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Aan de Wijkbewoners van
Geleen-Zuid & de Kluis
Beste wijkbewoners,
2015, een bruisend jaar loopt ten einde en wat is er weer veel gebeurd in de wijk. Een buurtpreventieteam is opgericht dat samen met U “onze” wijk leefbaar, veilig en schoon wil houden.
Winkelcentrum Zuidhof ligt er thans fantastisch bij en mag met recht gezien worden als het
sociale “hart” van onze wijk. Er is intensieve samenwerking tussen woningvereniging Zo Wonen,
gemeente, PIW en politie. Deze samenwerking heeft geleid tot de oprichting van een Veilige
Buurten Team (VBT), verderop in deze krant meer hierover. Een burgerinitiatief heeft geleid tot de
oprichting van een “weggeef” winkel, waar men op verschillende dagen en tijdstippen terecht kan.
Ook hierover meer verderop in deze krant.
De traditionele jaarmarkt vond dit jaar in en rondom Zuidhof plaats. Er waren vele positieve reacties en de gehele sfeer was uitstekend. Natuurlijk waren er enkele op- aanmerkingen die meegenomen zijn in de evaluatie voor 2016. Daarnaast heeft er op 27 september de door het wijkplatform georganiseerde burendag plaatsgevonden op en rondom het Verdiveld. Deze dag was goed
bezocht. Veel activiteiten en spellen. Een dag die voor herhaling vatbaar is.
Sinterklaas in Zuidhof was dit jaar anders van opzet. In samenwerken met “Ozo doeikmee”, gevestigd in het Plenkhoes, was de Sint niet alleen in Zuidhof te gast maar ook in het Plenkhoes.
Daar zorgden stagiaires en een grote Sinterklaas Disco Show voor een spetterend feest.
De renovatiewerkzaamheden van de Kummenaedestraat en de Kluis hebben vertraging opgelopen, maar zijn uiteindelijk eind 2015 gestart. Via onze facebookpagina en website zult u hierover
verder geïnformeerd worden, uiteraard naast de reguliere communicatie van de gemeente.
Het buurtpreventieteam Geleen-Zuid en de Kluis heeft afgelopen 13 november 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. Volgens de organisatoren was deze actie net zoals vorig jaar weer
enorm succesvol. Nog steeds zijn wij druk doende met het zoeken naar buurtbewoners die willen
participeren in het project “Buurtpreventie”.
U kunt zich kunt aanmelden via buurtpreventie@sittard-geleen.nl .
Verder kan ik U nog mededelen dat er een bestuurswissel heeft plaatsgevonden in de functie van
de secretaris. In mei 2015 is Jacqueline Goertz als secretaris van het wijkplatform benoemd. Een
artikel waarin zij zich voorstelt staat verderop in deze krant.
2016 biedt weer volop kansen en ontwikkelingen, zoals de aanleg van een voetpad tussen de
Spaubeeklaan en de Biesenhof en natuurlijk niet te vergeten ons grote evenement “Met de bek vol
drek” op 28 augustus 2016.
Tenslotte dank ik iedereen die betrokken is bij het wijkplatform voor zijn of haar inzet in 2015 en
wens U allen fijne kerstdagen en een voorspoedig maar vooral vredig en gezond 2016.
Voorzitter
Ronald Otten
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Voorwoord wethouder Bert Kamphuis
De zomer ligt al weer even achter ons, ofschoon op het moment van schrijven de thermometer nog
bijna 18 graden aangeeft, en dat in november!
Toch wil ik van de gelegenheid gebruik maken om even terug te kijken naar hetgeen er in 2015 in de
wijk speelde. De ruimte is hier te beperkt om een heel jaar samen te vatten, maar toch wil ik enkele
belangrijke zaken noemen.
Zo kunnen we terugkijken op een geslaagde opening van Winkelcentrum Zuidhof. Het heeft even geduurd, maar het resultaat mag er dan ook zijn. Het brede winkelaanbod trekt ook klanten uit de omringende wijken. Complimenten aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.
In september heeft de gemeente Sittard-Geleen op verzoek van het Landelijk Operationeel Coördinatie
Centrum crisisopvang georganiseerd voor 250 vluchtelingen in Glanerbrook. Het was voor alle medewerkers van VluchtelingenWerk, het Rode Kruis, de gemeente en de betrokken wijkagenten een niet
alledaagse operatie, die veel inzet vergde. We hadden slechts een halve dag de tijd om alles in orde te
maken voor de komst van deze vluchtelingen. Dat betekende helaas dat de buurt pas op het laatste
moment geïnformeerd kon worden. Dank voor uw begrip hiervoor, het is hartverwarmend om te zien
hoe positief de buurt heeft gereageerd. Er kwam veel hulp vanuit de wijk in de vorm van kleding,
speelgoed, vlaai van de buurtvereniging tijdens de Burendag en er werden activiteiten georganiseerd
voor de kinderen. De mensen waren erg dankbaar en blij met de geboden steun. Ik heb verschillende
mensen uit Syrië en Eritrea gesproken en zij hebben zich hier gedurende zes dagen welkom gevoeld.
Onze dank gaat uit naar iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.
In oktober heeft de burgemeester het initiatief genomen om samen met de politie zeven veiligheidsbijeenkomsten en twee veiligheidspleinen te organiseren, verspreid over de hele gemeente. Inwoners
werden uitgenodigd om samen in gesprek te gaan over veiligheid. Iedereen kon preventietips krijgen.
Ik heb ook de drukbezochte bijeenkomst in Geleen-Zuid bijgewoond. Als gemeente kunnen we knelpunten dan pas aanpakken als we ook de juiste signalen van inwoners krijgen. Daarom is het werk van
het Veilige Buurten Team, dat actief is in de Pijper- en Wagenaarstraat voor ons heel belangrijk. Zij
vangen de eerste geluiden op wanneer er zaken spelen die extra aandacht nodig hebben. Uw actieve
inbreng tijdens dit soort veiligheidsbijeenkomsten is onmisbaar. Het is belangrijk dat we samen blijven
werken aan veiligheid. U kunt uw meldingen doorgeven via:

Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance: Spoed 112

Politie (geen spoed): 0900-8844

Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Meldpunt gemeente Sittard-Geleen: 14046 of www.sittard-geleen.nl

