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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 
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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) 
 

 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 

advertenties 

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
http://www.gesitplus.nl/
http://limoruitersport.nl/
http://www.geleenzuid.nl/
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    Aan de Wijkbewoners van  
 Geleen-Zuid & de Kluis 

Beste wijkbewoner, 
 

2016 was opnieuw een jaar waarin binnen onze wijk veel is gebeurd. De plannen van de gebiedsontwikkeling binnen de wijk zijn  
verder geconcretiseerd en er zijn al diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen, waaronder de bewoners. De renovatie van de  
Kummenaedestraat en de Kluis zijn afgerond. Natuurlijk heeft dit tot overlast gezorgd maar het resultaat mag er dan ook zijn, een  
volledig aan de huidige eisen aangepast rioleringssysteem en een vernieuwde en heringerichte bovenbouw (rijbaan, trottoirs etc.) 
waardoor het voor o.a. fietsers veiliger is geworden. 
 

De traditionele jaarmarkt vond ook dit jaar weer plaats in en rondom Zuidhof. Helaas waren de weergoden ons niet zo goed gezind, 
maar dat mocht de pret niet drukken. Een gezellige markt met een hapje en een drankje was voor vele wijkbewoners toch de drijfveer 
om een bezoekje te brengen. 
 

Binnen onze wijk zijn dit jaar verschillende Buurt WhatsApp-groepen ontstaan die een bijdrage moeten gaan leveren aan een veiligere 
wijk. Verderop in deze krant vindt U hier een uitgebreid artikel over. 
 

Het buurtpreventieteam Geleen-Zuid en de Kluis heeft op 28 oktober jl. opnieuw meegedaan aan de landelijke actie “1dagniet”. Het 
doel van deze actie is om deze dag geen inbraken te hebben in de wijk, de bewoners te informeren over inbraakpreventie door  
opvallend, in samenwerking met de politie, door de wijk te lopen. Ook nu zijn er weer situaties gesignaleerd waarbij de leden van het 
team bewoners persoonlijk hiervan op de hoogte hebben gesteld of hen middels informatiekaarten hebben geïnformeerd. Volgens de 
landelijke organisatoren was deze actie evenals vorig jaar opnieuw bijzonder goed geslaagd. Bent U geïnteresseerd geraakt?  
Wij zijn nog steeds op zoek naar buurtbewoners die willen participeren in het project “Buurtpreventie”.  
U kunt zich opgeven via buurtpreventie@sittard-geleen.nl. 
  
Verder wil ik u als wijkbewoners een vraag voorleggen. Binnen het wijkplatform hebben ons in de loop der jaren enkele leden verla-
ten, de werkgroepen waar zij o.a. In participeerden zijn echter nog steeds actief. Voor deze werkgroepen zijn wij dringend op zoek 
naar nieuwe leden. De werkgroepen zijn: Gebiedsontwikkeling, Veiligheid, Maatschappelijke samenwerking, Activiteiten en  
Communicatie. Hebt u enige affiniteit met één of meerdere van deze aandachtsgebieden en vindt u het leuk om hieraan een bijdrage 
te kunnen leveren stuur dan een mailtje naar: secretaris@geleenzuid.nl of bel met ondergetekende. 
 

Begin 2017 zal de website van het wijkplatform een heel nieuw en fris uiterlijk krijgen met een daarbij behorend nieuw logo. Dit logo is 
ontworpen door een wijkbewoner naar aanleiding van een dit jaar uitgeschreven prijsvraag. Verderop in deze krant meer hierover. 
 

Tenslotte dank ik iedereen die betrokken is bij het wijkplatform voor zijn of haar inzet in 2016 en wens U allen fijne kerstdagen en een 
voorspoedig maar vooral vredig en gezond 2017.  
Voorzitter, Ronald Otten 

mailto:buurtpreventie@sittard-geleen.nl
mailto:secretaris@geleenzuid.nl
http://www.sittard-geleen.nl/Inwoners
http://www.sittard-geleen.nl/jongerenloket/Home
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    Voorwoord wethouder 
 Bert Kamphuis 

Beste inwoners van Geleen-Zuid en de Kluis, 
 
Met de herfstvakantie nog vers in het geheugen kunnen we ook in de wijk terugkijken op een aantal succesvolle projecten. Er is 
heel hard gewerkt aan de reconstructie van de Kummenaedestraat en de Kluis. De riolering is aangepakt, rijbaan en trottoirs 
zijn vernieuwd en de wateroverlast in de Kanariestraat is aangepakt. Dat was even slikken voor alle bewoners en belangheb-
benden in verband met de overlast die nu eenmaal altijd gepaard gaat met dit soort ingrepen in de openbare ruimte. In de 
maanden mei en juni speelde het weer ons parten en moesten er werkzaamheden worden uitgesteld. Daarom werd ook na de 
bouwvak nog verder gewerkt om het riool tot aan de Rijksweg-Zuid te realiseren. Waar mogelijk werd(en) de weg(en) zo veel 
als mogelijk toegankelijk gehouden. Soms is het echter noodzakelijk om de weg geheel af te sluiten. Eind september werden de 
asfaltdeklaag, en de wegmarkering aangebracht. De gemeente hoort inmiddels heel veel positieve geluiden over hoe het er nu 
uitziet. 
 

