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Colofon  

  Voorzitter:           VACANT               voorzitter@geleenzuid.nl 

  Secretaris:   Jos Raven  06 - 37 19 99 54 secretaris@geleenzuid.nl 

  Penningmeester:  Joyce Bergholtz                                 penningmeester@geleenzuid.nl 

  Redactiecommissie: Piet Besselink, Ton Cuijpers en Ton Wolters   redactie@geleenzuid.nl 

  Website:           www.geleenzuid.nl 

  Webmaster Geleen Zuid & de Kluis:    webmaster@geleenzuid.nl 
 
   

  Uw vereniging gratis in dit Wijkblad? 

  Dat is mogelijk. Er zijn wel enkele voorwaarden: 

Tekst aanleveren in Word (doc, docx) of als “platte tekst zonder opmaak” ( txt) 

Maximaal 1 A4 tekst, inclusief foto’s 

Foto’s minimaal 150dpi (liever 300dpi) (jpg) 

Totaaloverzicht voor lay-out wens mag worden meegestuurd 

Redactie kan – indien nodig – het aangeleverde document tekstueel aanpassen/inkorten. 

Zijn er twijfels? Stuur dan uw vraag of reactie aan: redactie@geleenzuid.nl 

  

Disclaimer 

De inhoud van dit wijkblad van het Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de in acht   ge-

nomen zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie in het wijkblad verouderd is of onjuistheden bevat.   

Het Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis is nimmer aansprakelijk voor de door derden voor plaatsing in het wijkblad aangeleverde kopij. 

Dit, inclusief de eventueel daarin opgenomen foto’s en of andere afbeeldingen, waarop mogelijk het auteursrecht van toepassing is.  

Tenslotte kan het Wijkplatform nimmer aansprakelijk zijn of worden gesteld voor schade, die het directe of indirecte gevolg is van de 

plaatsing van kopij van derden in het wijkblad. 

Voor zover deze aansprakelijkheidsuitsluiting niet juist of onvoldoende is, geldt dat de in de disclaimer op de website van het  

 Wijkplatform (www.geleenzuid.nl) opgenomen voorwaarden en uitsluitingen, aanvullend en van overeenkomstige toepassing zijn.  

mailto:voorzitter@geleenzuid.nl
mailto:secretaris@geleenzuid.nl
mailto:penningmeester@geleenzuid.nl
mailto:redactie@geleenzuid.nl
http://www.geleenzuid.nl
mailto:webmaster@geleenzuid.nl
mailto:redactie@geleenzuid.nl
http://www.geleenzuid.nl
http://www.geleenzuid.nl/
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 Aan de Wijkbewoners  

               van Geleen-Zuid & de Kluis          

Dit is alweer het zesde voorwoord dat ik schrijf voor het 
Wijkblad van Geleen-Zuid & de Kluis. Het zal helaas ook 
het laatste zijn. Mijn vrouw en ik zijn onlangs verhuisd 
en wonen niet meer in Geleen. Mijn binding met de wijk 
beperkt zich nu tot een plek waar wij zeven jaar hebben 
gewoond. Dat is niet voldoende om voorzitter van uw 
Wijkplatform te blijven. 
 

In de bijna drie jaar dat ik voorzitter ben geweest is er 
veel gebeurd. Deze periode viel samen met de start van 
de Revitalisering van Geleen-Zuid en de ontwikkeling 
van het Voorlopig Ontwerp voor de Vernieuwbouw van 
Glanerbrook. Er was dus genoeg te doen. Ik vond het 
leuk om in uw belang mee te mogen werken aan deze 
twee projecten. Bij beide megaprojecten staat            
participatie steviger op de agenda als ooit tevoren. 
 

Dat de samenwerking van een wijkplatform met         
bestuurders en andere belanghebbenden bij een project       
vruchten afwerpt heb ik op twee manieren mogen      
ervaren. De stem van het wijkplatform wordt gehoord en 
doet er ook toe bij de ontwikkeling van de grote         
projecten. Maar ook bij de oplevering en opening van 
Zuyderland Glana heb ik met eigen ogen gezien dat   
inspanningen van mijn voorgangers tot mooie resultaten 
hebben geleid. 
 