Anonieme meldingen bij gemeente Sittard-Geleen: www.sittard-geleen.nl/veiligheid

Storing, gas of elektra (landelijk nummer): 0800-9009
In dit kader wil ik zeker ook stilstaan bij het buurtpreventieteam. Tijdens de veiligheidsbijeenkomst
werd opnieuw duidelijk wat dit team voor de buurt betekent. Ik ben onder de indruk van de inzet van
iedereen die hierin meedraait. Het positieve effect van deze inzet blijkt wel uit de resultaten die tot nu
toe geboekt zijn. Het team heeft ongeveer 250 meldingen doorgegeven aan de professionals. Dit heeft
ook geleid tot wezenlijke verbeteringen; zo is het aantal vernielingen en inbraken rondom het terrein
van FC Zuid drastisch afgenomen.
Tot slot nog een woord van waardering voor het wijkplatform. Hun actieve houding zorgt ervoor dat
we op veel punten in Geleen-Zuid en de Kluis het verschil kunnen maken.
Ga zo door!
Hartelijke groet, mede namens
de stadsdeelmanager en de wijkcoördinator
Bert Kamphuis
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Politiezaken
Geachte bewoner,
Bij u in de buurt is pasgeleden ingebroken. De tijd van vroeg donker is aangebroken en
daarmee neemt ook de kans op inbraken toe. Onderzoek heeft aangetoond dat de kans
op een nieuwe inbraak groot is na een recente inbraak in directe omgeving. Inbrekers
kennen huizen, tuinen, hang- en sluitwerk en vluchtroutes in de omgeving. Inbrekers
breken zelfs in bij een huis waar ze al eerder waren. Onderstaand treft u informatie aan
over hetgeen de politie doet en datgene u zelf kunt doen om een inbraak te voorkomen.
Wat doet de politie
Een inbraak is letterlijk een inbreuk op de leefomgeving van het slachtoffer en heeft
grote invloed op zijn of haar veiligheidsgevoel. De aanpak van inbraken heeft daarom
hoge prioriteit bij de politie. Wij doen er alles aan om deze inbraak op te lossen, de dader(s) aan te houden en eventuele gestolen spullen terug te geven aan de eigenaren.
Na een inbraak doet de politie altijd een buurtonderzoek en in de meeste gevallen wordt
sporenonderzoek gedaan.
Bel 112 bij een verdachte situatie
Om inbrekers op heterdaad te kunnen betrappen, hebben we uw hulp nodig. Bel altijd
112 als u in uw buurt iets verdachts ziet of hoort. Wees alert op elke vreemde situatie,
ook al lijkt het voor u onbelangrijk. Let op personen die niet in uw buurt thuishoren en
die bijzonder veel aandacht hebben voor de huizen en/of de omgeving. Noteer hoe ze
eruit zien. En noteer ook merk, type en kenteken van eventuele voertuigen.
Andere preventietips
Als u zelf preventiemaatregelen treft, heeft u tot 90% minder kans op een woninginbraak. Het gebruik van verlichting, zowel binnen als bij de deuren die toegang geven tot
de woning, helpt ook. Wij adviseren u dan ook om tijdschakelaars op uw lampen aan te
sluiten. Zorg dat de verlichting aan- en uitgaat op wisselende tijdstippen en in wisselende vertrekken. Ook goed hang- en sluitwerk is belangrijk.
Op politie.nl onderwerp ‘Woninginbraak en www.politiekeurmerk.nl vindt u meer preventietips. Ook vindt u hier andere methodes die inbrekers vaak gebruiken om in te breken en hoe u zich hiertegen kunt beschermen.
Als u over onze aanpak of over deze info vragen of suggesties heeft, kunt u contact opnemen met uw wijkagent. Bel hiervoor het telefoonnummer 0900 - 8844.
Met vriendelijke groet,
De wijkagenten Kluis/Zuid
Erik Salden

en
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Peter Kroll

Voor wie doet u de deur open?
Beroving door een ‘babbeltruc’ komt vaak voor. Onbekenden bellen aan en proberen met
een smoes binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen, dit soms ook nog in combinatie met bedreiging en/of geweld.
Overrompeld
De ervaring van de recherche die met (vaak oudere) slachtoffers spreekt, leert dat de
slachtoffers vaak in staat van ongeloof verkeren en compleet overrompeld zijn door de vlotte babbel van de oplichter. De impact op de slachtoffers is groot. Natuurlijk zijn er ook pogingen waarbij de oplichter, door adequaat reageren van de bewoner, weet dat er niets te
halen valt en afhaakt. Echter, oplichters hebben een neus voor gewillige slachtoffers die
geen weerwoord hebben op snelle praatjes en meegaan in het verhaal. Vaak speelt ook
angst mee door de brutale en opdringerige werkwijze van de oplichters.
Bel de politie
Vertrouwt u het niet en is de persoon nog aanwezig of in de buurt? Bel 112. Is de persoon
verdwenen, bel dan 0900-8844.
Tips om diefstal door een babbeltruc te voorkomen
De daders gebruiken allerlei soorten smoezen om aan uw geld of bezittingen te komen. Ze
kunnen er heel betrouwbaar of aardig uitzien. Van deftige mannen in pakken tot moeders
met schattige kindertjes. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn, van de thuiszorg,
dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen u of hun kind bij u naar het toilet mag.
Met onderstaande tips kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc.


Laat nooit zomaar een onbekende binnen.



Kijk voor u de deur open doet eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en
vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt
u het nog steeds niet? Bel dan 112.



Als u alleen thuis bent kunt u natuurlijk ook gewoon zeggen dat het nu niet gelegen
komt. Of bijvoorbeeld dat u liever hebt dat de persoon op een andere dag terugkomt,
wanneer een bekende, een van de buren of een familielid, bij u thuis is.



Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een kierstandhouder. Of
laat een kijkgaatje in de deur maken. Zo kunt u zien wie er voor de deur staat zonder
de deur open te doen.



Voor flatbewoners geldt: niet op smoesjes reageren om de centrale toegangsdeur open
te doen.



Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten staan en sluit de buitendeur terwijl u haalt wat u wilt geven (een pen of een glas water bijvoorbeeld).
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Voor wie doet u de deur open?


Dieven en oplichters komen in alle vormen en maten. Ook schattig ogende kinderen
of moeders met kinderen zijn niet altijd te vertrouwen.



Laat vreemden geen gebruik maken van uw toilet, verwijs ze liever naar een openbaar toilet.



Ga niet in zee met dakdekkers, schoorsteenvegers etc. die ongevraagd aan huis komen en werkzaamheden proberen op te dringen. Vraag altijd bij erkende bedrijven
offertes voor werkzaamheden. Het is dan duidelijk welke dienst wordt verricht en
wat de prijs daarvan is.



Vraag meteropnemers en reparateurs naar hun legitimatie en controleer deze. Vertel direct dat u met het bedrijf of de instelling zult bellen en doe dit ook echt. Kijk in
het telefoonboek voor het nummer en sluit de deur terwijl u belt.



