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Speciale uitgave
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Beste wijkbewoners,
Samen voor iedereen, Geleen Zuid en Kluis is in beweging. En hoe! Dat zijn enkele kreten welke
zeer zeker passen in deze speciale uitgave van de wijkkrant.
Een buurtpreventieteam, een samenwerkingsverband tussen wijkagent, gemeente en Zo Wonen,
het winkelcentrum gerenoveerd….en natuurlijk de opening van Zuidhof.
Uiteraard is dit niet zomaar ontstaan. Er zijn veel initiatieven genomen; veel eigen initiatieven.
Dat had tijd nodig om een vorm te ontdekken. Totdat alle partijen samen kwamen, in overleg gingen.
Als initiatiefnemer voor het winkelcentrum durf ik te zeggen dat het nog lang had geduurd als ik
niet ben gaan vragen bij het Wijkplatform. De vraag was steun. En die heb ik gekregen. Nu de
renovatie klaar is en wij Zuidhof schoon en veilig willen houden, vraag ik wederom steun. Aan het
buurtpreventieteam, die de ogen en oren van de wijk zijn. Aan de wijkagent om actie en informatie indien nodig. En wat blijkt: een vragend mens wordt geholpen.
Met het wijkplatform is een samenwerking ontstaan welke zich onder meer uit in het organiseren
van de jaarmarkt. Zuidhof heeft de ruimte en is het hart van de wijk. Het wijkplatform heeft de
expertise en de ervaring. De krachten bundelen was alleen nog een kwestie van wensen uitspreken en ideeën delen. Het Wijkplatform krijgt een maandelijks podium in Zuidhof. Zoals wij meer
initiatieven een podium kunnen bieden. Tenslotte is Zuidhof het sociale hart van de wijk. Nu nog
eens benadrukt door de bank op het plein. Een ontmoetingsplek voor onze klanten en de wijkbewoners. Een plek om zomaar eens een gesprek aan te gaan met misschien wel een nieuwe vriend
(in). Een plek waar een vragend mens geholpen kan worden. En een plek waar wij - de ondernemers -, maar ook u - onze klant - trots op kunnen zijn. Een plek voor ons samen.
Als coördinator van het buurtpreventieteam ben ik trots om te vermelden dat we goede resultaten
boeken om “onze” wijk leefbaar, schoon en veilig te houden, waarbij wij niet alleen nauwe banden
hebben met de gemeente, de politie, de woningcorporaties maar ook met het winkelcentrum. Verderop in de krant een uitgebreid artikel hierover.
Wij zien uit naar de voortzetting van deze samenwerking in een wijk in beweging. Tenslotte heb ik
(Inge) een persoonlijk motto : WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET SAMEN KAN. Het is in de afgelopen tijd maar weer eens gebleken dat dit bij mij past en het zijn vruchten heeft afgeworpen voor
Geleen Zuid en Kluis.
Als voorzitter van het wijkplatform, tevens coördinator van het buurtpreventieteam Geleen-Zuid
en de Kluis, zou ik dan willen afsluiten met de woorden iedereen de komende tijd heel veel leefplezier, woongenot en winkel-enthousiasme toe te wensen en hoop jullie allemaal te ontmoeten
op de komende activiteiten, welke vermeld staan in deze krant.
Ronald Otten
Voorzitter Wijkplatform