Er zijn op meerdere plekken in de wijk ontwikkelingen te melden. Zo zijn er twee informatieavonden geweest over de bomen in 
de Meeuwenlaan. De bewoners kunnen zo meedenken en meebeslissen over hoe het beter kan in de straat. Er volgt nog een 
brief met alle informatie en twee keuzemogelijkheden, bewoners kunnen zo hun voorkeur kenbaar maken. Waar mogelijk 
wordt maatwerk geleverd, zodat aan zoveel mogelijk wensen gehoor kan worden gegeven. Afhankelijk van de inventarisatie 
wordt voorjaar of najaar 2017 gestart met de nieuwe inrichting.  
 

De wandelpaden in en langs het Burgemeester Damenpark worden ook onder handen genomen. Diverse paden zijn verbreed 
en opnieuw geasfalteerd, de gazons worden aangepast aan de nieuwe paden en waar nodig opnieuw ingezaaid. Half november 
is het werk naar verwachting gereed zodat de inwoners weer kunt genieten van de herfstkleuren in het park. 
 

Het project “De Tuinman van Sittard-Geleen” (hoe moet de openbare ruimte beheerd worden en hoe kijkt de inwoner ernaar), 
blijkt een geslaagd experiment. Er is nu heel veel informatie verzameld waar we als gemeente en ook bewoners mee aan de 
slag kunnen. Het project heeft geresulteerd in een recent door de gemeenteraad goedgekeurd en vastgesteld plan; een  
resultaat om trots op te zijn! 
  

Tot slot heb ik op 11 juli jl. een ronde door de wijk gemaakt met het Buurtpreventieteam. Dit was voor mij niet alleen opnieuw 
een nadere kennismaking met de wijk, maar gaf mij ook inzicht in het nuttige werk dat dergelijke teams verrichten om signalen 
op te pikken over zaken die verbeterd kunnen worden. Tijdens die wijkronde zijn we een aantal onvolkomenheden in de  
openbare ruimte tegengekomen en hebben we gezien dat er nog heel wat gedaan kan worden aan inbraakpreventie.  
Ramen en deuren die ’s avonds openstaan of sleutelbossen op de voordeur zijn een uitnodiging voor inbrekers. Verder hebben 
we gesproken met bewoners van de Cityflat over de veiligheidsbeleving op de parkeerplaats. Bij deze daarom mijn  
complimenten voor de leden van het Buurtpreventieteam, die zich op vrijwillige basis inzetten voor een veiligere en leefbare 
wijk. Ik loop graag nog eens mee! 
 

Hartelijke groet,   Bert Kamphuis   Stadsdeelwethouder 

Wilt u ook een artikel in de wijkkrant over uw  buurt, vereniging of stichting?  
Dat kan.  Maximaal 1 A4 , inclusief foto’s. Bij voorkeur als jpg minimaal 300dpi 

Mail uw bericht aan: redactie@geleenzuid.nl 

mailto:redactie@geleenzuid.nl
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    WhatsApp buurtpreventie 

 Geleen Zuid/Kluis 

Net als in het merendeel van Nederland schieten ook in onze wijk(en) de WhatsApp groepen als “paddenstoelen” uit de grond. Deze 
WhatsApp groepen voorzien duidelijk in een behoefte tot sociale cohesie. Eigenlijk is steeds het doel het veiligheidsgevoel in de 
omgeving “op te krikken”. 
 
Voor onze wijk hebben we een hele goede samenwerking kunnen realiseren tussen de beheerders van de diverse WhatsApp groepen, 
de wijkagent, de gemeente, het buurtpreventieteam en natuurlijk het Wijkplatform. 
 
Iedere WhatsApp groep is solitair. M.a.w. een eigen besloten groep met eigen afspraken en regels. De beheerders onderling hebben 
echter wel met elkaar contact, enerzijds om meldingen die “gebied-overstijgend” zijn aan elkaar door te  
geven, anderzijds om elkaar te ondersteunen. 
 
Om u aan te kunnen sluiten bij een WhatsApp groep is in beginsel een smartphone met de app “WhatsApp” nodig. Vervolgens kunt u 
per e-mail contact opnemen met de beheerder van de WhatsApp groep van uw stukje wijk, deze kan u met uw 06 nummer toevoegen 
aan de juiste groep. 
 
Is in uw stukje wijk nog geen WhatsApp groep actief dan kunt u overwegen deze zelf op te richten, eventueel met anderen of zelfs een 
buurtvereniging. Geadviseerd wordt wel om vooraf contact op te nemen met ondergetekende zodat voorkomen wordt dat meerdere 
mensen c.q. organisaties met goede ideeën in elkaars vaarwater gaan zitten. Voor advies en ondersteuning kunt u altijd bij mij, en 
mijn collega-beheerders, terecht. 
 