Collectanten zijn verplicht een legitimatiebewijs en een vergunning van de gemeente bij zich te dragen. Vraag er naar. Doe de deur dicht terwijl u uw portemonnee
gaat halen of leg een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer, bijvoorbeeld in de
meterkast.



Geef NOOIT uw pinpas af! Geef nooit uw pincode, niet aan de deur en niet telefonisch.



Onthoud dat medewerkers van een bank, een verzekeringsmaatschappij, de thuiszorg, etc. niet onaangekondigd bij u aan de deur komen voor financiële zaken. Hiervoor wordt altijd een afspraak gemaakt.



Laat mensen geen gebruik maken van uw (mobiele) telefoon. Laat ook geen mensen binnen die een telefoontje willen plegen. Eventueel kunt u voor ze bellen terwijl
zij buiten wachten.



Betaal geen portokosten voor pakjes die u niet heeft besteld. Er zijn gevallen bekend waarbij een nepkoerier mensen vraagt te pinnen via een mobiel pinapparaat.
Het verkeerde pasje wordt dan teruggegeven en er wordt geld van de rekening gestolen.

De wijkagent
Voor meer informatie kunt u terecht bij de wijkagent. De gegevens van de wijkagent
staan op www.politie.nl. Door in het menu Mijn buurt uw postcode in te toetsen, vindt
u de naam van uw wijkagent en het dichtstbijzijnde politiebureau. Zie ook blz 5
Als elke seconde telt kunt u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht kan, bel dan
0900-8844 (lokaal tarief).
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Speel- en Ontmoetdag
De kinderen en ouders van de
hoogbouwflats uit Geleen Zuid en
de Kluis zijn door het nieuwe
Veilige Buurten team getrakteerd
op een speel- en ontmoetdag.
Ook de Hoogbouwcommissie
Geleen-Zuid, Vluchtelingenwerk
en Platform Allochtonen Geleen
breed hebben hun bijdrage
geleverd.
De kinderen hebben onder andere
graffitikunstwerken gemaakt. Deze hangen we op in de algemene toegangsruimtes van elke verdieping. Zo kunnen ook
andere bewoners de prachtige kunstwerken zien. Echter, zonder medewerking van ouders en bewoners was deze activiteit nooit gelukt. Zij
hebben met een klein bedrag voor het kopen van de ingrediënten heerlijke cake gebakken, muntthee
gemaakt, pasteitjes gebakken, salades en heerlijke Turkse zoete hapjes gemaakt waardoor jong en
oud zich goed hebben geamuseerd.
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Ons onderwijs
Basisschool de hoefer in Geleen-Zuid is een kleinschalige school
in de Dunantstraat, vlakbij winkelcentrum Zuidhof. In ons onderwijs gaan we uit van het concept boeiend onderwijs. Dit betekent
dat we uitgaan van uitdagende en inspirerende onderwijsvormen.
De kinderen werken veel in groepjes aan opdrachten en leren zo op
een betrokken manier. De kleine klassen zorgen ervoor dat iedereen veel aandacht krijgt, op deze manier proberen we om zorg te
bieden die het kind nodig heeft.
Kennis en aanmelding
Bij ons op school kunt u altijd binnenlopen voor een vrijblijvende kennismaking.
Wij hanteren geen vaste tijden waarop u voor informatie bij ons terecht kunt.
U kunt altijd een afspraak maken, kom rustig een kijkje nemen. Ons adres is
Dunantstraat 11 te Geleen. Ook kunt u ons bereiken onder
tel.nr. 046-4745675 of rechtstreeks via de directeur : r.kooi@hoefer.nl

Voor- en tussenschoolse opvang
Om het de ouders wat makkelijker te maken bieden wij een
voorschoolse opvang aan vanaf 08:00 uur. Bit betekent dat uw
kind dan welkom is op school tegen een kleine vergoeding van
€0,50 per keer. Daarnaast houden wij de kosten van het overblijven laag, zodat iedereen hier gebruik van kan maken. Bij
ons kost het overblijven €25,- per kind voor een heel schooljaar. Dit geld wordt besteed aan spelmateriaal voor binnen en
buiten. De naschoolse opvang besteden wij uit aan MIK

Activiteiten
Naast de lessen zijn er op school natuurlijk ook veel andere activiteiten. Hierbij kunt u denken aan
deelname Smart en Fit, natuureducatie, bezoek aan voorstellingen en gastlessen van onder andere
Mad Science. In samenwerking met BOS, Bieb Op School, hebben we dit jaar een mooie en nieuwe
toevoeging aan school kunnen verwezenlijken in de vorm van een heuse bibliotheek op school. Met de
bibliotheekpas van school kunnen onze kinderen ook boeken lenen in bibliotheken in de buurt.
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Secretaris Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis
Sinds mei 2015 ben ik als secretaris van het Wijkplatform
Geleen Zuid en de Kluis actief en het bevalt tot nu erg goed.
Het is interessant betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in
een wijk, mensen leren kennen uit de buurt die je anders
niet zou zijn tegengekomen en samen te werken met ketenpartners die in de wijk Geleen Zuid & de Kluis ieder hun eigen inbreng hebben. Naast mijn werk als secretaris help ik
mee bij de diverse evenementen en activiteiten die het Wijkplatform organiseert.
Ik ben 50 jaar, moeder van twee kinderen en ik voel me al
heel veel jaren een echte Kloezenaer. Ik ben echter in
Geleen-Zuid geboren en getogen en heb “het Gelaense” heel
hoog zitten. Naast mijn normale baan heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan en vind ik eigenlijk dat iedereen dat zou
moeten (kunnen) doen. Een klein steentje bijdragen voor je
medemens of voor je omgeving geeft veel voldoening en het
zorgt voor meer begrip en ondersteuning voor elkaar.
Mail me als er vragen zijn; secretaris@geleenzuid.nl
Groet, Jacqueline Goertz

Gezamenlijk diner op onze themadag ‘Sint Joris’, mei 2015
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“Een echte scout heeft een hart van goud”
In de wijk “De Kluis” nemen ieder weekend meer dan 180 enthousiaste kinderen deel
aan gevarieerde programma’s. In het scoutinggebouw in de Lijsterstraat komen ze bij elkaar en amuseren zich met diverse activiteiten. Van bosspel tot quiz en van knutselen
tot koken. Meer dan 70 vrijwilligers halen telkens opnieuw alles uit de kast om de leden
spelenderwijs iets te leren. Daarnaast wordt tijd vrijgemaakt om een of meerdere steentjes bij te dragen aan buurtwelzijnswerk. Dit gaat van zwerfvuilactie en collectes via
wijkkrantbezorging tot de bouw van de welbekende kerstster voor de Christus Koning
kerk aan de Kluis.
Vijf maal per jaar zijn de leden niet in hun Hoofdkwartier aan de Lijsterstraat. Dan zijn ze
met hun speltak op kamp. De jongere groepen verblijven in een scoutinggebouw in de
buurt, terwijl de echte Scouts met hun tenten eropuit trekken. De afsluiting van het scoutingseizoen is het zomerkamp, waar iedereen natuurlijk het hele jaar naartoe leeft.
Ook wordt een paar keer per jaar een activiteit of een kamp met de hele vereniging georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is Sint Joris. Sint Joris wordt gezien als de beschermheilige van scouting. Op de dag van Sint Joris wordt er door ca. 250 helpers van Sint Joris
hard gevochten om de draak te verslaan. Aan het einde van de dag wordt deze goede
daad beloond met een gezamenlijk diner, bereid door het bestuur en de algemene ondersteuning van de vereniging (zie foto blz 10).