Inge Buijs
Voorzitter Winkeliersvereniging Zuidhof
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Geleen-Zuid verdient een vernieuwde Zuidhof
Inwoners van Geleen-Zuid, gefeliciteerd met het vernieuwde winkelcentrum in uw wijk.
Ik ben uitermate verheugd dat na een jarenlange planvorming, met veel overleggen en
met ups- en downs, eindelijk een vernieuwd winkelcentrum is gerealiseerd in uw wijk.
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat in onze wijken, kernen en dorpen een stevige impuls gegeven wordt aan de kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid van de directe
woon- en leefomgeving alsmede de toekomstbestendigheid van voorzieningen.
Uiteraard moeten we daarbij rekening houden met demografische en maatschappelijke
veranderingen en met beperkte financiële mogelijkheden die er zijn.
De facelift van Zuidhof is een uitstekend voorbeeld van zo’n stevige impuls, waarbij de
verschillende eigenaren en de ondernemers onder aanvoering van de immer optimistische Inge Buijs een groot aandeel hebben in de verbetering van de leefbaarheid. De gemeente heeft op het gebied van parkeren en groen een duit in het zakje gedaan.
Het vernieuwde Zuidhof is een verrijking voor de buurt. Het mes gaat aan twee kanten
snijden. Er zullen ongetwijfeld meer klanten komen, waardoor ook andere ondernemers
kansen zien en zich er zullen vestigen. En dat is weer goed voor de aanbod en de aantrekkelijkheid van de wijk.
Stadsdeelwethouder Bert Kamphuis en ik hopen u tijdens de opening op 23 mei, of
daarna te ontmoeten in uw nieuwe winkelcentrum.
Pieter Meekels
wethouder economische zaken
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Stand van zaken monumentje aan de Barbarastraat
Leerlingen van het Technasium van het Graaf Huyn
College hebben onder leiding van hun vakdocent
“Onderzoek & Ontwerp”, Yvette Paulus, de eerste
ontwerpschetsen gemaakt van het monumentje,
waarin artefacten afkomstig van het voormalige
Sint Barbaraziekenhuis en het oude Sint-Jansgeleen
verwerkt gaan worden.
Deze schetsen worden nu verder uitgewerkt door de leerlingen van de VMBO-Bouwkundeafdeling om tekeningen, werkomschrijving (bestek) en een begroting op te stellen.
De tekeningen worden vervolgens ter goedkeuring aan de terreinbeheerder voorgelegd.
Inmiddels hebben ZoWonen, Woonpunt en twee ondernemers toegezegd het initiatief financieel te steunen. Ook heeft een enkele wijkbewoner gehoor gegeven aan onze oproep om middels crowdfunding de benodigde gelden te verwerven.
Ook u kunt uw steentje bijdragen door een kleine bijdrage te storten op
rekening NL15RABO0170598535 van het Wijkplatform Geleen-Zuid, onder vermelding van
“Monument Barbarastraat”
Ton Wolters
Wanneer bezocht U onze website voor het laatst?

www.geleenzuid.nl

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

Oude situatie
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Met de Bék Vól Drék.
Dit jaar organiseert het wijkplatform een groot evenement voor jong en oud,
genaamd: “Met de Bék Vól Drék”.
Dit is exact hetzelfde als ter land ter zee en in de lucht maar dan “hie in Gelaen Zuid”
De bedoeling is dat de deelnemers over een smalle lat gaan met een zelf gemaakt voertuig (hoe orgineler hoe beter) om zo snel mogelijk naar de bel te gaan en daar vervolgens aan te trekken.
Het kan ook mis gaan, dan zullen de deelnemers in een grote bak met modder terecht
komen. Er zijn schitterende prijzen te winnen! Voor alle leeftijden is er genoeg te doen.
Verdere informatie volgt. Indien u nog vragen heeft mail ons gerust, via mailadres;

debekvoldrek@geleenzuid.nl

Tot ziens op zondag 27 september a.s.