Door al deze ontwikkelingen werd het wel steeds     
drukker voor het bestuur van het wijkplatform. Daarbij 
bleken we ook meer ambities te hebben met het       
wijkplatform. In ons enthousiasme hebben we de Dag 
van de Wijk een nieuwe vorm gegeven, is er een eerste 
buurtcamping gestart  en werken we mee aan de      
bezetting van de Zuidkamer.  
 

We hebben veel meer contacten opgebouwd met       
organisaties die bezig zijn in onze wijk. Denk hierbij aan 
Het Laagland dat met theater en podcasts mensen   
probeert te bereiken.  
 

 De Tuinen van Zuid, dat helpt met groene projecten om 
de wijk mooier te maken, maar vooral om mensen te   
verbinden. Centrum voor Natuur en Milieu Educatie is 
aanwezig om meer aandacht voor onze omgeving te   
stimuleren. Partners in Welzijn, Vidar en Platform         
Allochtonen Geleen Breed zijn steeds nadrukkelijker    
betrokken in de wijk. Het contact met ZOwonen en de  
gemeente is veel intensiever geworden. 
 
Het wijkplatform heeft commissies opgezet om alle       
inspanningen te verdelen. Deze commissies kunnen op 
hun gebied zelfstandig werken. In elke commissie zit in 
ieder geval één bestuurslid. Het was een aangename  
verrassing dat we voldoende mensen vonden om de                 
commissies op te starten. Hierdoor wordt het werk voor 
iedereen wat lichter en kan het wijkplatform alle ambities 
aan. Het is nu ook weer echt leuk om in het bestuur te 
zitten. Is dat iets voor u? Het wijkplatform zoekt nog een 
nieuwe voorzitter. Ook voor andere taken zoeken we nog 
mensen ter versterking. 
 
In dit voorwoord heb ik nog velen niet genoemd die op 
één of andere manier met mij hebben samengewerkt. 
Vooraf had ik nooit gedacht zoveel mensen te ontmoeten 
die hier wonen of met de wijk bezig zijn. Het mooiste is 
dat deze ontmoetingen vaak een meerwaarde gaven aan 
de wijk. Voor mij betekende dit weer veel nieuwe dingen 
leren en nieuwe mensen kennen. Het was een fijne tijd! 
 
Door de afstand ben ik niet meer direct betrokken bij de 
samenstelling van het wijkblad dat nu voor u ligt. Maar ik 
ben ervan overtuigd dat het weer een mooi blad wordt en 
wens u veel leesplezier  
 
Andries Bosma 
Oud Voorzitter Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis 

Dit wijkblad is tevens als Pdf beschikbaar op onze website geleenzuid.nl. Ga via het  menu naar: 

Daar staan alle Wijkbladen vanaf 2004.  Het grote voordeel van de Pdf versie is 

de koppelingen naar de diverse websites en/of artikelen. Ook onder diverse 

plaatjes staan koppelingen. 

ADVERTEREN in het WIJKBLAD? 

Diverse mogelijkheden  vanaf 1/8 pagina t/m 1/1 pagina A4. 

Het blad wordt in circa 5500 woningen bezorgd en diverse inkijk-

bladen op diverse plaatsen als zorgcentra, artsen en apotheken. 

Tevens is een pdf versie met koppelingen beschikbaar op onze 

website. Meer informatie via:  redactie@geleenzuid.nl 

De eerstvolgende uitgave is medio mei 2023. 

http://www.geleenzuid.nl/index.php
http://www.geleenzuid.nl/
http://www.geleenzuid.nl/
http://www.geleenzuid.nl/wijkbladen
mailto:redactie@geleenzuid.nl
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                                     Nieuws van                                         
                                                                                                      

Op deze pagina heeft de redactie nieuwsberichten, maar ook mogelijkheden van onze gemeentelijke website  verzameld. 

