijn, BEDANKT!!! 

 

Bs. Reuzepas               tel. 046-4747207 

Verdistraat 25              E. directie@bsreuzepas.nl 

6164 CK Geleen          www.bsreuzepas.nl 

http://www.bsreuzepas.nl
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Wie zijn wij? 

Wij zijn een kleine  reguliere basisschool,  

waarbij persoonlijke aandacht, contact met  

ouders en structuur belangrijk zijn.  

 

Wij zijn een school in beweging, waarbij wij  

veel investeren in passend onderwijs,  

talenten, sport en activiteiten. 

 

In ons concept gaan we uit van boeiend  

onderwijs. Op deze manier maken wij ons 

 onderwijs betekenisvol voor elk kind 

Sfeer 

 

De opzet en het contact met de ouders zorgt 

voor een plezierige, veilige en gestructureer-

de leeromgeving. 

 

Het schoolgebouw is ruim en omringd door 

een speelplaats met veel groen, inclusief  

speeltoestellen en een zandbak. 

 

De school biedt plek voor iedereen. Iedereen 

is welkom. 

Informatie 

 

Zoekt u meer informatie, kijk dan eens op 

 onze website: www.hoefer.nl. 

 

Heeft u dan nog vragen bel ons gerust. 

 

Wilt u onze school bezoeken dan kan dat, bel 

 even en maak een afspraak voor een  

vrijblijvend gesprek of loop binnen om een  

praatje te maken en een kijkje te nemen. 

Het kiezen van een basisschool is een belangrijke afweging 

BS de hoefer 
Dunantstraat 11 

6164GM Geleen 

046-4745675 
www.hoefer.nl 

geleen@hoefer.nl 

Directeur Ronald Kooi 

mailto:geleen@hoefer.nl
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Michel van Dijke is sinds mei 2013 baanleider op de wielerbaan van Laco Glanerbrook. Michel zegt: 

“Ik heb het stokje van Harm Knol overgenomen, die na 25 jaar trouwe dienst afscheid nam als 

baanleider. Dankzij de sociale media en mijn passie voor het organiseren van wielerevenementen, 

heb ik de wielerbaan weer op de kaart kunnen en mogen zetten. Door het houden van competities 

komen thans weer, zomer en winter, de renners uit alle windstreken naar Geleen. Om de wieler-

baan ook voor de toekomst te behouden, is sinds maart 2014 de Stichting Wielerbaan Geleen opge-

richt. 

Het Burgemeester Damenpark heeft een rijke historie op het gebied van evenementen. Op de 

“sintel” baan werden ooit speedway- en autocrosswedstrijden georganiseerd en in de jaren 40 werd 

er al gekoerst door de overleden wielercoureurs Jan Nolten en Hub Vinken. En zeker niet te verge-

ten dat het park ooit de bakermat van Pinkpop was. 

Regelmatig worden er baanwedstrijden voor een goed doel georganiseerd. De opbrengst van zo’n 

baanwedstrijd wordt geschonken aan een stichting. Dit jaar is er o.a. geld bij elkaar gefietst voor 

Spieren voor Spieren, Stichting Het Glanerbloempje, Alpe D’Huzes en Stichting St.-Janskluis”. 

 

Vóór het kluisje werd dit jaar op een prachtige eerste herfstavond onze allereerste Kluizenaars 

Ronde gereden ten behoeve van Stichting St.-Janskluis.  

Om 19:00 uur luidde het klokje van de Kluis en werd het startsein gegeven. Het peloton reed vijf 

rondjes door de wijk, waaronder de col D’ Meeuwenlaan. Het publiek in o.a. de Merelstraat juichte 

de renners enthousiast toe. Uit koerswagens, die achter het peloton reden, werden bidons, par-

lu’s en andere spullen aan de toeschouwers langs het parcours uitgedeeld.  

De Kluizenaars Ronde bracht € 200 op voor het behoud van de Stg. St.-Janskluis.  

 

Michel van Dijke geeft aan dat er ideeën bestaan om volgend jaar de Kluizenaars Ronde als criteri-

um te organiseren. Overigens worden er op de wielerbaan van Glanerbrook ook deze winterperiode 

weer baanwedstrijden georganiseerd onder de naam Math Salden Coupe D’Hiver. Iedere zondag-

ochtend klokslag 11:00uur kan er bij droog weer gekoerst worden. 