De verantwoordelijke leiding bestaat uit een jong en dynamisch team bestaande van gekwalificeerde enthousiastelingen die zelf al van kindsbeen af lid zijn. Met speciale trainingen en competentieprogramma’s hebben zij de kennis en vaardigheden opgedaan die nodig zijn voor de organisatie van programma’s, kampen en het zelfstandiger maken van
leden naarmate zij opgroeien. Kortom, een uitdagende taak!
Om de leden dit aan te kunnen blijven bieden, heeft onze vereniging af en toe een financieel duwtje in de rug nodig. Daarom hebben wij onlangs in uw wijk lege statiegeldflessen
opgehaald. Het was overweldigend om te zien dat u ons massaal een warm hart toedraagt. Langs deze weg willen wij u dan ook hartelijk bedanken voor uw bijdrage.
Wil uw zoon of dochter lid worden van onze gezellige vereniging, hier worden vaak
vriendschappen voor het leven gesloten? Neem dan contact op met onze secretaris via
secretaris@scouting-vkg.nl. Uw kind kan natuurlijk altijd vrijblijvend aan een programma
deelnemen. De leeftijdscategorieën en programmatijden van de verschillende speltakken
vindt u op onze website: www.scouting-vkg.nl.
Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een goed en gezond 2016!
Het bestuur van Scouting Verkenners Kluis Geleen
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advertentie

Spaar voor exclusieve toegangskaarten voor het Limburgs Artiesten Gala
Na de successen van de voorgaande voorstellingen en op veler verzoek
organiseren een aantal Limburgse Plus supermarkten in februari 2016 weer
een nieuwe reeks Limburgs Artiesten Gala voorstellingen! The place to be!?!
Vanaf 2 november 2015 kunt u bij Plus Vijgen winkelcentrum Zuidhof sparen
voor enorme korting op exclusieve toegangskaarten voor het Limburgs Artiesten
Gala.
Bij elke €10,- aan boodschappen ontvangt u een spaarzegel die u op de speciale spaarkaart kunt plakken. Met 10 zegels is uw spaarkaart al vol! Tegen inlevering van de volle
spaarkaart en bijbetaling van slechts €11,99 ontvangt u een kraskaart waarmee u on-line
uw stoel kunt reserveren. U ontvangt vervolgens uw ticket per e-mail. Het Limburgs Artiesten Gala gaat weer plaatsvinden in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen en wel op
donderdag 18 februari, maandag 22 februari, donderdag 25 februari en maandag 7 maart
2016. Wij kunnen alvast verklappen dat Beppie Kraft weer van de partij is! Als ook Dömm
en Dööl, Martin en Guido van de Schintaler, Jack Vinders, Thei en Marij en Marleen Rutten,
een compleet Gala programma hetgeen u gepresenteerd wordt door Hub Stassen.
Overigens zijn er in de actieperiode diverse actieproducten,waar u extra zegels bij krijgt.
Kijk hiervoor op de speciale raambiljetten in de PLUS.
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“Een weggeefwinkel is er voor iedereen!”
“ Mam, in Maastricht is een Weggeefwinkel, is dat niks voor jou, zei mijn dochter in november tegen me en nu run ik samen met vijf vrijwilligers zelf een weggeefwinkel in Geleen!”
Hannie Goossens praat met veel enthousiasme over de Weggeefwinkel in de wijk Geleen-Zuid. De winkel werd op 17 juni 2015 officieel geopend door wethouder Bert Kamphuis.
Voor de meeste bezoekers die voor het eerst binnenkomen in de weggeefwinkel is het
even wennen: je hoeft er namelijk niet af te rekenen. In de weggeefwinkel kun je terecht voor allerlei zaken, zoals huisraad, kleding, speelgoed en linnengoed en het is allemaal gratis mee te nemen. Er is voor iedereen wel iets te vinden wat hij/zij nodig heeft
of leuk vindt om mee te nemen of aan iemand anders die het nodig heeft cadeau te geven.
De winkel bevindt zich in twee garageboxen in de Pijperflat in Geleen-Zuid en zijn hiervoor beschikbaar gesteld door woningcorporatie ZoWonen. Iedereen met een smalle
beurs mag gebruik maken van de winkel en maximaal 3 artikelen gratis meenemen.
Hannie hierover: “Een indicatie om gebruik te mogen maken van de winkel is niet nodig,
ook mensen die werken kunnen het tegenwoordig financieel moeilijk hebben.” Wilt u
toch een vergoeding geven, er is een fooienpot waar b.v. koffie voor wordt gekocht,
want de weggeefwinkel wil ook een ontmoetingsplaats zijn voor mensen van alle leeftijden en culturen en levert op die manier ook een bijdrage aan de sociale samenhang van
de wijk.
Wie dus bruikbare spullen (wel in goede staat) in garage, schuur of op zolder heeft
staan/liggen, kan die inleveren bij de weggeefwinkel waardoor andere mensen er plezier aan kunnen beleven”.
De winkel is geopend
iedere dinsdag en donderdag van 11.00-16.00 uur.
de 1e zaterdag (10.00-14.00 uur) en 3e maandag (19.00-21.00 uur) van de
maand.
Voor meer informatie kunt u terecht op de Facebook pagina van de weggeefwinkel
Geleen https://www.facebook.com/groups/790809344348727/?ref=ts&fref=ts

Weggeefwinkel geleen
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advertentie