De website van onze gemeente is bereikbaar via sittard-geleen.nl 
Denk mee met Sittard-Geleen 

Wilt u als inwoner of ondernemer 

in Sittard-Geleen invloed hebben 

op projecten en beleid van de 

gemeente? Dan bent u hier op 

de juiste plek. Met uw inbreng 

kunnen we betere plannen     

maken en zorgvuldiger besluiten 

nemen. Daarom gaan we graag 

met u in gesprek. Persoonlijk, 

tijdens bijeenkomsten. En op 

maat online. Welkom op het   

gemeentelijke participatie-

platform voor Sittard-Geleen.  

Zie: www.metsittardgeleen.nl 

Werk in uitvoering en projecten 

Op diverse plekken in onze gemeente wordt aan de 

weg gewerkt. Vaak leveren wegwerkzaamheden hinder 

op voor het verkeer. Hier vindt u informatie over werk-

zaamheden die onlangs gestart zijn of binnenkort van 

start gaan. Informatie over: 

• Actuele werkzaamheden 

• In voorbereiding 

• Projecten 

Energietoeslag 2022  

Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 

2022 een eenmalige tegemoetkoming voor de 

stijgende energieprijzen. De zogenaamde        

energietoeslag van 1.300 euro. Met dit extra geld 

kunnen zij (een deel van) de energiekosten      

betalen. 

Energietoeslag aanvragen kan tot en met           

30 juni 2023. 

 

Het kabinet heeft besloten om de energietoeslag te verhogen van € 800,- naar € 1.300,-.Inwoners die de 

energietoeslag van € 800,- al hebben ontvangen of binnenkort ontvangen, krijgen automatisch een nabe-

taling van € 500,- euro vóór 4 oktober 2022. U hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen.   

https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners
https://www.metsittardgeleen.nl/default.aspx
https://www.sittard-geleen.nl/
https://www.sittard-geleen.nl/
https://www.metsittardgeleen.nl/default.aspx
https://www.metsittardgeleen.nl/default.aspx
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Werk_in_uitvoering_en_projecten
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Werk_in_uitvoering_en_projecten
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Zorg_en_Ondersteuning/Energietoeslag_2022
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Zorg_en_Ondersteuning/Energietoeslag_2022
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Zorg_en_Ondersteuning/Energietoeslag_2022
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U heeft De Zuidkamer vast al eens bij het winkelen in 
Zuidhof gezien en u zult zich wellicht hebben afgevraagd: 
Wat doen die mensen eigenlijk die daar iedere dag zitten? 
 

Nou, best veel kan ik zeggen. 
De Zuidkamer is een centrale plek in Zuidhof waar     
mensen gewoon naar binnen kunnen lopen als ze vragen 
hebben over van alles wat er speelt in Geleen-Zuid of in 
De Kluis. Met een moeilijk woord heet dat: het laag-
drempelig informatie geven aan de mensen die vragen 
hebben. 
 

Je kunt het zo gek niet bedenken of er is in De Zuidkamer 
wel iemand die mensen met vragen te woord zal staan. 
Als de persoon die op dat moment in De Zuidkamer het 
antwoord toevallig niet weet, zal hij/zij een van de andere 
partners vragen om het antwoord te geven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Want er zitten nogal wat partners of instanties in onze    
Zuidkamer. Deze werken allen samen om de inwoners 
van Geleen-Zuid en De Kluis zo goed mogelijk te kunnen 
informeren.  
Ik noem o.a. ZOwonen, Partners in Welzijn (PIW), de   
gemeente Sittard-Geleen, Stichting De Rollen, het       
Platform Allochtonen Geleen Breed en het Wijkplatform 
Geleen-Zuid & de Kluis. Die instanties hebben met elkaar 
afgesproken ieder een ochtend of een middag in de week 
een werkplek te hebben in De Zuidkamer. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dus: 
Als u vragen heeft over bijvoorbeeld de woningbouw of 
het opknappen van de flats of als u vragen heeft over 
de natuurontwikkeling of als u vragen heeft over het 
aanvragen van een DGID of als u vragen heeft over 
het krijgen van een uitkering of de energietoeslag, loop 
dan gerust eens binnen in De Zuidkamer en stel uw 
vraag. Geen vraag is te gek en elke vraag verdient een 
antwoord. 
 