 

 

Michel van Dijke 

Baanleider/ Voorzitter- Stichting Wielerbaan Geleen/ 

Initiatiefnemer ForYouTour Initiatiefnemer ForYouTour 

Adres: Stichting Wielerbaan Geleen 

           Meeuwenlaan 53  

           6165SV Geleen 

Tfnnr:  06 - 27 07 44 53 

Web:    http://www.foryoutour.nl/ 

E-mail: wielerbaangeleen@gmail.com 

BANK:  NL53RABO0186727399 

KVK:    60203420 

 

 

 

 

       Wij zijn ook bereikbaar op Facebook    

    

  Wielerbaan Geleen  en  

  ForYouTour 

              

Wielerbaan Geleen bruist weer! 

http://www.foryoutour.nl/
mailto:wielerbaangeleen@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/wielerbaangeleen/?fref=ts
https://www.facebook.com/ForYouTour?ref=hl
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Ouderenmishandeling  
 
 
 
De Nederlandse maatschappij is aan veel veranderingen onderhevig. Vergrijzing is bijvoorbeeld een 

ontwikkeling, die een grote weerslag heeft op het algemene straatbeeld.  

Een fenomeen, dat hierbij onlosmakelijk verbonden is, is ouderenmishandeling.  

 

De wettelijke omschrijving van ouderenmishandeling is: 

“Het handelen of nalaten van handelen, van degenen die in een persoonlijke en/of professione-

le relatie met de oudere (65+) staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijk 

en/of psychisch en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal en waarbij van de 

kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid”. 

 

Ouderenmishandeling heeft dus betrekking op personen van 65+ die niet alleen lichamelijk of  

psychisch mishandeld dan wel seksueel misbruikt worden, het betreft ook ouderenmishandeling, 

als degene van wie de oudere afhankelijk is, die oudere verwaarloost, uitscheldt, kleineert of be-

dreigt. Daarnaast kan de oudere (financieel) worden uitgebuit, vastgebonden of opgesloten wor-

den, of er wordt verhinderd dat de oudere bezoek kan ontvangen of dat zijn/haar post wordt ach-

tergehouden.  

Kortom, het zijn veel zaken die binnen deze vorm van mishandeling vallen. 

Cijfers uit onderzoeken geven aan dat 1 op de 20 ouderen al eens slachtoffer is geweest van oude-

renmishandeling. Meestal is er een afhankelijkheidssituatie tussen oudere en zijn verzorger(s), fa-

milie, vrienden of anderen waardoor er vaak een verminderde meldingsbereidheid is. Ook het voe-

len van schaamte of angst bevordert het melden van misstanden niet. Door de steeds verdere ver-

grijzing en de actuele wetgeving op het gebied van thuiszorg/mantelzorg zal het geschetste pro-

bleem alleen maar toenemen.  

 

Een kreet die opgaat bij alle vormen van Huiselijk Geweld, maar ook bij kindermishandeling of ou-

derenmishandeling is: "Je ziet het pas als je het gelooft". 

In de meeste gevallen van ouderenmishandeling is bij de dader de opzet en intentie er op gericht, 

er voordeel uit te halen.  

Maar er is ook nog zoiets als “ontspoorde” zorg. Hierbij is de hulp ooit begonnen met de beste be-

doelingen, maar door de zwaarte gaat het dan fout. De zorg wordt tot last en al snel is de oudere 

de dupe, door bijvoorbeeld slaan, vastbinden en opsluiten. 

 

Signalen van ouderenmishandeling 

 

 Nieuw en oud lichamelijk letsel 

 De oudere, verzorger, familielid of andere aanwezige geeft onsamenhangende en tegenstrijdige 
     verklaringen voor lichamelijke verwondingen  

 De verzorger, familielid, aanwezige toont zich onverschillig voor het wel en wee van de oudere   

 De verzorger, familielid, aanwezige vertoont verschijnselen van overbelasting   

 Er wordt gescholden en geschreeuwd in aanwezigheid van arts of hulpverlener   

 De oudere maakt een depressieve, angstige indruk   

 De oudere ziet er onverzorgd uit en de huishouding is verwaarloosd   

 De hele woning is een opslagplaats van rommel en huisvuil 

 Er verdwijnen spullen en geld van de oudere 

 Rekeningen worden geplunderd 

 (onrechtmatige) Uitkeringen worden geïnd door derden   

 De oudere krijgt geen gelegenheid om alleen met een hulpverlener te praten   

 De betrokkenen proberen de hulpverlener buiten de deur te houden   

 De oudere wordt geïsoleerd van de buitenwereld door de betrokkenen: mogen geen bezoek 
     ontvangen, de oudere komt niet meer buiten, etc. 