 

      Bekende WhatsApp groepen: 
 

    
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 de Manege       
(Frans Erenslaan / Jasparstraat / Manege e.o) 

  @buurtpreventie.geleenzuidkluis@gmail.com 
 
  Seipgensstraat 
Contact via BuurtApp de Manege  
 
 Buurtwacht Zuid 
   (Spaans Neerbeek en omstreken) 
   @buurtwacht-zuid@ziggo.nl 

 
 BuurtApp Hoogbouw Geleen-Zuid             
(Wagenaar-Pijper-Bachstraat   

  (Jos Klijnenlaan en alles ertussen in)  
 @hoogbouwgeleen-zuid@ziggo.nl 
 

  Landsteinerstraat    
  Contact via buurtwacht Kluis 

 

  Bungalowpark Geleen-Zuid 
Contact via buurtwacht Kluis  
                                
   Buurtwacht Kluis 
   Beekhoverstraat -Rijksweg Zuid 
   Jos Klijnenlaan-Frans Erenslaan 
   Beatrixlaan en alles ertussen in) 
  @buurtwacht-kluis@ziggo.nl Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met;  

Jeroen Schoonen,   Beheerder WhatsApp groep(en) Buurtwacht Kluis 
@ buurtwacht-kluis@ziggo.nl  
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Al jaren is Cicero Thuis in de wijk actief als thuiszorgorganisatie.       

Wij leveren met een klein en persoonlijk team verzorging en verpleging in 

Sittard-Geleen. Wij werken zelfsturend, dus wij overleggen zelf met cliënten 

wanneer en hoe zij de zorg het liefst ontvangen. Hierdoor kunnen we de zorg 

optimaal afstemmen op de wensen van de cliënt. 

  
Wij weten hoe belangrijk het is dat iemand die afhankelijk is van zorg, zich op 

zijn gemak voelt en zo veel mogelijk zelf keuzes maakt. Dus ook een vrije  

keuze voor een thuiszorgorganisatie.  

Op die manier kan iemand zo lang mogelijk, veilig en prettig thuis wonen en 

zijn of haar eigen leven leiden.  

Daarbij houden we ook rekening met de draagkracht van aanwezige mantelzorg. 

  
Wanneer u geïnteresseerd bent in onze mogelijkheden, kunt u vrijblijvend telefonisch contact opnemen met ons.  
Indien gewenst kan er ook een gesprek plaats vinden met de wijkverpleegkundige voor kennismaking en informatie.  

 

Wijktelefoon: 06 - 23 45 44 36             Wijkverpleegkundige:  06 - 30 30 40 39 
 

 Cicero Zorgservice 
Telefoon: 0900 500 95 00 
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 HULP vragen   -   HULP bieden 

Beste bewoners van Geleen-Zuid & de Kluis. 
 
Reeds eerder is in deze wijkkrant aandacht besteed aan onze organisatie, de Stichting HiP Westelijke Mijnstreek. Graag  
willen wij e.e.a. nogmaals onder uw aandacht brengen omdat blijkt dat onvoldoende mensen onze organisatie kennen.  
Dit blijkt onder meer uit de weinige hulpvragen die ons via de helpdesk bereiken. Onderstaand nogmaals een korte uitleg:  
 
HiP WM is een vrijwilligersorganisatie die in principe werkt met kerkgebonden vrijwilligers, voor Sittard-Geleen momenteel 
ca. 60 vrijwilligers. De hulp die geboden wordt is kortdurend en laagdrempelig voor mensen met weinig sociale contacten 
en weinig financiële middelen. Bij de hulp die geboden wordt kunt u b.v. denken aan: 
bij eenzame mensen een kopje koffie drinken, begeleiding naar ziekenhuis of huisarts, een boodschap doen, met iemand 
gaan wandelen, een klein klusje in huis uitvoeren of hulp bij de computer.  
U kan dus een vrijwilliger vragen voor allerlei zaken.  
Daarom, schroom niet als u een probleemp(je) heeft en bel het nummer van HiP en naar alle waarschijnlijkheid is er een 
vrijwilliger die u graag wil helpen. 

Blijf niet tobben, wij helpen u graag! 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
      Ben Ketelslegers Plaatscoördinator HiP WM  (046) 474 69 04   06 - 53 97 93 31    bketelslegers@kpnplanet.nl 
 
Stichting Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek 
Telefoon helpdesk:             (046) 426 27 27 
Email:                                    wm@stichting.nl 
Website:                                www.hipwestelijkemijnstreek.nl 
Facebook:                             www.facebook.com/1555163201411146 
Kamer van Koophandel:     63890666   
IBAN-nummer:              NL09RABO0302058087 
                                                t.n.v. Stichting Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek 

mailto:bketelslegers@kpnplanet.nl
mailto:wm@stichting.nl
http://www.hipwestelijkemijnstreek.nl
http://www.facebook.com/1555163201411146
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Dagbesteding in Wijksteunpunt Amusant 

Dagbesteding, voorheen dagverzorging, is bedoeld voor senioren die langer zelfstandig thuis willen wonen, maar daarbij on-

dersteuning nodig hebben. Mantelzorgers krijgen daardoor de tijd om even op adem te komen en de deelnemer is even in een 

andere omgeving. Centraal staat een plezierig contact met elkaar. Aan de deelnemers worden zowel individuele als  

groepsactiviteiten aangeboden.  