  Jos Raven, Secretaris Wijkplatform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Zuidkamer in Zuidhof 
                                                                                                      © secretaris Jos Raven 
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 Even voorstellen…..   Nieuwe Opbouwwerker Sabine Dieteren  

                                                     (Partners in Welzijn)                                                                                 

 

                                                       

 Heb je een goed idee voor de wijk? Wil je actief worden 

in de wijk? Wil je jouw buren beter leren kennen? Wil je 

iets organiseren/opzetten in de buurt maar weet niet hoe 

te beginnen. 

Allemaal situaties waar jezelf in samenwerking met het 

opbouwwerk wat aan kunt doen. Vragen, ideeën of  

sparren, wil je iets delen, heb je ergens ondersteuning bij 

nodig of heb je gewoon zin in een koffie/thee en een 

praatje? Neem dan vooral contact met mij op!  

Ik ben bereikbaar van maandag tot en met donderdag 

op:  

 Telefoon: 06 12 77 95 45    

  mail: sabine.dieteren@piw.nl 

  website: www.partners-in-welzijn.nl 

  

 

 

 

 

 

    

Onlangs ben ik als nieuwe 

opbouwwerker gestart voor 

o.a. Geleen-Zuid. Van     

nature een enthousiaste 

vrouw van 38 jaar die graag 

de handen in elkaar slaat 

samen met jullie!  

Opbouwwerk is samen met 

bewoners van alle leeftijden, 

zorgen dat de buurt leefbaar 

is en blijft. Het opbouwwerk 

ondersteunt initiatieven die 

de leefbaarheid, de (sociale) 

veiligheid en de  samen-

horigheid van de buurt    

bevorderd. 

De opbouwwerker is onpartijdig en werkt samen met 

veel partijen in de wijk, zoals woningcorporaties, politie, 

maatschappelijk werk, ouderenwerk, jongerenwerk, 

scholen, bewonersorganisaties en maatschappelijke 

organisaties. Verbindingen leggen in de wijk, creëren 

en ondersteunen vanuit de kracht van de bewoners van 

de wijk, dat is de kern van mijn werk.  

   

 GRAAF HUYN GEEFT 
                                               

                 
         

            MIK & PIW Groep 

Partners in Welzijn maakt deel uit van MIK & PIW 
Groep. Deze organisatie gelooft in de kracht van   
mensen. Ze zijn het waardevolste kapitaal van onze 
samenleving. Ons werk, sociaal werk, is ruimte bieden 
voor ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat op een slechte 
dag niemand achterblijft en op een goede dag iedereen 
de kansen krijgt om zijn hart te volgen.  

We pakken problemen aan nog voor ze ontstaan en 
buigen ze om naar mogelijkheden. Dat doen we niet 
alleen, maar samen met burgers, vrijwilligers-            
organisaties en professionals. We opereren dichtbij 
mensen: in dorpen en wijken. 

MIK & PIW Groep willen sociaal burgerschap, in de 
breedste zin van het woord, stimuleren. We willen een 
klimaat scheppen waarin de bevlogenheid en betrok-
kenheid van burgers, van jong tot oud, volledig tot hun 
recht komen. Een klimaat waarin zelf- en samenred-
zaamheid centraal staan. Lees meer op de website van 
MIK & PIW Groep. 

                       Belangrijk bericht 

We krijgen allemaal de berichten mee over de vreselijke 

oorlog in Oekraïne. Veel mensen zijn gevlucht of gaan 

nog vluchten en worden ook bij ons in de buurt          

opgevangen. Vanzelfsprekend bieden we als MIK & 

PIW Groep een helpende hand waar dat kan.                      