“Mijn Carboon bij dit&dat”
Zaterdag 7 nov j.l. presenteerde stichting Mama's Pride de cd Mijn Carboon bij boekhandel dit&dat in
winkelcentrum Zuidhof.
De cd is een productie met de bekende liedjes van Carboon, over het leven in en om de mijn,
vertolkt door de nieuwe generatie Limburgse artiesten. Twee van deze artiesten traden op bij boekhandel dit&dat. Rim Steijvers (zoon van Carboon-lid Henk Steijvers) kwam met Toon Konings en zij
speelden 3 bekende nummers op hun eigen mooie wijze.
Sem Dylan heeft Black Hole gespeeld; een carboonnummer vertaald naar het Engels. Sem droeg dit
gevoelige nummer op aan de oud- mijnwerkers, maar ook aan de mannen die nog steeds -wereldwijd
- in de mijnen moeten werken.
De cd Mijn Carboon is verkrijgbaar bij dit&dat voor €10,-
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(Z)over Zuidhof
-Zuidhof en haar nieuwe jas, even wennen, maar wat zit “ie” al lekker.
-Blij zijn we met de lichte kleuren en de vele verlichting, nu het vroeg donker is, zie je nut en
noodzaak van lampjes en spots. Veiliger voel je je en het nodigt je uit om binnen te komen.
-Natuurlijk knelt de nieuwe jas nog af en toe en is ie nog wat stug in het dragen, maar nieuwe
schoenen moet je ook inlopen.
-Het blijft wat rommelig door rondslingerend vuil en woekerend onkruid. Dat is een aandachts- en
actiepunt. De actie loopt, het zal wellicht beter gaan.
-De afsluiting heeft lang op zich laten wachten. Maar nu gaan de luiken dicht op tijden dat het niet
nodig is om in Zuidhof te vertoeven.
-Trots en zuinig zijn we op “ons” Zuidhof. U ook, merken we. Dat stemt ons tevreden en blij.
-Denk eens terug. Een donker en vervallen winkelcentrum. Niemand kwam er graag als de schemer
inviel. Tegels schots en scheef. Vlug ging je iets halen en dan nog vlugger weer weg.
-Hoe is het nu. Met mensen op de bank voor een ontmoeting en een praatje met een boom als
middelpunt. Met volop verlichting, voor elke vorm van veiligheid. Een plek waar je niet meer snel
weg hoeft. Waar u en wij ons bij betrokken voelen. Waar u over meedenkt. Waar wij weer graag
komen om u te zien en u graag komt voor service met een glimlach. Zuidhof is weer graag en met
overtuiging het hart van deze wijk. Om het eens met Arnold Schwarzenegger (de terminator) te
spreken “where back”.
advertentie
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Samen werken aan een leefbare wijk
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). Doel van het VBT is om samen met de bewoners van de Pijper- en Wagenaarstraat
diverse problemen in en rondom de woningen aan te pakken. De bewoners van de flats staan hierbij
centraal.

Bewonersbijeenkomsten
N.a.v. diverse gesprekken met bewoners uit de flats is een lijst gemaakt
met aandachtspunten. Op de georganiseerde bewonersbijeenkomsten op
02.07.15 en 01.10.15 is door de aanwezige bewoners, in totaal 37 over de
twee bijeenkomsten, een drietal keuzes gemaakt uit 21 aandachtspunten
zoals (1) afvaldumping bij de containers, (2) gooien van rommel en etenswaren aan de balkonzijde en (3) vervuiling van de lift. Aan deze lijst is naderhand nog het snoeien van de bomen en struiken toegevoegd.

Weggeefwinkel
Enkele bewoners hebben in overleg met het VBT een weggeefwinkel gerealiseerd die op woensdag 17
juni 2015 feestelijk is geopend. Velen weten deze weggeefwinkel te vinden en daar zijn de vrijwilligers
blij mee. Schroom niet en kom gerust een kijkje nemen, de koffie staat klaar. Heeft u nog goede en
bruikbare spulletjes liggen, lever ze in of wellicht " scoort" u zelf wat leuks! De dames van de weggeefwinkel van Geleen en omstreken staan voor u klaar op:
Dinsdag en donderdag van 11.00 uur - 16.00 uur
De eerste zaterdag v/d maand van 10.00 uur - 14.00 uur
De derde maandag v/d maand van 19.00 uur - 21.00 uur
Dinsdag 8 december 2015 wordt er tussen 15.00 uur en 20.00 uur een kerstmarkt georganiseerd op de parkeerplaats van de pijperstraat. Op deze dag is de weggeefwinkel gesloten!!!

Koffieheukske Pijperstraat
Kort geleden is op initiatief van een bewoonster in de Pijperstraat het
koffieheukske in het kantoor van het VBT in de Pijperstraat gestart.

Doel; elkaar te ontmoeten tijdens een kopje koffie en thee.
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“Samen Zuid Samen Doen”
“Samen Zuid Samen Doen” bestaat uit een aantal organisaties die hun handen ineen hebben
geslagen om gezamenlijk de burger in de wijk te bereiken met hun wijkgerichte diensten en
activiteiten.
Deze werkgroep is gestart in 2015 en bestaat uit Partners in Welzijn, Vivantes, LEVANTOgroep, Zuyderland en OZO doe ik mee.
Door een goede samenwerking willen we bereiken dat onze wijkgerichte diensten en activiteiten goed op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor kunnen alle doelgroepen, jong én oud, in de wijk
met elkaar verbonden worden.
Het resultaat is dat er meer aandacht is voor positieve en coöperatieve samenwerking en integratie van doelgroepen. Op deze manier bereiken we de wijkbewoners nóg beter en kunnen
we het aanbod van diensten en activiteiten effectiever op elkaar afstemmen.
Na een pilot van een half jaar hebben we besloten, gezien de positieve resultaten, om als
werkgroep verder te gaan.
Een mooi voorbeeld is het activiteitenaanbod van de wijken Geleen-Zuid en de Kluis,dat u
aangeboden wordt in een overzicht. Dit overzicht wordt op diverse plekken bij evenementen
in de wijk verspreid, maar ligt ook bij winkels, organisaties, bij de huisarts en apotheek, en
kunt u gewoon meenemen.
Met vriendelijke groet,

Wedstrijd "nieuw Logo wijkplatform"
Beste medebewoners van de wijk.
Sinds lange tijd gebruikt het wijkplatform het logo zoals vermeld op de voorzijde van deze wijkkrant. Als men dit logo goed bekijkt geeft dat niet helemaal de wijken Geleen-Zuid en de Kluis weer.
Om toch een goede verhouding hierin te krijgen daagt het wijkplatform U uit om mee te denken
over een nieuw logo. Een logo wat beter aansluit bij de twee delen van de wijk.
De ontwerper van het mooiste c.q. beste logo zal beloond worden met een cadeaubon t.w.v.
€ 50,00.