Colofon
Bestuur Stichting
Wijkplatform
Geleen-Zuid & de Kluis
Voorzitter Ronald Otten
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Penningmeester Michel Penris
06 - 20 03 48 65
penningmeester@geleenzuid.nl
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Ton Cuijpers
Ronald Otten
Ton Wolters
Webmaster
Geleen Zuid & de Kluis
webmaster@geleenzuid.nl
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Oplage Wijkkrant
6500 stuks
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Eerste Buurtpreventieteam van start in Geleen-Zuid/Kluis
Eind januari 2015 heeft Burgemeester Sjraar Cox eigenhandig het eerste Buurtpreventieteam in Sittard-Geleen geïnstalleerd. Burgemeester: “Met dit eerste team is hopelijk het eerste schaap over de
dam. Ik hoop dat er nog vele teams volgen. Deze teams zijn extra ogen en oren in de wijk, waarmee
zij bijdragen aan de veiligheid, leefbaarheid en betrokkenheid in hun wijk. Het is goed te zien dat inwoners zich actief willen inzetten voor hun buurt.”
Het eerste team is ontstaan in Geleen Zuid/Kluis. Negen enthousiaste en betrokken inwoners vormen
het eerste buurtpreventieteam in Sittard-Geleen. Buurtpreventie is een vorm van toezicht in de eigen
woonomgeving door bewoners, die zich medeverantwoordelijk voelen voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij erg belangrijk. Tweetallen van het buurtpreventieteam gaan volgens een rooster te voet door de buurt en signaleren onveilige situaties en bijvoorbeeld zaken in de openbare ruimte die verbetering behoeven. De
buurtpreventieteams werken ook preventief. Ze geven aan bewoners voorlichting over brand- of inbraakpreventie of wijzen schoolgaande jeugd op het belang van verkeersveiligheid. Vanaf half maart
zullen de buurtpreventie medewerkers hun rondes gaan doen in de wijk. We zullen laagdrempelig beginnen en hopen op deze wijze meer buurbewoners enthousiast te maken om zich ook aan te sluiten
bij het team. Met z'n allen willen we " onze" wijk toch allemaal leefbaar en veilig houden.
In de periode vanaf half maart tot heden zijn er ruim 50 meldingen gedaan door de leden van het
buurtpreventieteam en via de coördinator doorgestuurd naar de gemeente, de politie of de woningstichtingen. De meeste meldingen betreffen het aantreffen van (zwerf-)afval, maar ook autowrakken, onveilige situaties en verdachte omstandigheden worden doorgegeven. Terugkoppeling over
de afhandeling vindt via de coördinator plaats, die dit vervolgens weer kortsluit met de leden.
Inmiddels is het team uitgegroeid tot 14 personen, maar uiteraard zoeken wij nog steeds enthousiaste buurtbewoners die ook hun steentje hieraan willen bijdragen. Hoe meer hoe beter, hoe leefbaarder
en veiliger voor de wijk. Na een korte training van 2 x 3 uur heeft u voldoende handvaten om als
koppel de rondes te maken en draagt u ook bij tot een leefbare, schone en veilige buurt. Het lopen
van de rondes varieert van 1 keer per week een uurtje lopen tot meerdere keren, geheel afhankelijk
van uw beschikbare tijd. Indien u in het bezit bent van een hond kan deze gezellig meewandelen……
zo kunt u een en ander mooi combineren. 
Indien men interesse heeft kan men zich opgeven via de website www.buurtpreventiesittardgeleen.nl of via buurtpreventie@sittard-geleen.nl .
Ronald Otten
Coördinator buurtpreventieteam Geleen Zuid / Kluis.
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‘Lekker sportief’
Op donderdagmorgen 26 maart stond in groep 8 van basisschool Reuzepas het thema ‘Bewegen’ centraal. Deze ochtend zijn de kinderen gaan ‘bootcampen’ in het bos.
De kinderen hebben een tijdje geleden een enquête ingevuld waaruit is gebleken dat deze bovenbouwgroep maar al te graag gebruik maakt van hun telefoon, laptop, tablet,
spelcomputer enzovoort. Ze zijn dus erg graag binnen, op bijvoorbeeld hun kamer en zijn
minder actief buiten aan het spelen of aan het sporten. Bovendien was het eten van fruit
en groenten ook niet vanzelfsprekend. Het ontbijt wordt wel eens over geslagen. Met
deze uitslagen en gegevens is juf Sanne (stagiaire van de nieuwste Pabo Sittard) van
deze groep aan de slag gegaan. De kinderen werden als eerste geconfronteerd met de
gegevens die in een grafiek verwerkt werden. Het onderwerp bewegen en gezond eten is
op deze manier uitvoerig besproken. Samen zijn ze aan de slag gegaan met het maken
van een placemat, woordspin en poster, om zich bewust te worden van het belang van
bewegen, maar ook om andere mensen te kunnen overtuigen ook te gaan bewegen.