Dat doen we in nauwe afstemming met de gemeenten 

en scholenkoepels voor primair onderwijs en voortgezet 

onderwijs. Concreet biedt MIK & PIW Groep kinderop-

vang en activiteitenprogramma’s aan, voor 2-13 jarigen 

op meerdere locaties in de regio’s Sittard-Geleen en 

Maastricht. Daarnaast bieden we psychosociale hulp- 

verlening op doorstroomlocaties en voor individuele 

vluchtelingen/gezinnen.                                                         

Samenwerkingspartners en  inwoners met vragen over 

kinderopvang, sociaal werk (psychosociale hulpverle-

ning) en overige vragen in    relatie tot de Oekraïense 

vluchtelingen, kunnen contact met ons opnemen via  

088 365 0600. 

mailto:sabine.dieteren@piw.nl
https://partners-in-welzijn.nl/
https://partners-in-welzijn.nl/
https://partners-in-welzijn.nl/
https://partners-in-welzijn.nl/mik-piw-groep/
https://partners-in-welzijn.nl/mik-piw-groep/
https://partners-in-welzijn.nl/mik-piw-groep/
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         Samen voor een Schone Wijk  

                                                               ©  Sylvie Laumans 

 Hallo wijkbewoner, 

Op onderstaande data in 2023 gaan we weer afval prikken in 

onze wijk Geleen Zuid & de Kluis:  

elke tweede dinsdag van de maand 

10 januari, 14 februari, 14 maart,  

11 april, 9 mei, 13 juni,  

11 juli, 15 augustus, 12 september,  

10 oktober, 14 november, 12 december  

 Samen voor een Schone Wijk  

Gooi je afval in een afvalbak 

Raap af en toe blikjes of papiertjes op 

Spreek anderen aan 

Doe met ons mee! 

  

 Waar en wat:  

’t Wiekhoes, Bachstraat 4, 13.30 tot 15.00 uur. Daarna koffie 

en gezellig napraten in ’t Wiekhoes.  

Meer informatie: 06 – 20 28 02 41,  

mail: schonewijkzuid@gmail.com  

 

De laatste informatie staat op www.geleenzuid.nl  

en/of  facebook @wijkplatform.geleenzuid.kluis 

 

Landelijke Opschoondag: volg de media: zaterdag 18 maart 

World Cleanup Day: volg de media: zaterdag 16 september 

 

   Jij doet toch zeker ook mee? 
 

 

  

mailto:schonewijkzuid@gmail.com
http://www.geleenzuid.nl
https://www.facebook.com/wijkplatform.geleenzuid.kluis
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Sluit aan bij een buurtpreventieteam      

Want een veilige buurt begint bij uzelf  © Ronald Otten    

WAT IS BUURTPREVENTIE? 

Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners 

in de eigen woonomgeving. Dit toezicht is ook opge-

start door de bewoners zelf, want zij voelen zich mede-

verantwoordelijk voor de veiligheid en de leefbaarheid 

in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en 

elkaar aanspreken, is hierbij erg belangrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT LEVERT BUURTPREVENTIE OP? 

Door de inzet van buurtpreventieteams vergroot het 

veiligheidsgevoel, de saamhorigheid en de sociale  

betrokkenheid. Ook criminaliteit en overlast daalt.    

Uitgangspunt is hierbij een gezamenlijke aanpak van 

bewoners, politie, gemeente, brandweer en andere 

partners, zoals woningbouwcorporatie en Partners in 

Welzijn. 

 

Wil JIJ een bijdrage leveren aan de veiligheid en 

leefbaarheid in onze buurt? 

Wij zoeken mensen die een uurtje per week tijd heb-

ben om samen met een ander teamlid een preventieve 

wandeling te maken door onze wijk. Daarbij let je op de 

voorzieningen in de openbare ruimte en rapporteert 

gebreken aan de coördinator of via de Buiten Beter 

app. Ook let je op de woonveiligheid, enerzijds door 

zichtbaar herkenbaar rond te lopen, anderzijds door 

gevraagd én ongevraagd preventietips te geven aan 

buurtbewoners. Soms kun je ook mensen aanspreken 

aan op hun gedrag, bijvoorbeeld bij afvaldumpingen of 

bij overlast. Dit alles doe je met tact en je weet tot waar 

je kunt gaan. 