Denk hierbij aan creatieve activiteiten, deelnemen aan een spel, wandelen, winkelen of bewegen op muziek. 

Tijdens de dagbesteding wordt samen met iedere deelnemer individueel bekeken hoe structuur gebracht kan worden in het 

dagelijkse leven thuis en hoe de zelfredzaamheid gestimuleerd kan worden. Tijdens de dagbesteding wordt rond het  

middaguur een broodmaaltijd geserveerd. 

De dagbesteding start in de ochtend tussen 09.30 uur en 10.30 uur en eindigt tussen 16.00 uur en 17.00 uur. Deelnemen aan 

de dagbesteding kan met en zonder toestemming van de gemeente. Bij toestemming van de gemeente betaalt u hiervoor een 

eigen bijdrage. Heeft u géén aparte toestemming van de gemeente dan betaalt u een door Vivantes vastgesteld tarief. 

Voor meer informatie over de dagbesteding kunt u contact opnemen met onze klantadviseurs. Zij staan klaar om u te helpen, 

te adviseren en te ondersteunen. Bereikbaar op werkdagen via het centrale nummer van Vivantes, (046) 411 35 00. 

“Hoe maak ik een online afspraak bij de Stadswinkel?” 
 
“Is het wel veilig om online mijn gegevens in te vullen?” 
Vragen die regelmatig gesteld worden aan de vrijwilligers van de internetcorners. Inmiddels heeft ieder wijksteunpunt een 
dergelijke internetcorner, speciaal voor buurtbewoners die onzeker zijn over het gebruik en de mogelijkheden van het 
internet. De gemeente wil haar digitale dienstverlening gebruiksvriendelijk aanbieden.  
 
 
Digitale formulieren invullen 
Vindt u het moeilijk om digitaal zaken te regelen met bijvoorbeeld de gemeente, of om online een formulier in te vullen dan 
wel in te loggen met DigiD? Gewoon hulp vragen aan de vrijwilligers van het wijksteunpunt. Ze kunnen u ook helpen om een 
afspraak te maken bij de gemeente. Ze staan graag voor u klaar, ze zijn er voor U! 
Op www.sittard-geleen.nl (zoek op wijksteunpunten) vindt u een Steunpunt in uw buurt. 
 
 
Privacy 
Vraagt u zich af hoe het zit met uw privacy? Of wilt u niet dat de vrijwilligers (ongewild) inzage krijgen in uw persoonlijke  
gegevens als ze inloggen met uw DigiD? Vraag dan iemand die u vertrouwt, bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend, 
om namens u het formulier in te vullen. Meer informatie hierover vindt u op www.digid.nl/machtigen. 
 
 
Suggesties voor verbetering 
Heeft u nog suggesties hoe de gemeente de website en online-dienstverlening kan verbeteren? Laat het weten via 
www.sittard-geleen.nl/contact. U kunt de gemeente ook volgen via Facebook  
 
en  Twitter @sittardgeleen. 

Hulp bij digitale diensten van de gemeente 

https://www.facebook.com/sittardgeleen
http://www.sittard-geleen.nl
http://www.digid.nl/machtigen
http://www.sittard-geleen.nl/contact
https://twitter.com/sittardgeleen
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Informatie Nieuwbouwplannen Glana, Geleen-Zuid 

   

Beste buurtgenoten, 

 

In het kader van de veranderende zorgvraag en de 
verouderde woonsituatie in het gebouw St.-Odilia heeft  
het voormalige Orbis reeds vanaf 2007  de keuze gemaakt op 
diverse plekken nieuwbouw te realiseren. 
In 2009 werd de Zilverlinde in Lindenheuvel in gebruik  
genomen en in 2012 werden de drie Musketiers aan de  
Barbarastraat en Lienaertsstraat geopend.  
Het laatste project alvorens het oude St.-Odiliagebouw wordt  
afgebroken, is het realiseren van nieuwbouw op het terrein van 
Zuyderland aan de Lienaertsstraat.  

 

Medio 2017 wordt gestart met de bouw van een aantal kleinschalige woonvoorzieningen op het thans leegstaande terrein 
aan de Lienaertsstraat . Dit zal een vervanging zijn van de verpleeghuisbedden in het oude St. Odilia. Bij de huidige ingang 
van Glana worden nieuwe centrale voorzieningen gebouwd. 