 Er is sprake van een toenemend aantal schuldeisers 

 De koelkast van de oudere is leeg  
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De politie heeft, als een van haar aandachtsgebieden, huiselijk geweld hoog op de agenda staan. Oude-

renmishandeling is een van de vormen van huiselijk geweld en dus een aandachtsgebied van de politie. 

De politie heeft een vaste aandachtfunctionaris aangesteld, die actief is met de aanpak van ouderenmis-

handeling.  

Zo is de politie actief in een netwerk dat ouderenmishandeling aanpakt. In dit netwerk werken verschillen-

de instanties samen zoals GGD, thuiszorgorganisaties, mantelzorgorganisaties, Orbis,  ouderenorganisa-

ties, dementieorganisaties, maatschappelijk werk, Openbaar Ministerie, politie en reclassering. De samen-

werking tussen politie en de verschillende zorgpartners is goed te noemen.  

In het dagelijkse politiewerk kan de wijkagent veel betekenen op het gebied van ouderenmishandeling. 

De (wijk-)agent kan veel signaleren in een thuissituatie, maar kan ook dienen als vraagbaak of iemand 

waar het "probleem" of het onderbuikgevoel van vermeende ouderenmishandeling kan worden neerge-

legd. 

 

Het melden van ouderenmishandeling kan heel eenvoudig bij het Steunpunt Huiselijk Geweld 

onder nummer 0900-1262626. 

 

Wij, als wijkagenten, willen u meegeven dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor dit vervelende 

maatschappelijke probleem. De oudere van nu heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de opbouw van 

Nederland en heeft er mede voor gezorgd dat we nu in een vrij en relatief veilig Nederland mogen wonen.  

Wij mogen deze belangrijke bevolkingsgroep niet in de kou laten staan, de rol daarin is voor ons alle-

maal!!!! 

 

De wijkagenten 

Erik Salden en Peter Kroll 
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Complement  

van  
de Kloes & Gelaen-Zuid 

 

 

De VV de Sjoutvotte reiken elk jaar een complement uit bij de opening van het seizoen. De carna-

valsvereniging van onze wijk probeert zo mensen te stimuleren om vooral verder te gaan met het 

goede werk waar ze mee bezig zijn. Dit jaar is op deze wijze het Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis 

in het zonnetje gezet. VV de Sjoutvotte willen zo blijk geven van hun waardering voor het belangrijke 

werk dat het platform verricht. De grenzen van het Sjoutvotte-riek en het werkgebied van het plat-

form komen in grote mate overeen. 

 

De jubilerende carnavalsvereniging probeert op haar beurt ook een steentje bij te dragen aan een 

gezellige wijk waar het prettig wonen is. Onder andere dank zij de inkomsten van de recentelijk ge-

houden collecte worden diverse activiteiten georganiseerd. Daarnaast worden nog steeds fruitmand-

jes aangeboden aan zieke bewoners van onze wijk. 

 

Graag nodigen wij alle bewoners uit om mee te doen met onze activiteiten. In de onlangs huis-aan-

huis bezorgde feestgids, staat ons hele programma. We starten op vrijdag 9 januari 2015 met de 

Prinsuitroeping in de Heremiet. Daarna volgen de overige  activiteiten. Overigens, mensen worden 

van harte uitgenodigd om actief te worden in onze vereniging, de jeugd, de dansmariekes of 

jeugdraad. 

 

President John Smeets reikt het complement uit aan Ronald Otten (Voorzitter Platform)  
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Het wijkplatform zoekt…….. 

 
Het wijkplatform wil in 2015 een nieuwe weg inslaan en jullie als bewoners (nog) meer gaan 

betrekken bij de werkzaamheden die wij als wijkplatform verrichten. Wij willen jullie uitdagen 

om samen met ons na te denken over zaken welke in de wijk leven of spelen, waar jullie infor-

matie over zouden willen hebben, wat jullie als knelpunten ervaren en noem maar op. Daarom 

is besloten om buiten de reguliere (openbare) vergaderingen twee themavergaderingen te plan-

nen. Hierin zal dan een thema centraal staan die door jullie is aangedragen. Wij zullen de juiste 

personen, instanties of andere organisaties  benaderen om tijdens deze bijeenkomst uitleg te 

komen geven en met elkaar van gedachten te wisselen c.q. te brainstormen. 

 

Als voorbeelden zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan; veiligheid op straat, verkeersproble-

men, (ernstige) overlast, inrichting openbare ruimte en noem maar op. 