 Wij bieden je een opleiding sociale vaardigheden en je 

krijgt informatie van één van de wijkagenten over je rol, 

je mogelijkheden en je “bevoegdheden”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast kom je in een heel gezellig team, waar we 

regelmatig overleggen hebben, gezamenlijke acties,   

zoals fietsproject Zuidhof, fietsverlichtingsactie of 1dag-

niet (geen inbraken), uitvoeren of meedoen aan          

activiteiten samen met de gemeente Sittard-Geleen of 

andere Buurtpreventie teams. Eén keer per jaar is er een 

gezellig samenzijn, met de andere preventieteams in de 

gemeente, met een hapje en drankje. 

Ben je enthousiast, open-minded, assertief en inlevend? 

Wandel gerust eens een keertje mee, om te kijken of dit 

iets voor jou is.  

 

Interesse? mail dan naar:   

buurtpreventie.geleenzuidkluis@gmail.com en maak 

een afspraak. 

Ben je al overtuigd en je wilt je graag aanmelden bij ons 

gezellige team, mail dan naar: 

buurtpreventie@sittard-geleen.nl 

Zien we jou....? 

Ronald Otten 

Coördinator Buurtpreventieteams Geleen Zuid / Kluis en 

Geleen Centrum / Fortunapark. 

mailto:buurtpreventie.geleenzuidkluis@gmail.com
mailto:buurtpreventie@sittard-geleen.nl
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        GRAAF HUYN GEEFT 

                         © Petra Daemen                                 

Bij Graaf Huyn is er een ‘weggeefwinkel’. Een winkel 
met kleding, schoenen, rugzakken, accessoires en 
verzorgingsproducten voor onze leerlingen. Nu denk je 
misschien, een winkel in een school? Hoezo dan en 
waarom? Dat leggen we graag even uit!  

 

Het initiatief voor de winkel werd vorig jaar december, 
gestart door onze eerstejaars vmbo-leerlingen in de 
projectweek. Beetje bij beetje vulden zich de rekken 
en ontstonden er stapeltjes kleding. Eerst op maat, 
toen op type kledingstuk, vervolgens werden er     
hangers en rekjes en schappen geregeld via Kring-
loopwinkel Het Goed. En voordat we het in de gaten 
hadden was de weggeefhoek, een heuse winkel     
geworden. 

 

Tweedehands is hot 
In het begin werd er door sommigen nog wel wat la-
cherig over gedaan. Er was een kleine drempel om de 
winkel binnen te stappen en even te neuzen tussen de 
artikelen. Maar als er 1 schaap over de dam is ….. en 
zo ook hier. In de pauzes wordt er echt geshopt, ge-
past, bewonderd, aangemoedigd en 80% van de   
spullen is binnen een week van eigenaar veranderd. 

 Ook wordt er kleding gebruikt om te restylen. Dus een 
eenvoudig T-shirt wordt gepimpt, een broek afgeknipt, 
van de restjes een tas gemaakt. En ook dat is helemaal 
prima! Beter hergebruiken dan weggooien. 

 

De leerlingen helpen zelf met het ordenen van de         
spulletjes en het inrichten van ‘hun winkeltje’. Ze zijn met 
recht trots op dit initiatief want het loopt als een tierelier 
en tweedehandskleding is hot! Niet alleen wanneer je 
krap bij kas zit, maar ook gewoon omdat het duurzaam 
is. Waarom alles nieuw kopen en produceren als je op 
deze manier kunt consuminderen. Bovendien is het    
gewoon leuk om iemand anders blij te maken, met iets 
dat niet meer gedragen wordt.  