Hierna werd het tijd voor actie.
Lopend vertrok de klas op deze donderdagochtend naar het Danikerbos, waar bij
aankomst de warming-up als eerste plaatsvond. De leerlingen moesten een aantal
rondjes rennen, waarbij ze allerlei oefeningen tussendoor moesten uitvoeren. Vervolgens werd de klas in groepjes verdeeld en werd een spellencircuit van 6 spellen doorlopen. Dit circuit bestond uit; onder een zeil door kruipen, push-ups en sit-ups in
groepsverband of met een maatje uitvoeren, met iemand op hun rug een berg oprennen, vlaggen veroveren die boven hun hoofd hingen en kruiwagen lopen. Als afsluiting van het geheel zijn we met z’n allen, inclusief de begeleiders, juffrouw Sanne en
meester Wil, de zandberg opgerend en werd een groepsfoto gemaakt. Bij terugkomst
op school stond een gezonde snack klaar en werd nagepraat over de bootcamp en
het belang van sporten.
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Basisschool Reuzepas
Integraal KindCentrum
IKC Bs. Reuzepas, kansrijk!!
Kansrijk, want er is:
• Hart voor kinderen en oog voor resultaat.

•
•
•
•
•
•
•
•

Opvang van 7.00 tot 19.00.
Tussen schoolse opvang.
Een peuterspeelzaal.
Een kinderdagverblijf.
Iedere woensdagmiddag een activiteit.
Muziekles na school.
Sport na school.
Logopedie en ergotherapie binnen school mogelijk.

Wat maakt het voor onze kinderen kansrijk:

• We denken in kansen!!!
• Door een goede zorgstructuur bieden we kansen aan elk kind.
• We bieden een veilig schoolklimaat waar respectvol omgaan met elkaar
hoog in het vaandel staat.
• We zorgen voor een krachtige en uitdagende leeromgeving, waarbij we
gebruik maken van moderne onderwijsmethodes.
• We sluiten aan bij hedendaags onderwijs; dit betekent dat wij leervakken
belangrijk vinden maar ook sport en cultuur.
• Het team wordt ondersteund door een actieve oudervereniging en een
kritische medezeggenschapsraad.
• Ouders spelen samen met school een stimulerende rol. Partnerschap met
ouders is dus een belangrijk uitgangspunt.
Reuzepas Kansrijk en Glansrijk!!!

Loop gerust binnen!

Bij ons is elke dag een opendag. Kom kijken op Bs Reuzepas om met eigen
ogen te zien hoe wij werken met kinderen en het onderwijs vormgeven.
Verdistraat 25
6164 CK GELEEN
Tel: 046-4747207
e-mail: directie@bsreuzepas.nl internet: www.bsreuzepas.nl
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Renovatie Zuidhof

Het is alweer 5 jaar geleden dat er een schetsontwerp werd gemaakt voor het opwaarderen
van winkelcentrum Zuidhof. De opdracht hiertoe werd gegeven door wethouder
Pieter Meekels (economische zaken). Uiteindelijk is pas begin 2014 - nadat alle betrokkenen overeenstemming hadden bereikt - groen licht gegeven voor de definitieve uitvoering.
Na de bouwvakvakantie is men begonnen met de infrastructuur rondom Zuidhof en de bestrating in het centrum zelf.
Uiteraard hebben wij als ondernemers, maar ook het winkelend publiek hier enige hinder
van ondervonden.
Echter, de betrokken uitvoerende bedrijven hebben er voor gezorgd dat onze klanten bij
iedere winkel terecht konden, ondanks de overlast. Hiervoor onze complimenten!
Bij ieder bouwoverleg werd de winkeliersvereniging betrokken , waardoor er prettig werd
samengewerkt door alle partijen.
De totale renovatie heeft ongeveer 8 maanden geduurd, met als resultaat een prachtig opgeknapt Zuidhof.
Hierdoor kunnen wij allen - ondernemers en publiek - weer jaren vooruit!
Maurice Vossen, ondernemer Zuidhof.
Secretaris winkeliersvereniging Zuidhof.