De eerste themavergadering staat gepland op woensdag 11 maart 2015 en de tweede op maan-

dag 12 oktober 2015. Nadere informatie volgt nog. Indien jullie als bewoners dus ideeën heb-

ben die aansluiten bij het bovenstaande, geef deze dan aan ons door vóór 1 februari 2015 door 

een mail te sturen naar secretaris@geleenzuid.nl  

2015: het Jaar van de Mijnen 
 

In 2015 is het vijftig jaar geleden dat de mijnsluitingen in Limburg in de schouwburg van Heerlen 

werden aangekondigd door minister Joop den Uyl. 

 

We zijn nu vijftig jaar verder en in de Oostelijke en de Westelijke Mijnstreek zal dit moment worden 

herdacht. Tijd om middels het Jaar van de Mijnen de balans op te maken. Een van de aandachts-

punten binnen deze herdenking is Transitie als Traditie. 

Met transitie wordt een structurele verandering bedoeld, veroorzaakt door op elkaar inwerkende en 

versterkende ontwikkelingen. Een transitie heeft grote impact op de betrokken samenleving. 

 

Geleen kent vanuit een bijna honderd jarige traditie de overgang van een agrarische samenleving 

naar mijnverleden en nu chemische industrie, in Born ontstond autoindustrie en groeide de kolen-

overslag uit tot een belangrijke Barge Terminal.  

Er voltrekt zich dus in Sittard-Geleen reeds decennia lang een transitie. Hierin onderscheidt de Wes-

telijke Mijnstreek zich wezenlijk van de Oostelijke Mijnstreek.  
Transformatie zit bij de inwoners van onze stad in het bloed en vanuit deze traditie is innovatie in 

deze regio niets nieuws en dus eigenlijk van alle tijden. 

Een goed moment dus om in 2015 de balans op te maken en te beseffen dat hierin voor Zuid-

Limburg grote kansen liggen. Transitie speelt in op toekomst. Het “innovatie-virus” moet worden 

doorgegeven aan onze jeugd. 

 

De wijken De Kluis en Geleen-Zuid zijn grotendeels tot stand gekomen omdat er voor de  werkne-

mers van Staatsmijn Maurits en het SBB (stikstofbindingsbedrijf) dringend woonruimte noodzakelijk 

was en ze deze in een nieuwgebouwde wijk van Geleen konden vinden. Ook het wijkplatform wil het 

Jaar van de Mijnen niet onopgemerkt voorbij laten gaan en denkt daarbij aan een presentatie-stand 

op onze jaarmarkt en/of er op enigerlei wijze aandacht aan te besteden in de winkels van Zuidhof. 

Hiervoor zijn foto’s, documenten of andere materialen nodig, die kunnen bijdragen aan een beeld-

vorming van deze tijd. 

 

!!! Oproep aan de wijkbewoners !!! 

Heeft u foto’s, documenten of andere materialen die u ter beschikking wilt stellen, geeft dit even 

door aan  

Ronald Otten:  voorzitter@geleenzuid.nl, telnr. 06 - 21 29 46 95 

Marc Diederen:  secretaris@geleenzuid.nl, telnr. 06 - 55 84 89 81 

 

Ton Wolters 

 

mailto:secretaris@geleenzuid.nl
mailto:voorzitter@geleenzuid.nl
mailto:secretaris@geleenzuid.nl
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 Een klein monument  
op de voormalige locatie van het Medisch Centrum Geleen?? 

 

 

Tijdens mijn research voor het boek 50 jaar Geleen-Zuid trof ik in de kelder van het voormalige 

St.-Odidila “artefacten” aan die afkomstig waren van het afgebroken Barbara-ziekenhuis en de ver-

pleegkliniek St.-Jansgeleen. Zij waren bij de afbraak gespaard gebleven. Met welke bedoeling, hier 

kan men enkel naar gissen, concrete plannen voor hergebruik waren er in ieder geval niet. 

 

Tijdens vergaderingen van de Historische 

Werkgroep van Heemkundevereniging Ge-

leen zijn dit soort “verweesde” monumen-

ten vaker gespreksthema. De Heemkunde-

vereniging beijvert zich om deze “wezen” 

een bestemming te geven, onder meer 

door ze terug te plaatsen op of nabij hun 

oorspronkelijke locatie. 