 

Een volgende stap 

We vinden het belangrijk om te blijven kijken naar, waar 
behoefte aan is. Zo gaan we na de herfstvakantie ook 
dispensers plaatsen, waar leerlingen gratis menstruatie-
producten kunnen krijgen. En, wat ons betreft wordt een 
volgende stap het aanbieden van gebruikte galakleding, 
gym-tenues, maar we gaan ook inventariseren bij onze 
jeugd waar behoefte aan is.  
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 Wat groen kan doen 
 
Ze hebben het over vergrijzing en ontgroening, maar 
wij zien vooral kleur. Vooral in de kleurrijke bewoners, 
met of zonder grijs haar. Die bewoners ontmoeten we 
in het groen. En dan niet alleen in het openbaar groen 
dat ZOwonen en de gemeente voor ons bijhoudt, maar 
ook in de tuinen die we samen zelf kleur geven. 
Nu is het groen in Geleen Zuid & De Kluis goed        
vertegenwoordigd. Menig bezoeker aan de wijk rijdt 
door de Jos Klijnenlaan en is jaloers op de grote reuzen 
die als poortwachters een oogje in het zeil  lijken te 
houden. Maar zien we ook bewoners zelf genieten van 
dat groen? Tot voor kort niet echt. Ja, het is een       
fantastisch uitzicht op het heuvelige Sweikhuizen en 
het rijke bladerdek, maar buiten picknicken, samen een 
koffietje doen of gewoon wroeten in de aarde, dat    
gebeurde maar weinig.  
 
Tot voor kort. Sinds de komst van de Tuinen van Zuid 
is er meer kleur toegevoegd aan het groen tussen de 
flats. De saaie grassprieten waartussen alleen een   
verdwaalde hondendrol en zwerfafval te vinden was, 
zijn vervangen door moestuinbakken, borders vol    
bloemen en paadjes die uitnodigen om je al wandelend 
te verwonderen.   
 
We horen het zo vaak: ‘in de natuur laad ik me op, krijg 
ik energie en inspiratie, kom ik tot rust.’ Gek dat we dan 
toch vaak onze directe omgeving, ook al is die groen, 
niet als uitje ervaren. Nu de Van Goyentuin en de  
Wappertuin er zijn, ligt ‘een uitje’ voor de deur. Groen 
doet goed. Niet alleen voor het milieu, ook voor de 
mens. Naast verkoeling en biodiversiteit fleuren ook de 
mensen op. Samen oppakken verbroedert.  

 Hoe tof is het dat ‘samen doen in groen’ zoveel bonus-
benefits oplevert. Het is in een notendop dat wat onze 
wereld zo mooi maakt: natuur, solidariteit en onder-
nemerschap. Dat komt allemaal samen als je als wijk 
de kans krijgt om openbaar groen om te toveren tot      
gemeenschappelijke tuin.  
 
Onlangs hebben leerlingen van het Graaf Huyn ook 
kennis gemaakt met de tuin tussen de Wagenaar en de 
Pijper. Met schijnbare desinteresse (zoals echte  
pubers betaamt), sommige in hagelwitte sneakers, 
maar met blijkbaar ongekende motivatie, hebben ze de 
Roverstuin aangelegd. Hier kunnen buitenplanten en 
bomen die elders zijn gered van de sloop tijdelijk loge-
ren. Heb je buitenplanten of bomen over? Geef ze een 
tweede leven! Mail naar info@derollen.nl en we kijken 
of er plek is in de Roverstuin. Bewoners die willen    
vergroenen, kunnen wij dan weer uitnodigen om      
gezellig langs te komen en wat uit te zoeken.  
 
Overigens mag iedereen er een kijkje komen nemen, 
een bakkie doen, er met de handen in de aarde    
wroeten. We nodigen je uit om met ons te genieten van 
wat de natuur te bieden heeft en van wat we elkaar te 
bieden hebben. 
Met deze column ‘Wat groen kan doen’ houden we  
jullie op de hoogte wet er zoal gebeurd in onze wijk 
met als rode draad ‘groen’.  
  