Een nieuw logo
Bij een ‘nieuw’ Zuidhof en een vernieuwde inzet van de winkeliersvereniging, hoort een nieuw
logo. Het oude was gebaseerd op het oude uiterlijk van Zuidhof, dus niet meer bruikbaar. Dan
moet je gaan nadenken over een nieuw gezicht...
Uitgangspunt was een herkenningsteken waardoor een ieder direct aan Zuidhof denkt en wat
ook de sfeer van ons vernieuwde winkelcentrum weergeeft.
Dit kon niets anders zijn dan de bank op ons binnenplein. Een letterlijk sociaal middelpunt van
Zuidhof, maar ook van de wijk. Een ontmoetingsplek. Dat vraagt om warme kleuren.
In het nieuwe logo ziet u de bank met de boom. De boom wordt verbeeld door de ‘O’ in de
krul. Vandaar dat deze ook een afwijkende –warme- kleur heeft.
Wij hopen dat u, als u dit logo ziet, warme gedachten heeft over uw en ons mooie winkelcentrum. Tot ziens op de bank, onder de boom.
Een warme groet,
Inge Buijs / voorzitter winkeliersvereniging Zuidhof
Blz 10

Advertenties Zuidhof
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Ondernemer Zuidhof

Als ondernemer deel ik graag met u mijn ervaringen over de inmiddels voltooide verbouwing van Winkelcentrum Zuidhof.
Verschillende vergaderingen achter mij latend, en maar blijven hopen dat er een definitief startsein gegeven zou worden, werd op een mooie lentedag in maart 2014
het uiteindelijke startsein gegeven door Wethouder Meekels en werd dit gevierd met
een feestje voor klanten en ondernemers.
De definitieve aanvangsdatum werd verschoven naar 15 augustus 2014. Vanaf die
datum hebben verschillende bouwbedrijven, onder leiding van een grandioze uitvoerder, Winkelcentrum Zuidhof gebracht waar we nu in staan.
Ik moet eerlijk bekennen dat niet alle werkzaamheden zonder kleerscheuren zijn verlopen, maar waar gewerkt wordt worden ook al eens foutjes gemaakt. Desondanks
was de samenwerking tussen de werklieden en de ondernemers perfect. Ook voor de
klanten hebben de werklieden hun beste beentje voorgezet: er zijn zelfs klanten over
barricades gedragen en er werd met man en macht geholpen om de winkels voor onze klanten bereikbaar te houden.
Voor mij als ondernemer was het een heftige tijd om deze verbouwingsperiode door
te komen, maar als we zien wat er op korte tijd bereikt is, mogen we trots zijn. Ik
ben van mening dat ons vernieuwde Winkelcentrum Zuidhof "the place to be" is !
Met ons mooie Winkelcentrum Zuidhof kunnen we weer heel wat jaartjes vooruit. De
bank met boom is een centraal trefpunt en draagt bij aan de contacten van ons winkelend publiek.
Het openingsfeest op 23 mei a.s. is de kroon op het werk voor iedereen die het mede
mogelijk heeft gemaakt om Winkelcentrum Zuidhof tot dit prachtige resultaat te
brengen.
Carina Savelkoul, eigenaar Etos Zuidhof,
winkelcentrum Zuidhof - Geleen
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Klanten over Zuidhof
Toen ik hoorde dat het eindelijk zover was geloofde ik het nog niet.
Ik geloof het pas als de eerste steen eruit is zei ik nog tegen mijn man. En nu zijn
we een paar maanden verder en kijk eens hoe mooi het al geworden is. Ik woon al
40 jaar in deze buurt en heb het centrum zien verouderen. Ondanks dat ben ik
mijn boodschappen hier blijven halen. Waarom het verder zoeken als we alles binnen handbereik hebben. Het is een mooi centrum met een gratis parkeerplaats
waar je alles kunt krijgen voor je dagelijkse behoeften. Een grote supermarkt,een
verse bakker,een Turkse winkel met verse producten, en ook voor een bloemetje
of een mooi boek met goed advies kun je hier terecht. Zelfs tijdens de verbouwing
zijn de winkeliers goed bereikbaar gebleven met een paar hindernissen. Maar kijk
wat we er voor terug krijgen. Een mooi binnenplein met een bank om te zitten,en
in de avond fijn verlicht. Ik heb er ook al lekker gezeten in het zonnetje. Het nodigt
echt uit. De winkeliers hebben het winkelen wel leuk gemaakt met de acties die
ze hebben. Met de verbouwingsloterij heb ik helaas niks gewonnen misschien heb
ik meer geluk met de nieuwe actie voor de openingsloterij. Ik kan niet wachten tot
het eindresultaat. Zuidhof is in ieder geval goed op gaan vallen met de gigantische
pilaren echt mooi. Het maakt het plaatje helemaal compleet.
Ik blijf in ieder geval een trouwe klant van Zuidhof.
Een tevreden klant.
Beste winkeliersvereniging,
Al jaren bezoek ik het winkelcentrum Zuidhof. Het ligt op weg naar huis tussen
Schinnen en België en omdat het boodschappen doen in Nederland goedkoper is
dan in België kom ik er graag. Ik ben dan ook zeker te spreken over de werkzaamheden, het moderniseren.
Voor mijn wekelijkse boodschappen kan ik overal terecht, of het nu om brood, een
geurtje, pleister of een flesje lekkere drank, bloemetje, bij Zuidhof kan ik alles krijgen.
Daarbij is het altijd leuk als er met winkeliers een praatje gemaakt kan worden,
vooral in het internet tijdperk.
Ik wens alle winkeliers een mooi verkoopjaar toe.
Met vriendelijke groet,
Rob D.