Stuur uw ontwerp op naar: redactie@geleenzuid.nl
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“De wijkverpleegkundigen stellen zich voor”
Wij zijn Marcha en Marijn, wijkverpleegkundigen voor de wijk Geleen-Zuid en de Kluis.
Als wijkverpleegkundigen van Orbis Thuiszorg zijn wij het aanspreekpunt voor cliënten,
mantelzorgers en andere hulpverleners in deze wijk.
Wij organiseren de totale zorgverlening rondom de cliënt. Tot onze werkzaamheden behoren
onder andere het regelen van indicaties, het bewaken en evalueren van zorg, het coachen
van collega’s en overleg met bijvoorbeeld huisartsen en praktijkondersteuners.
Naast onze verpleegkundige werkzaamheden kunt u sinds kort ook een beroep op ons doen
voor advies, en voor vragen die niet medisch of verpleegkundig van aard zijn.
In deze nieuwe rol richten wijkverpleegkundigen zich op het sociale domein en is in het leven geroepen door de zorgverzekeraars. Zij staat los van onze werkzaamheden voor Orbis
Thuiszorg.

Wijkverpleegkundigen en het sociale domein
Met onderstaand voorbeeld willen we onze werkzaamheden op het gebied van het sociale
domein verduidelijken.
Stel, u woont naast een oudere dame. U hebt haar al een hele tijd niet meer buiten gezien,
de post steekt vaak uit de brievenbus, de gordijnen blijven lang dicht; kortom u maakt zich
ongerust. U kunt ons dan bellen. Wij gaan op huisbezoek en bekijken of er sprake is van
verwaarlozing of misschien wel vereenzaming. Tijdens ons bezoek brengen wij de situatie in
kaart. Is er een sociaal vangnet? Wat kunnen we preventief doen om inzet van zorg te voorkomen? Of moet er juist zorg opgestart worden?
Als spil in de wijk kunnen wij snel schakelen en doorverwijzen naar de juiste disciplines.
Maakt u zich zorgen over de zelfredzaamheid van een familielid, zorgt een buurtbewoner
voor overlast , bent u mantelzorger en wilt u advies of ondersteuning, of bent u bezorgd om
de vergeetachtigheid van uw naaste? Aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen voor
overleg, het vragen van advies of voor het maken van een afspraak. Hier zijn geen kosten
aan verbonden.

Spreekuren wijkverpleegkundigen
Wij en onze collega wijkverpleegkundigen houden spreekuur op dinsdag en woensdag tussen 9.00 en 11.00 uur in Orbis Glana (naast het winkeltje bij de hoofdingang). Loop eens
vrijblijvend binnen voor advies.
Wijkverpleegkundige team Kluis: Marcha
T 088-1184540
E team961@orbisthuiszorg.nl

Wijkverpleegkundige team Zuid: Marijn
T 088-1184542
E team962@orbisthuiszorg.nl
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Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek (HiP WM)
Beste lezers van de Wijkkrant.
Graag wil ik deze vrijwilligersorganisatie
middels de wijkkrant onder uw aandacht brengen.
HiP WM is een vrijwilligersorganisatie die
gelieerd is aan de deelnemende kerken. Op
dit moment werken 17 kerkgenootschappen
in Sittard-Geleen samen met HiP met in
totaal ± 60 vrijwilligers. De samenwerking
heeft een sterk oecumenisch karakter omdat
de deelnemende kerken zowel Katholiek,
Protestants of Evangelisch zijn. Overigens
wordt de kerkgebondenheid van de
hulpbieders, waar nodig, los gelaten, dit met het oog op het steeds verder afnemende kerkbezoek
alsmede de stelling dat je veel goeds kunt doen voor je naaste, ook als je niet geregeld een kerk
bezoekt. Wel wordt van vrijwilligers verwacht dat ze de uitgangspunten van onze organisatie onderschrijven. HiP biedt als het ware een hulpmiddel aan kerken en kerkleden om op een nieuwe manier
diaconaal bezig te zijn voor mensen in de samenleving die hulp vaak zo dringend nodig hebben. De
hulp die wordt verleend, is kortdurend van aard, laagdrempelig en bestemd voor mensen met weinig
tot geen financiële middelen en/of zeer weinig sociale contacten. Bij hulpvragen kan worden gedacht
aan het brengen van een bezoekje bij eenzaamheid, begeleiden naar huisarts of ziekenhuis, een
klein klusje in huis, hulp bij de computer, enz.
HiP is landelijk actief in ruim 30 steden waarvan Sittard-Geleen de meest zuidelijke is. In 2013 zijn
we in Sittard-Geleen gestart met een 0900 nummer via de helpdesk van het landelijke bureau in
Veenendaal.

Sinds 1 januari 2015 beschikken we over een eigen helpdesk die bereikbaar is onder nummer 046-426 27 27 en een eigen website

www.hipwestelijkemijnstreek.nl

De hulpvragen kunnen zowel telefonisch als via de website worden ingediend. Ook kunnen
mogelijke vrijwilligers zich aanmelden via dit nummer of website. Hulpverlening gebeurt vrij
anoniem hetgeen een pre is voor mensen die zich wellicht schamen om hulp te
vragen. Op termijn wil HiP WM de hele Westelijke Mijnstreek betrekken bij de
werkzaamheden van onze organisatie. De eerste stappen zijn gezet; sedert 1
maart zijn 5 parochies van de gemeente Stein toegetreden met meer dan 10
vrijwilligers.
Ook worden op dit moment gesprekken gevoerd met de parochies in de gemeenten
Beek en Schinnen. Dus, voldoende plannen en een mooi streven, maar ook heel
erg noodzakelijk in deze tijd van grote veranderingen in de zorg en de nieuwe
participatiemaatschappij; een mooie naam die echter in de praktijk nog voor heel
veel problemen zorgt.
Beste mensen schroom niet om HiP WM onder de aandacht te brengen van mensen die dringend om hulp verlegen zitten. Aarzel ook niet als het werk van onze
organisatie u aanspreekt. Pak de telefoon en meldt u aan als vrijwilliger; er is altijd
wel een activiteit die bij u past en die u een ontzettend goed gevoel zal opleveren.
Ik zie u graag bij HiP WM.
Ben Ketelslegers
Plaatscoördinator HiP WM
06 - 53 97 93 31
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Stand van zaken rond de organisatie van de
Rooms-Katholieke (RK) parochies in Geleen