 

 

 

 

Het Orbis Medisch Centrum heeft ons de “artefacten” wel-

willend ter beschikking gesteld met de bedoeling ze in een 

monument te verwerken en te plaatsen in de z.g. groene 

ruimte, ontstaan door afbraak van het Barbara-ziekenhuis 

en de kliniek St.-Jansgeleen. 

Gedacht wordt aan een zitbank of gelijkwaardig zodat een 

ontmoetingsplek gecreëerd wordt voor de bewoners en 

omwonenden van de appartementen “Drie Musketiers” 

aan de Barbarastraat. Het idee is mede omarmd door het 

Graaf Huyn College. Middels een leeropdracht gaan leer-

lingen van deze school een ontwerp, bestek en begroting 

maken.  

 

 

 

De financiering van dit project is echter nog niet sluitend. Om subsi-

dieaanvragen te onderbouwen en te steunen, zou het een plus zijn 

als het Wijkplatform kan aantonen dat het project mede door de 

bewoners van de wijk gedragen wordt. Het WPF stelt daarvoor haar 

rekeningnummer beschikbaar. Wijkbewoners kunnen middels een 

bijdrage, iedere euro is welkom, aangeven dat zij het plan een 

warm hart toedragen. Alvast bedankt!! 

 

Ton Wolters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt uw bijdrage overschrijven op rekening  
NL15RABO0170598535 ten name van het Wijk-

platform, o.v.v. “monument Barbarastraat”. 
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Met de benen bloot in de zon op een idyllisch Grieks eiland… 
  
 Maar voor je het weet zit je buiten adem op de fiets. Wind in de haren, duizenden         

goudkleurige bladeren in een wervelwind om je heen...  

 Het duurt niet lang of je zit met de kleine spruit op schoot en met spanning in je buik 

zing je luidkeels ‘Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht – excuses: Piet’. 

 Al worstelend met het lange snoer probeer je de kerstverlichting uit de knoop te ha-

len in de gloed van kaarslicht terwijl het huis omgeven is door de winterse kou...  

 Opgelucht dat je nog net op tijd wat armzalige vuurpijltjes hebt kunnen bemachtigen 

om het nieuwe jaar met goedkope cider in te luiden...  

 De muziek klinkt luid en de prachtig aangeklede wagens sluipen als slakken door de 

straten tijdens de carnavalsoptocht...  

 Terwijl de natuur langzaam weer tot leven komt ben je blij met een extra vrije dag en 

paaseitjes bij het ontbijt...  

 Je strekt je uit, met de benen bloot in de zon op dat idyllische Griekse eiland, net als 

vorig jaar...  

 De herfst valt koud op je dak...  

 De drukke decembermaand is er weer, die je best wel eens zou willen overslaan. 

 En dat noemen ze dan de mooiste tijd van het jaar.... 

 

Zeg nou zelf: een jaar vliegt voorbij. We doen ons ding, werken, zorgen voor ons gezin of voor 

onze ouders, we doen mee met alle hoogtepunten en genieten van het leven. Maar soms voelt 

het allemaal zo leeg. Wat doen we onszelf aan? Van het één hollen we naar het ander. We ver-

vangen de decoratie in huis net zo snel als de maanden van het jaar elkaar opvolgen. Uitge-

holde pompoenen maken plaats voor rode, papieren mijters op het raam. Carnavalsmaskers 

worden weer ingepakt en vervolgens hangen we vlinders, eitjes en nepbloemetjes aan takjes 

in huis. Waarom doen we dit? Heeft het allemaal waarde? Heeft de ene gelegenheid iets voor 

op de andere? Maken we onderscheid in tradities, kerkelijke feesten, feesten met vrienden?  

Wat is nou echt belangrijk voor ons, voor jou? 

Als je dacht hier het antwoord te vinden op al deze vragen, dan heb je het mis. Er is toch niets 

ergers dan elkaar regeltjes of waarheden opleggen? We zijn allemaal mensen die ons leven 

inrichten zoals wij denken dat het goed is. We zijn allemaal mensen die waarde zoeken, die 

willen voelen dat iets belangrijk is. Misschien zelfs zoeken we naar iets wat groter is dan wij-

zelf. We zijn allemaal op zoek. 

 

Mogen we je uitdagen om in deze feestmaand met zoveel verantwoordelijkheden, zoveel een-

zaamheid en stil verlangen op zoek te gaan naar iets van waarde? Met Kerstmis willen wij na-

denken over het feit dat lang geleden een grote Koning is geboren. Je kent het verhaal vast 

wel van het kindje Jezus in de kribbe. Maar waarom vinden wij dat Kind in de kribbe nog zo 

bijzonder, meer dan 2000 jaar later?  