ADVERTEREN?
Interesse om in de wijkkrant te
adverteren?
Oplage 6500 stuks, advertenties van 1/8 t/m 1/1 bladzijde.
Vraag naar de mogelijkheden
via voorzitter Ronald Otten
06 - 21 29 46 95
voorzitter@geleenzuid.nl
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Klanten over Zuidhof
Vernieuwde Zuidhof: meer dan een wijkwinkelcentrum!
10 maart 2014, dag van de feestelijke aftrap van de renovatie van Zuidhof.
Ik begrijp nog altijd niet waarom de start van bouw- of renovatieproject moet beginnen
met een ‘ feestelijk aftrap’. Er moet gewerkt worden, de handen uit de mouwen, beginnen met de klus. En gewerkt is er, onder alle weersomstandigheden. Wij, de klanten,
hebben af en toe wat stof gegeten en door de modder gebanjerd, wat meer moeite
moeten doen om een parkeerplaats te vinden. Maar gedurende de hele periode hebben
we onze inkopen kunnen doen en kunnen volgen hoe Zuidhof er vanaf 23 mei uit gaat
zien. En Zuidhof laat zich zien, daar zorgen de mooie zuilen bij de ingangen voor. De
bestrating mag er zijn, hetzelfde geldt voor de boeiboorden waar nog aan gewerkt
wordt.
Zuidhof laat zich niet alleen zien. Zuidhof wordt zelfs meer dan een wijkwinkelcentrum.
Midden op het plein staat een boom. Zoals vroeger de dorpspomp de ontmoetingsplek
van een dorp was, zo nodigt de boom uit om elkaar voor of na het winkelen te ontmoeten. Een gezellige bank slingert langs de boom en vanuit drie hoeken zorgen mooie
lampen voor verlichting bij donker weer of wanneer het schemert. Zeker wanneer de
zon schijnt zal het er goed toeven zijn. Een echte aanwinst voor Zuidhof.
En mag ik ook een verbeterpuntje voorstellen? De fietsenrekken. Ze zijn mooi van
vorm, maar niet zo handig heb ik inmiddels ervaren. Ik heb mijn fiets er maar naast
geparkeerd, want mijn fiets in de standaard hijsen dat lukt (nog) niet. Om daar een
succes van te maken zal ik eerst een aantal keren naar het krachthonk moeten gaan.
Bezoekers en ondernemers van Zuidhof, van harte proficiat met het vernieuwde Zuidhof. Het is een winkelcentrum en ontmoetingsplek om trots op te zijn.
Een klant uit Overhoven
Sinds een half jaar woon ik na een verhuizing in Geleen-Zuid.
Gewoon, een leuke groene wijk dichtbij bos en natuurgebied, met goede verbindingen
(bus) en niet te vergeten “winkelcentrum Zuidhof”. Ik vind het belangrijk om sociale
binding te voelen. Als nieuweling in Geleen is het fijn om je welkom te voelen, je zoekt
naar een plek om je boodschappen te doen en winkelcentrum Zuidhof ligt bij mij om de
hoek. Ik ben op een aantal plekken gaan kijken en ik moet zeggen dat het gemak van
Zuidhof me echt aansprak. Het was alleen jammer dat alles er zo verouderd en verloederd uitzag en ben daarom heel blij dat het nu is opgeknapt. Het winkelcentrum straalt
nu een echt gezellige sfeer uit en ik voel me er echt thuis. Ik kom graag in contact met
veel mensen en dat gebeurt in Zuidhof, steeds kom ik weer nieuwe mensen tegen, gezellig toch!!! En de bankjes zijn heel uitnodigend om er gewoon te gaan zitten. De
boom zorgt straks voor de schaduw op warme zomerdagen. Van mij mag de boekenzaak groter worden. Heerlijk met een boekje of een tijdschrift op een bankje zitten. Ik
zou het ideaal vinden als het Plenkhoes bij het winkelcentrum betrokken zou worden,
liefst met terras, om zodoende een verbinding te creëren tussen Zuidhof en het sportcentrum.
Een nieuwe bewoonster van Geleen-Zuid.
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Advertentie Zuidhof