Geleen heeft momenteel 5 RK kerken waar vroeger ook vijf parochies en kerkbesturen aan verbonden
waren.
Een aantal jaren geleden zijn de parochies Christus Koning, aan de Kluis, en de Pastoor van Ars in
Zuid samengevoegd tot een parochie.
Sinds januari 2015 is er één overkoepelend kerkbestuur voor alle parochies in Geleen.
Ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken in de diverse kerken zijn er per voormalige parochie
Parochiële Kerngroepen geïnstalleerd. Deze kerngroepen dragen, zoals gezegd, zorg voor de gang van
zaken in de kerken en fungeren als aanspreekpunt voor hun parochianen.
Voor Geleen-Zuid, de kerken Christus Koning en Pastoor van Ars, bestaat de Parochiële Kerngroep uit
de volgende personen: Mevr. Joan Raaijmakers; Mevr. Thea Severens; Dhr. Frans Hennekens; Dhr.
Jef Maurer en Dhr. Ben Ketelslegers (parochiecoördinator)
De parochiecoördinator geldt als aanspreekpunt voor beide kerken en is bereikbaar onder nummer
046-4746904 of 0653979331 en bketelslegers@kpnplanet.nl
Het aanspreekpunt voor de kosters is voor de Christus Koningkerk Dhr. Thei Pustjens ( 046-4740188)
en voor de Pastoor van Ars Mevr. Jennie Hennekens ( 046-4755709).
Het pastorale team voor heel Geleen ziet er als volgt uit: H.M.H. Quaedvlieg, pastoor;
Carlos Martinez, kapelaan en de diakens H. van Druten en L. Overbeeke.
Het parochiekantoor voor alle parochies van Geleen is bereikbaar onder nummer (046) 474 34 20.
Het parochiekantoor voor Geleen-Zuid is bereikbaar onder nummer (046) 474 40 37.
Ben Ketelslegers

Bewoners Commissie Hoogbouw Geleen Zuid
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR GEMOTIVEERDE MENSEN DIE ONS
TEAM WILLEN VERSTERKEN.
Wie zijn wij:
Wij zijn de Bewoners Commissie Hoogbouw Geleen Zuid.
Wij willen de belangen van onze Hoogbouw bewoners goed behartigen.
Wij doen dit door regelmatig in contact te treden met o.a. Gemeente, Politie,
Zo Wonen, Wijkplatform Geleen Zuid/Kluis en PIW.
Wat doen wij:
Wij draaien kantoordiensten voor vragen, klachten of gewoon een praatje.
Wij organiseren geregeld activiteiten.
Wij doen dit in de Wagenaarstraat op maandag en vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Wij doen dit in de Tenierstraat op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Heeft u zin en tijd om een actieve rol te spelen in het wel en wee rondom de hoogbouw?
Neem dan snel contact met ons op via tel. 06 - 05 10 825 54
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OBS De 1000-poot in een nieuw jasje:
Basisschool De Duizendpoot is flink onder handen genomen.
Het gebouw aan de Frans Halsstraat heeft een ware metamorfose ondergaan. De school is o.a. geverfd en oogt weer
fris en vrolijk.
Na jarenlang plaatsgebrek is er in de aula een nieuw klaslokaal gerealiseerd met flexibele wanden zodat er één grote
ruimte gecreëerd kan worden voor gezamenlijke activiteiten.
Daarnaast is er een nieuwe teamruimte gekomen.
Door de grote groei van de school werd de oude teamruimte
gebruikt als klaslokaal.
Deze wordt nu gebruikt voor
de Buiten- Schoolse Opvang. Iedereen heeft nu
eindelijk een eigen vertrouwde plek. Naast de
zichtbare veranderingen in/
aan het gebouw, zijn we
een school die constant
blijft vernieuwen.
De maatschappij verandert en het onderwijs van de 21ste
eeuw moet hierin meegaan. Op onze school zijn we constant
op zoek naar ieders talenten en hoe we deze talenten kunnen inzetten. Deze zoektocht naar talenten doen we middels
“De Talenten Archipel”. Dit schooljaar zijn we gestart met
een nieuwe Taalmethode en is Techniek gekozen als speerpunt. In de maanden november tot en met januari, is er extra aandacht voor groente & fruit in de vorm van het School
“Gruiten” Project. We hebben een subsidie van SIEN,
(Scholen In Een Netwerk - Cultuur Educatie met kwaliteit in
Limburg) gekregen, zodat we naast ons eigen cultuurbudget
nog meer activiteiten omtrent cultuur kunnen
uitvoeren. Op 22 en 23 oktober werd er i.s.m.
SIEN en “de vrienden van Bibi” een leuke theater Doedag georganiseerd. Mocht u meer informatie over onze school willen, kijk dan op onze site:

www.1000-poot.nl

of bel even om een afspraak te maken: (046) - 423 17 07
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www.bsdekluis.nl


Wist u dat de kinderen van de wijk aan de voorkant van de school gebruik kunnen maken van de openbare speelplaats? In samenwerking met de gemeente en het wijkplatform is deze speelplaats gerealiseerd met als doel een veilig speelterrein aan te bieden voor kinderen tussen 2 en ca. 12 jaar. Maak er dus gebruik van!



Graag maken we van de gelegenheid gebruik om de data van de opendagen voor
nieuwe leerlingen kenbaar te maken.

Woensdag 2-3-2016
11:00 – 12:15

Donderdag 10-3-2015
13:45 – 15:15

U kunt natuurlijk ook altijd een andere dag afspreken. We maken graag tijd voor u vrij.


Op de Kluis werken we al enkele jaren samen met een kinderdagverblijf en een buitenschoolse
opvang. Deze organisatie is onlangs overgenomen door ‘Spelenderwijs’ van PIW (partners in
welzijn) Op deze manier kunnen kinderen op de Kluis terecht van 0 tot 12 jaar voor
kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en onderwijs.



Natuurlijk organiseren we op school ook allerlei activiteiten. Zo is er op 11 november jl. de jaarlijkse en heel sfeervolle tocht van Sint-Maarten door de wijk Kluis geweest. Als afsluiting van het
thema ‘Fietsenmaker’ hebben de groepen 1 en 2 alle fietsen van de kinderen versierd en zijn ouders, opa’s en oma’s komen helpen. Hierna hebben ze op hun prachtig versierde fietsen samen
op de speelplaats een parcours kunnen fietsen. Het was geweldig voor ouders en kinderen! Met
het oog op de drukke decembermaand besteden we natuurlijk veel aandacht aan het Sinterklaasgebeuren en Kerstmis waar ook weer de nodige leuke activiteiten bij horen.