 

Als de nieuwbouw klaar is, kan de sloop plaatsvinden van het oude St.-Odilia en het resterend deel van het oude ziekenhuis. 
Als alles volgens planning verloopt, beschikt Zuyderland in Geleen-Zuid in 2020 over moderne zorg- en woonvoorzieningen in 
een parkachtige omgeving, vandaar de naam Parc Glana. 

 

Binnenkort wordt een emailadres in gebruik genomen: nieuwbouwparcglana@zuyderland.nl  
Hier kunt u vragen, ideeën, suggesties met ons delen; 
Indien u geen gebruik maakt van het mailverkeer, kunt u uw vraag ook aan de receptie van Glana 
door geven, telefoonnummer 046 4783344. 
  

Belangrijk: de bijgevoegde afbeeldingen laten een voorbeeld en een indruk zien; er is nu nog geen keuze gemaakt voor de 
kleuren van de stenen! 

 

Met vriendelijke groet,  Hanneke Hoen Manager Glana 

  Weggeefwinkel Geleen 
  Ruim één jaar is de weggeefwinkel nu geopend in de garageboxen in de Pijperflat, Geleen - Zuid. 
En het is een enorm succes. 

 De winkel is geopend:  
 elke dinsdag en donderdag van 11 - 16 uur 
 1e zaterdag van de maand van 10 14 uur 
 

In de weggeefwinkel kun je terecht voor huisraad, kleding, speelgoed en linnengoed. 
Iedereen met een smalle beurs mag gebruik maken van de winkel en maximaal 3 artikelen 
gratis meenemen.  We staan ook op facebook: Weggeefwinkel Geleen 

https://www.facebook.com/groups/790809344348727/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/790809344348727/?fref=ts
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De Zonnebloem Geleen 

Goedemorgen mevrouw Smeets, hoe is het met u? Och het gaat, maar het valt niet mee om altijd thuis te zitten. Mevrouw 
Smeets ik kom u halen.  
Het is mooi weer vandaag.  Zullen we een stukje gaan wandelen in het park? We nemen de rolstoel mee.  

O wat was dat fijn, even naar buiten en genieten van de vogels en de bomen. Leuk ik kom snel 
een keer terug. 

 

De Zonnebloem Geleen draait om mensen. We brengen mensen bij elkaar. We proberen om mensen 
met een lichamelijke beperking onvergetelijke momenten te bezorgen. Zodat jong, vanaf 18 jaar, en 
oud weer hele fijne momenten in hun leven hebben. 
 

Dag Milan, man kom op we gaan een terrasje pikken. Ik heb vervoer geregeld en ja hoor we maken er 
een feest van. Kom man. Tof joch als het kan wil ik graag nog eens met je mee. 
 
De Zonnebloem Geleen probeert mensen bij elkaar te brengen. Elkaar ondersteunen en helpen zo dat het leven weer kleur 
krijgt. De Zonnebloem Geleen organiseert ook grote activiteiten. Met een groep een dagje uit en eens per jaar een vakantie.  
 

Dag meneer Jansen, hoe maakt u het?  Ach we proberen er iets van te maken. 
Meneer Jansen u vertelde altijd van die leuke verhalen van vroeger. Zou u dat ook eens voor een groepje mensen willen doen?  
Ik ken een groep die dat heel leuk zou vinden. Ik neem meneer Jansen mee en hij vertelt over zijn leven vroeger. Iedereen (10 

personen) luistert ademloos. 
 

 Meneer Jansen wat ben ik blij dat u ondanks uw beperking de verhalen hebt willen vertellen. 
 Meneer Jansen geniet zichtbaar en wil het best nog een keer doen. 
 

U heeft vast ook nog wel een momentje om af en toe eens iemand met een beperking te helpen of  te  
bezoeken?  Word dan vrijwilliger bij de ZONNEBLOEM Geleen. 
 

Informatie over en aanmelding voor de Zonnebloem Geleen: 
 

Lies Visschers, 06 - 22 19 36 73  of via mail:   secr.zonnebloemgeleen@live.nl   

Nieuw logo Wijkplatform Geleen Zuid en de Kluis  
Het wijkplatform Geleen Zuid en de Kluis is ontstaan door de samenvoeging van de twee wijkplatforms van Geleen Zuid en de 
Kluis. Destijds is er een logo gebruikt voor het nieuw gevormde wijkplatform, in de vorm van de afbeelding van het Kluisje, welke 
weliswaar in de wijk de Kluis staat maar op de rand van de wijk Geleen Zuid. 
Wij als wijkplatform vonden dat het nu tijd werd om hiervoor een nieuw logo te (laten) ontwerpen en hebben hiervoor in  
december 2015 een prijsvraag uitgeschreven in de wijkkrant. 
Hierop zijn meerdere reacties en logo’s aan ons toe gezonden. Tijdens een reguliere vergadering van het wijkplatform werden  
deze logo’s uitvoerig besproken en uiteindelijk vond er een stemming plaats. Hieruit werd duidelijk dat met meerderheid van 
stemmen bijgaand logo is gekozen. 
 