Nieuw in ons assortiment;
TAFELZEIL op rol,
per meter verkrijgbaar
Keuze uit meer dan 15 soorten
deze week 25 % voordeel
Geldig tijdens de gehele openingsweek.
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Klanten over Zuidhof
Vanaf 1981 woon ik in Geleen–Zuid, een mooie rustige en vooral groene wijk. Voor
mijn boodschappen ga ik meestal naar winkelcentrum Zuidhof. In het begin had je
naast de supermarkt ook een aantal bijzondere winkels zoals een slager en een groenteboer. Met andere woorden, een breed scala aan winkelvoorzieningen. Jammer genoeg zijn veel van deze speciale zaken verdwenen. De laatste jaren lag het winkelcentrum er rommelig bij, ik ben blij dat het winkelcentrum nu eindelijk is opgeknapt. Veel
overlast van de werkzaamheden heb ik niet gehad en het geheel ziet er met onder ander de zitbanken in het midden aantrekkelijk en gezellig uit.
Nu de zon weer wat meer gaat schijnen zullen veel mensen er gebruik van maken om
te rusten en bijvoorbeeld een praatje te maken. Het wordt, denk ik, een echte ontmoetingsplek in de wijk. Hopelijk neemt eenieder zijn of haar verantwoordelijkheid om
het winkelcentrum en omgeving zo mooi te houden. Een aantal extra afvalbakken zou
ik daarom wel wenselijk vinden. Ook zou ik acties toejuichen die de gebruikers aanzet
om geen rommel achter te laten, een z.g. maandelijkse opruimdag met vrijwilligers.
De sfeer voelt in ieder geval lekker!!! Zuidhof oogt gastvrij.
Wat ik nog mis? Wat ik nog zou willen hebben? ……… Een gezellige lunchroom of
broodjeszaak, misschien een zaak met afhaalmaaltijden en een plek om ze op te eten.
Ook zou er best plaats zijn voor een soort HEMA of een betaalbare kleding- en/of
schoenenwinkel. Misschien wil de boekhandel uitbreiden waardoor het uitgebreide assortiment nog uitgebreider wordt.
Een enthousiaste bewoonster die het wonen in Geleen-Zuid heerlijk vindt.