We hopen u graag eens te ontmoeten op onze school!
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De Vincentiusvereniging Geleen bestaat uit leden en vrijwilligers die proberen mensen in SittardGeleen en directe omgeving te helpen wanneer zich acute nood voordoet die op dat moment niet
verholpen kan worden door anderen (overheid, maatschappelijke organisaties e.d.).

voor mensen in een kwetsbare positie.
Vanaf 2006 organiseert Vincentiusvereniging Geleen boekenbeurzen. Tot medio 2010 gebeurde dat
in de voormalige bibliotheek in het centrum van Geleen. Vanaf augustus 2010 heeft de vereniging
de beschikking over de voormalige Verrijzeniskerk aan de Potterstraat 2a te Geleen. Deze huisvesting biedt ons meer mogelijkheden. Naast tweedehands boeken bieden wij ook mooie en draagbare
tweedehands kleding aan. En dit alles tegen heel schappelijke prijzen.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website:

www.vincentiusgeleen.nl

De volgende boeken- en kledingbeurs staat gepland voor:

12 en 13 december a.s., van 10.00 tot 16.00 uur
Adres: Potterstraat 2a, 6165 AE GELEEN (voormalige Verrijzeniskerk)

Geleens Mannenkoor MIGNON 90 jarig in 2016
In Geleen Zuid hebben we volgend jaar weer een jubilaris, want het Geleens Mannenkoor Mignon bestaat dan 90 jaar. De mannen van Mignon maken zich op voor een
mooi Jubileumjaar met veel leuke activiteiten en natuurlijk veel zang. Samen met de
dirigent Sonja Feenstra en pianist/begeleider
Robert Weirauch wordt een mooi programma ingestudeerd voor een groot Jubileumconcert in de Hanenhof. Zet dit maar alvast in je agenda; 28 mei 2016 Hanenhof.
De opmaat voor het jubileumjaar wordt gezet bij de aanstaande decembervieringen
( Barbara –mis op 6 december in Lindenheuvel; het kerstconcert op 20 december en
enkele kerstvieringen).
Tevens verzorgt Mignon tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Sittard-Geleen op 5 januari
een gastoptreden om zo dit jubileumjaar uitbundig in te zetten. Wil je nu alvast meer weten over het
Geleens Mannenkoor MIGNON kijk dan op hun website www.mignon-geleen.nl.
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Basisschool Reuzepas
Verdistraat 25,
6164CK Geleen
T: (046) - 474 72 07
E: directie@bsreuzepas.nl

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.
Nieuwsflitsen vanuit IKC Reuzepas.
Zin in toneelspelen?

Een unieke samenwerking tussen IKC Reuzepas en jeugd- en jongerentheater LEF.
Er is weer een plek waar kinderen toneellessen kunnen volgen.
Binnen het IKC Reuzepas, worden vanaf 4 november wekelijks toneellessen gegeven.
Deze zullen worden gegeven door gekwalificeerde theaterdocenten.
De docenten hebben de toneelacademie afgerond én zijn bekwaam in pedagogisch opzicht.
Het docententeam bestaat uit:
Joan-Ditte Steffers
gevolgd en afgerond toneelacademie Maastricht
Maurice van Straten
gevolgd en afgerond toneelacademie Maastricht
Linda Savelkouls gevolgd en afgerond toneelacademie Maastricht
Sanne Puijk
gevolgd en afgerond Academie Beeldende Kunsten
Zij zullen elke woensdagmiddag lessen verzorgen.
Een team vrijwilligers zullen de toneellessen, in nauwe samenwerking met de basisschool Reuzepas,
begeleiden.
Wil je verdere informatie over deelname en de kosten mail naar:
corina.straatman@kpnmail.nl
Bieb op school (BOS).
Een aantal ouders is samen met een leesconsulent van Bieb op school , onderdeel van de Domijnen, druk bezig om in een van de lokalen de schoolbieb in te richten. Mede met behulp van
provinciale subsidie kan e.e.a. worden gerealiseerd.
Niet alleen aan een gedegen boekenaanbod wordt gewerkt, maar ook aan een aantrekkelijke
inrichting van deze ruimte. Zo kunnen leerlingen en hun ouders gebruik maken van lezen, leesbeleving en uitleen van het mooie aanbod dat wordt ingeruimd.
En de naam??? Daarvoor gaan we bij de leerlingen te rade via een heuse prijsvraag.
Tijdens de opening in het voorjaar 2016 wordt deze nieuwe naam bekend gemaakt.
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
En hart voor kinderen
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Het belooft met de uitbreiding van deze initiatieven en plannen op stapel bij Reuzepas
een spetterend 2016 te gaan worden.
We wensen u als lezer van deze wijkkrant dan ook prettige feestdagen en een zeer voorspoedig 2016 toe!
Alle medewerkers van Integraal Kindcentrum Reuzepas.
Basisschool Reuzepas
KDV Reuzepas ( kinderdagverblijf)
Peutersoos Robbedoes
BSO Reuzepas ( buitenschoolse opvang)
Synthese(centrum voor onderzoek en behandeling)
De Domeinen, Bieb op school
Lef (jongerentoneel)
Ecsplore ( sport aanbod)
Partners in welzijn

www.bsreuzepas.nl

Even voorstellen?
Uw vereniging in de kijker zetten?

Dat kan in de wijkkrant. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen via redactie@geleenzuid.nl
Volgende editie: Medio mei 2016
advertentie
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Daar gingen ze dan. Met z’n tweeën op weg. Of eigenlijk met z’n drieën. Zij was immer zwanger.
Ze moesten naar Bethlehem voor de volkstelling. Maar ze was zwanger en er moest dus een kind gebaard
worden. Maar er was geen plek voor hen. Nergens. De zogenaamde hotels van die tijd hadden geen plek.
Ze zaten vol.
Die kreet hoor ik weer steeds vaker. We zitten vol! Er kunnen geen vreemdelingen meer bij.
Geen vluchtelingen meer bij, laat ze terug gaan naar waar ze vandaan komen!
En dus lag de pasgeboren Jezus niet in een warm luxe bedje, maar in een voederbak. Tussen de dieren.
Jezus kwam hier op de wereld, zo gewoon en tegelijk ongewoon.
Net zoals in de wereld van vandaag. De ‘gewone’ dingen gaan steeds door. Er worden weer feest
dagen gevierd. Sinterklaas, Kerstmis. De seizoenen gaan gewoon door. Zomer, herfst, winter, lente.
En dat in een wereld waar veel ongewone dingen spelen. Oorlogen, ziektes, lijden, armoede, mensen op
de vlucht. Wij willen als Evangelische Gemeente Geleen stilstaan bij de geboorte van Jezus. En u bent
daarbij van harte welkom. Of u nou ‘gewoon’ bent of ‘ongewoon’. Arm, rijk, ziek, lijdend, op de vlucht of
wat dan ook. Het kerstbrood staat klaar.
Evangelische Gemeente Geleen Kerstviering:
25 december 2015 om 10.30 uur Dunantstraat 11, in het gebouw van BS de Hoefer.
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