De gedachte achter het logo is een cirkel welke symbool staat voor de wijk, de samenleving. 
De kleuren stellen de diverse nationaliteiten en geloofsovertuigingen voor, welke samen een geheel vormen in de wijk.  
Het wijkplatform vertegenwoordigt en is de stem van de bewoners uit de wijk ( cirkel ) 
 

De prijswinnaar/ontwerper van het logo, de heer Lei Heiligers,  is door de voorzitter van het wijkplatform gefeliciteerd met de 
door hem gewonnen prijs en de daarbij behorende cadeau cheque is hem reeds overhandigd. 
 
Vanaf januari 2017 zal ook de vernieuwde website van het wijkplatform Geleen Zuid en de Kluis worden gelanceerd, waarin 
 uiteraard het nieuwe logo is te zien. 
 
 

mailto:secr.zonnebloemgeleen@live.nl
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Wielerbaan Geleen: Plezier en maatschappelijk betrokken 

   
  
 

 

De Wielerbaan op Laco Glanerbrook gaat ook volgend jaar weer diverse wieleractiviteiten 
organiseren. Koersen op zondag zijn momenteel in volle gang. De Math Salden Coupe 
 d'Hiver, een herfst-wintercompetitie voor jong en oud, ervaren of onervaren, tussen 11 
en 12 uur. 
In het voorjaar van 2017 starten de avondkoersen weer op dinsdag en donderdag. In de 
vier jaar dat wij nu koersen organiseren, zie we met vreugde het aantal deelnemers sterk 
groeien. Met onze competities trekken we wielrenners uit de hele Euregio aan. Er komt 
zelfs een renner uit de buurt van Antwerpen. Zijn ouders komen ook mee en maken dan 
een praatje met aanwezig publiek. We worden ondersteund door Jack Theunissen en 
Bernd Oldenbeuving. We halen graag onze derny’s van stal om samen voor de wedstrijd 
een training te verzorgen. Een derny is een lichte motorfiets die gebruikt wordt als gang-
maker voor de baanrenners. Hierdoor kunnen flinke snelheden worden bereikt.  

Iedere dinsdagavond geeft de voormalige profwielrenner en huidig jeugdtrainer Ad Wijnands 
training. Samen met Ad gaan we volgend jaar meer de nadruk op de jeugd leggen. “Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst” zo luidt het spreekwoord. Zijn visie op het jeugdwielrennen in  
Nederland is, dat men laagdrempelig moet beginnen met de wielersport. Dat is wat ook wij doen 
op de wielerbaan. Je moet de jeugd enthousiasmeren en laten starten zonder veel psychische en 
sportieve druk. Dit kan door op de wielerbaan te fietsen, waarbij techniek en plezier met elkaar 
gecombineerd worden. De kritische succesfactor is, dat de kinderen telkens op een vast tijdstip 
de mogelijkheid moeten krijgen om de (nieuwe) hobby uit te kunnen oefenen. Volgens Wijnands 
moet er geen prestatiedruk worden opgelegd, want de jonge kinderen moeten al veel te veel en 
te vaak presteren. Daarom is het belangrijk dat bij het beginnen met een sport het plezier de  
boventoon voert. Plezier en continuïteit.  
Tijdens de trainingen is het Glanerbloempje” (Chalet op de baan) ook geopend. Wil Smeets  
verzorgt de catering op de wielerbaan. Hij 
maakt echt de lekkerste cappuccino. Onze 

koersen hebben ook een sociaal karakter gekregen. Jong en oud komen graag 
naar de wedstrijden kijken en maken onderling een praatje op de tribune.  
Gewoon om even thuis weg van de bank om onder de mensen te komen. Het 
publiek wordt bij de uitreiking van bijvoorbeeld de bloemen en de prijzen be-
trokken. Mocht er iemand ziek zijn of is er een plotseling overlijden, wordt hier 
ook aandacht aan besteed.  
Voor 2017 liggen er weer mooie activiteiten op de plank. Zo is er op zondag  
8 januari de Nieuwjaarskoers met de zegening van fietsers(-sters) door kapelaan 
Carlos Martinez. Hij gaat zelfs na de zegening op de derny rijden. We hebben op 
carnavalszaterdag een “Foute Koers” met verklede renners. De Prins van de 
Sjoutvotte komt ook langs om de renners te begroeten met nonnevotten. Op 
zaterdag 6 mei bestaat het Burgemeester Damenpark 85 jaar en hebben wij het ForYouTour t.b.v. Kinderonderzoeksfonds Limburg. 
Samen met anderen gaan we die dag ons mooie sportpark op de voorgrond plaatsen er wordt er tevens geld geworven voor het 
wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Kindergeneeskunde binnen Maastricht UMC+.  
 