Advertentie Zuidhof
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Dunantstraat
11
Geleen

ons onderwijs

kennismaken/aanmelden

Bij ons op school kunt u altijd binnenlopen voor een vrijblijvende kennismaking.
Wij hebben geen vaste tijden waarop u
voor informatie bij ons terecht kunt. Hiervoor kunt u echter wel ten alle tijden een
afspraak maken, of kom rustig een kijkje
nemen.
Het adres is Dunantstraat 11 te Geleen.
Daarnaast kunt u ons bereiken onder
tel.nr. 046 4745675 of voor rechtstreeks
een afspraak met de directeur:
r.kooi@hoefer.nl.

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
voor ons dat we uitgaan van het aanbieden 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 en dat we
op deze manier proberen om de zorg te
bieden die het kind nodig heeft.

Voor– en tussenschoolse opvang

Voor meer info?
Kijk op onze
website
www.hoefer.nl

Om het de ouders wat makkelijker te maken bieden wij
een voorschoolse opvang aan vanaf 8.00 uur. Dit 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 erg laag, zodat ook 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 aan de Koningsspelen met een gezellige plantenmarkt, bezoek aan voorstellingen, gastlessen enz. In
maart heeft de school nog meegedaan aan het opruimen van het zwerfafval in onze wijk. Op deze manier willen we ook iets betekenen voor de
omgeving.
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Jaarmarkt Geleen-Zuid & de Kluis
Het wijkplatform organiseert al jaren een jaarmarkt voor de buurtbewoners van de wijken
Geleen-Zuid en de Kluis in opvolging van de voorheen bekende Jandaïa markt die in 2005
helaas voor het laatst werd gehouden. Nadat enkele enthousiaste wijkbewoners in 2006
vonden dat een evenement als dit als belangrijke bindende factor in onze wijk behouden
moest worden wordt dit alweer de tiende jaarmarkt. Om de vernieuwing van het hart van
onze wijk te vieren wordt de jaarmarkt dit jaar gehouden op de parkeerplaats van de Zuidhof. In samenwerking met de winkeliersvereniging belooft het een geweldig feest te worden.
In 2015 wordt de jaarmarkt gehouden op zondag 28 juni van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Verkoop kan starten rond 11.00 uur
De opzet is door de jaren in grote lijnen gelijk gebleven. Een markt van en voor particulieren, waarbij voor een luttel bedrag een marktkraam gehuurd kan worden. Hier is voor elk
wat wils te koop of te krijgen. Het geld dat de marktkramen opbrengen wordt aangewend
om diverse maatschappelijke instellingen gratis een marktkraam ter beschikking te stellen
om zich te presenteren op een druk centraal gedeelte van de markt.
Ook nu is er ruimte voor diverse activiteiten. Hier kan iedereen zich uitleven met een keur
aan sport en spel. Degene die zich heeft uitgeput kan hier aansluitend terecht voor een
hapje en een drankje, waarbij een en ander muzikaal omlijst door optredens van diverse
lokale talenten, zoals opvoeringen en optredens van artiesten, groepen en bands. Kortom,
er is van alles te doen op 28 juni a.s.
Toegang tot de Jaarmarkt Geleen-Zuid & de Kluis is voor de bezoekers natuurlijk gratis.

Meer foto’s bekijken?
Zie onze website:

www.geleenzuid.nl
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