Aan ons zullen ze over 2000 jaar waarschijnlijk niet meer denken. 

 

Maar wat als dat Kind in de kribbe nou juist aan jou denkt? Wat als Hij jou iets te vertellen 

heeft voor vandaag? Voor morgen? Dat maakt het natuurlijk anders.  

 

Als je hier meer over wil weten, dan nodigen we je van harte uit om op 25 december om 10.30 

uur naar onze kerkdienst te komen in Basisschool de Hoefer in Geleen.  

Je bent van harte welkom! Echt, dat menen we. 

  

      

Kerstviering van de Evangelische Gemeente Geleen 
Op 25 december 2014 om 10.30 uur 

Dunantstraat in het gebouw van BS de Hoefer 
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Colofon  

 

Bestuur Stichting  

Wijkplatform  

Geleen-Zuid & de Kluis  
 

Voorzitter  

Ronald Otten  

 06 - 21 29 46 95  

voorzitter@geleenzuid.nl  
 

Secretaris  

Marc Diederen 

 06 - 55 84 89 81 

secretaris@geleenzuid.nl  
 

Penningmeester  

Michel Penris  

 06 - 20 03 48 65  
penningmeester@geleenzuid.nl  
 

Redactiecommissie  

Piet Besselink (vormgeving) 

Ton Cuijpers  

Ronald Otten  

Ton Wolters  
 

Webmaster  

Geleen-Zuid & de Kluis  

webmaster@geleenzuid.nl  
 

Website  

www.geleenzuid.nl  
 

Sponsoren  
Deze krant is tot stand gekomen door 
een financiële bijdrage van de  
volgende sponsoren  

Gemeente Sittard-Geleen 

Postbus 18  

6130 AA SITTARD  

Tel. 14 046  
 

 

 

Klachten & Reparaties  

Postbus 13  

6130 AA SITTARD  

T: 046 - 420 96 00  

info@ZOwonen.com  

Woonpunt Centrale Diensten  

Postbus 1112  

6201 BC MAASTRICHT  

T: 043 - 850 97 00  

info@woonpunt.nl  

 
 
       (Zo)ver Zuidhof 

 

De laatste berichtgeving vanuit Zuidhof is alweer een tijdje geleden. Wat 
is er veel gebeurd! De laatste hobbels werden genomen en de bekende 
puntjes werden op de i gezet. Zoals iedereen kan zien, is de renovatie in 
volle gang. Wie had gedacht dat het zo ingrijpend zou zijn….. 

De weergoden zijn ons tot vandaag zeer gunstig gezind. Mede daardoor is 
het straatwerk, op enkele afwerkingen/aanpassingen na, gereed. U heeft 
geklommen, U heeft vieze schoenen voor lief genomen en u heeft omgelo-
pen en heel wat extra meters afgelegd om uw favoriete winkel(s) te berei-

ken. Maar, u heeft het gedaan, chapeau hiervoor namens de winkeliers. 
Het is nu nog duidelijker geworden welke –belangrijke- functie Zuidhof 
heeft in de wijk.  
 

De bouwwerkzaamheden, die nodig zijn om het winkelcentrum de  
vriendelijke en open uitstraling te geven die past bij de ondernemer(s)  
en u als klant(en), zijn echter nog lang niet afgerond. Daarom zijn er de  
komende tijd nog obstakels her en der. Echter geen ingrijpende 

afsluitingen en/of blokkades meer.  
 
Blij zijn we met alle positieve reacties. Deze stimuleren ons om onze  
service en glimlach hoog in ons vaandel te houden. 

Zuidhof was dringend aan renovatie toe, kon daarom alleen maar mooier 
worden en wordt nu nog veel mooier dan gedacht. Daarom waren alle  
inspanningen van de afgelopen jaren voor 100% de moeite waard.  
 

Het was altijd al plezierig om naar Zuidhof te komen, deze trend wordt nu 
dus voortgezet.  
Namens alle ondernemers stuur ik u een vriendelijke en ondernemende 
groet,  

 
Inge Buijs / voorzitter WV Zuidhof 

http://www.double-eye.nl/nieuws/verbouwing-zuidhof-is-begonnen/
http://www.double-eye.nl/nieuws/verbouwing-zuidhof-is-begonnen/
http://www.double-eye.nl/nieuws/verbouwing-zuidhof-is-begonnen/
http://www.double-eye.nl/nieuws/verbouwing-zuidhof-is-begonnen/