Kortom wielerbaan Geleen is niet alleen keihard fietsen maar is ook sociaal maatschappelijk betrokken en daar ben ik best een 
beetje trots op! 
Michel van Dijke,  Stichting Wielerbaan Geleen 

Meer info op www.stichtingwielerbaangeleen.com 

http://www.stichtingwielerbaangeleen.com/
http://www.stichtingwielerbaangeleen.com/


 blz 12 

 Gebiedsontwikkeling Geleen Zuid 
 

 
 

Hebt u vragen over de gebiedsontwikkeling in Geleen Zuid of persoonlijke vragen vanuit de herstructurering? 
Dan kunt u terecht in het wijkservicepunt van ZOwonen op de begane grond van de Van Goyenstraat 1-140  

Elke woensdag tussen 15.00 uur en 16.00 uur.    

https://www.zowonen.com/
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Basisschool Reuzepas, Verdistraat 25 6164 CK Geleen 

Nieuwsflitsen vanuit IKC Reuzepas 
We werken samen met ketenpartners met als motto: één kind één plan. 
Bij ons is elke dag een open dag. Bezoek Reuzepas om met eigen ogen te zien hoe wij werken met kinderen en het onderwijs  
gestalte geven. 
 
Vluchtelingenwerk Nederland 
Iedere week staan vier tot vijf vrijwilligers klaar om Nederlandse les te geven aan vluchtelingen en 
anderstaligen op locatie Reuzepas. Er wordt ingestoken op diverse niveaus.  
Behalve de les is ook het onderlinge contact van groot belang. Tijdens de pauzes van een half uur zijn de 
deelnemers in de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en hun Nederlandse conversatie toe te 
passen. Aanmelden kan altijd! 
Bij? Britta Zeinstra, T: 046.4200208/ 06.10946547 of loop gerust binnen op  maandagmorgen en wordt 
overlegd waar en wanneer gestart kan worden. 
Hoe laat? Van 9.15u tot 12.00u..  
 
 
 
 
Bieb op school (B.O.S). 
 
Zoals in de vorige wijkkrant vermeld, draait onze schoolbieb volop. 
Aan een gedegen boekenaanbod is gewerkt en tijdens de Kinderboekenweek begin oktober is het assortiment weer verder  
uitgebreid met boeken die in aanmerking kwamen voor een gouden penseel en zilveren griffel. De  groepen 3 t/m 8 ruilen hun  
geleende boeken wekelijks o.l.v. een vaste groep ouders. De groepen 1/ 2 gaan samen met hun leerkrachten boeken voor hun 
leeshoek en themahoek uitzoeken. De medewerkers van Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf gaan samen met de kinderen ook op 
zoek naar steeds weer andere boeken, behorende bij het thema dat aan de orde is. De inrichting nodigt tevens uit om ter plekke  
te lezen, te bladeren en voorgelezen te worden. Bieb “Wonderland” is op Reuzepas niet meer weg te denken. 
 
Opening Kinderboekenweek op Reuzepas 

   
  Het thema van de KBW 2016 was “Voor altijd jong”. Het startsein werd gegeven door 
  Juffrouw Lily die commentaar gaf op een heuse opa en – oma race uitgevoerd door het team.  
  Aangemoedigd door juf Lily, alle leerlingen en ouders behaalden alle juffen en meesters de  
  eindstreep. Deze periode kwamen ook diverse opa’s en oma’s voorlezen bij hun kleinkinderen 
  in de groep, werd een voorleeswedstrijd gehouden en een foto quiz met de babyfoto’s  
  van alle leerkrachten. Deze laatste activiteit maakte heel wat reacties los    
 

 
 
IKC Reuzepas is een school en integraal kindcentrum waar: 

 Alle kindfuncties gehuisvest zijn 

 Kinderen welkom zijn van 0 tot 12 jaar. 

 Opvang kan worden geregeld van 7.00u tot 19.00u  

 Oog is voor resultaat 

 En hart voor kinderen 
 
 
Alle medewerkers van Integraal Kindcentrum Reuzepas wensen u een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!  
Basisschool Reuzepas - KDV Reuzepas ( kinderdagverblijf) - Peuterspeelzaal 1 en 2 van Robbedoes - De Domijnen, Bieb op school 
BSO Reuzepas ( buitenschoolse opvang) - Synthese (centrum voor onderzoek en behandeling) - Ecsplore ( sport aanbod) en 
PIW (Partners in welzijn)  

 Telefoon: (046) 474 72 07 
 

Email: info@bsreuzepas.nl   
 

Website: bsreuzepas.nl 

mailto:info@bsreuzepas.nl
http://bsreuzepas.nl/
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     Kent u uw wijk?      Deel 2 Spaans Neerbeek        

Het voormalige gehucht Spaans Neerbeek is een van de oudste woonkernen van Geleen. Het lag in een uithoek van de gemeente 
en behoorde eeuwenlang tot de parochie Oud-Geleen. 
Het nieuwe mijnspoor van Staatsmijn Maurits naar het NS-emplacement in Nuth scheidde in 1931 de beide Neerbeeken, die nu 
alleen via een spoorwegovergang met elkaar verbonden waren.  
Bij de stichting van de Callistusparochie van Neerbeek werd Spaans Neerbeek in 1933 logischerwijs bij deze nieuwe parochie  
gevoegd omdat het samen met het grotere “Hollands Neerbeek” een grote kern vormde. 
Door de ingebruikname van één rijbaan van de autoweg Geleen – Nuth in 1953 kwam de spoorwegovergang te vervallen en  
werden beide kernen volledig van elkaar gescheiden. Er kwam een viaduct over de autoweg en het voormalige mijnspoor aan de 
huidige Europalaan. In 1963 werd het gehucht Spaans Neerbeek bij de nieuwe Pastoor van Ars-parochie gevoegd. 
 

De oudst bekende vermelding van Neerbeek is uit 1225 als Arnold van Born zes hoeven 
noemt die deel uitmaken van het landgoed Nederbeke. 
In de kroniek van Beekenaar Peter Treckpoel wordt vermeld dat in 1505 de Gelderse  
troepen naar “Neyederbeick” trekken en ze buurtschap nagenoeg platbranden. In 1526 
telde Neerbeek weer 39 huizen.  
In de Codex 1605-1654 van de parochie Opgeleen (=Oud Geleen) noemt pastoor Leurs 11 
bewoners van Nierbeeck met naam, omdat zij een belasting in natura aan de kerk ver-
schuldigd zijn. 
Pas in 1661 wordt het land van Valkenburg definitief verdeeld tussen de Hollanders en de 
Spanjaarden. (Oud-)Geleen en Spaubeek werden Spaans. Beek werd Staats. Neerbeek 
werd willekeurig in twee stukken verdeeld. Het grootste deel van Neerbeek werd als 
Staatsgebied voortaan tot Beek gerekend. 
 
Op een in 1663 opgestelde lijst worden voor Hollands 
Neerbeek 69 huizen genoemd en voor Spaans Neer-
beek 21 huizen. Landmeter Jan Bollen telde in 1676 
ook 21 huizen in Spaans Neerbeek. 
 

Ten gevolge van de Spaanse Successieoorlog komen in 1715 
de Spaanse gebieden in onze streken onder het gezag van 
Oostenrijk. Vanaf dan moeten we dus eigenlijk spreken van 
Oostenrijks Neerbeek. De naam Spaans Neerbeek blijft ech-
ter gehandhaafd. 
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     Kent u uw wijk?      Deel 2 Spaans Neerbeek        
   
  

©Ton Wolters        

De grenssteen van Naamse hardsteen waarin de namen GELEEN / BEEK zijn  
uitgekapt, stond ooit in de voormalige Dorpsstraat ter hoogte van het huidige over-
loopbassin aan de Van Akenstraat. Vanwege de aanleg van de geluidswal langs de A76 
wordt deze steen weggehaald, en op 10 juli 1991 herplaatst op de oude grens aan de 
Europalaan, nu vlakbij de brug over de autoweg  
 
 
 
 

In de nieuwe uitbreidingsplannen van de gemeente Geleen was geen plaats 
meer voor de eeuwenoude kern van Spaans Neerbeek. 
Het stratenplan van de nieuwe wijk werd volledig over de Dorpsstraat en de 
Kummekerweg van de buurtschap Spaans Neerbeek geprojecteerd. In 1965 
wordt met de afbraak begonnen om deze nieuwe wijk in Geleen-Zuid te kunnen 
realiseren. 
Wat gebleven is, is een klein stukje Dorpsstraat ter hoogte van het Verdiveld, 
met café Oud-Spaans, de nieuwbouw van Huize Wolf, Sunny Home en een aan-
tal jaren-50 woningen aan de overzijde. 
Ook de 2 monumentale bomen op het Verdiveld hebben de kaalslag overleefd. Zij stonden ooit aan weerskanten van een 
open veldkapel, met een veldkruis in een houten achterwand. Dit veldkruis werd in 1933 vervangen door een bakstenen  
kapel. Deze werd in 1965 weer afgebroken. Op deze plek werd in 1973 opnieuw een veldkruis geplaatst. 
Van de toenmalige Kummekerweg zijn alleen het oude huis aan de Bachstraat/Weberstraat en de eerste huizen langs de  
ventweg aan de Jos Klijnenlaan nabij Rijksweg-Zuid gespaard gebleven  

 
Bronvermelding 
Spaans Neerbeek, een oud en voormalig gehucht onder Geleen,  
MPH Hamers, 1989 Neerbeek, een apart kerkdorp.  
Wat Baek ós bud, deel 6, JHM Hoen, 1983 
Geleen door de eeuwen heen, deel 1, Schug, 1964 
Parochie Geleen van 1605 – 1654, Frits Hermans 
www.geleenzuid.nl  => boek 50 jaar Geleen-Zuid, hoofdstuk 2: Voorgeschiedenis 
 

 
 
met foto’s  van: 
 

Pinxt, Rob Holthuis, Eussen-Peters, Storcken, Eyssen-Clerx en 

Heemkundevereniging Geleen 

 

 

http://www.geleenzuid.nl
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http://www.zuidhofgeleen.nl/