Groene groet van  

Iny, Paul (Tuinen van Zuid) &  
Séverine (Stichting De Rollen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                      Wat groen kan doen   

                                              ©  Iny, Paul (Tuinen van Zuid) & Séverine (Stichting De Rollen) 

                                       

Eerste van (hopelijk) een reeks columns in het Wijkblad van Geleen Zuid & De Kluis 

Telkens ongeveer 600 woorden en altijd minstens één foto! 

Geschreven door Iny, Paul (Tuinen van Zuid) en Séverine (Stichting De Rollen) 

mailto:info@derollen.nl
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  Grenzen Wijkplatform 
  ©  Piet Besselink 

                                  

http://www.druk-printservice.nl/
https://www.google.nl/maps/@50.958027,5.8278258,16.5z?hl=nl&authuser=0
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      Kent u uw wijk?  Kerkgebouwen in Geleen-Zuid en de Kluis 
Deel 14 © Ton Wolters       

                      Christus Koningkerk ( Kluiskerk)  

Het complex bestond uit de Christus Koning-

kerk, de pastorie, de kapelanie, drie lagere 

scholen, een kleuterschool en het Groene Kruis-

gebouw, en werd  in de volksmond               

“het Wermelingeiland” genoemd. 

 

 

 

 

 

N
o
o
d
k
e
r 

 
Bouwgeschiedenis Noodkerk  

De Kluisparochie werd in 1948 opgericht. Bouw-

pastoor W.P. Wermeling maakte destijds       

gebruik van de Sint-Janskluis als noodkerk    

totdat in 1949 een stenen noodkerk aan de     

Kummenaedestraat in gebruik kwam.            

Momenteel is deze voormalige noodkerk als 

sport- en fitnesscentrum in gebruik.  

  

 

 

 

 

 

 

 

In 1951 werd het ontwerp van Harry Koene voor 

een nieuwe kerk goedgekeurd en kon de bouw 

worden aanbesteed. De bouw van de kerk en 

de pastorie werd aan aannemer L. Tummers 

gegund. Op 20 april 1952 vond de eerste  

steenlegging plaats. In 1953 werd het gebouw 

ingezegend. De kerk werd door Mgr. Moors   

geconsacreerd op 23 oktober 1960 . Rond voor-

noemde datum was het grootste gedeelte van 

het gebouwencomplex gerealiseerd en lagen op 

“het Wermelingeiland” een lagere school voor 

jongens en een voor meisjes.  

 

http://www.geleenzuid.nl/boek-50-jaar-geleen-zuid
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Kent u uw wijk?   
© Ton Wolters 

Verder lagen er nog een kleuterschool, een    

pastorie, een kapelanie, een Groene Kruis -

gebouw, het hoofdkwartier van de Verkenners-

groep Kluis en het buurtcentrum d ’Heremiet. De 

aanvankelijk geplande klokkentoren werd       

vanwege het risico op mogelijke   mijnschade 

door de instabiele ondergrond niet gerealiseerd. 

Dit werd gecompenseerd door de vieringtoren te 

verhogen met een klokkenzolder met galmgaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten: 
Wikipedia = Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart,            

Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling  

kerkelijke bouwkunst na 1940, 2003 

Christus Koningparochie Kluis Geleen, 1948-1988,  
G. Aelfers en J. Segeren, 1988 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranderingen 

In 1962 werd het tabernakel van het altaar    

afgehaald en op een apart sacramentsaltaar 

tegen de achterwand geplaatst. Het altaar zelf 

werd, zoals toen gebruikelijk, verder naar voren 

geplaatst. Waarschijnlijk zijn toen ook de   

communiebanken verwijderd.  

In 1965 werd de linker jongenskapel ingericht 

als dagkapel. De rechter meisjeskapel werd in 

1999 naar een ontwerp van designer                        

Van Leeuwen ingericht tot memoriekapel.  

 

 

 

 

Het boek 50 jaar Geleen-Zuid is nog 

steeds in te zien op de website van het 

Wijkplatform. 

Tevens zijn er foto’s te zien welke niet 

in het boek staan. 

Zie: 

www.geleenzuid.nl/boek-50-jaar-geleen

-zuid 

        Klik vervolgens op het plaatje: 

             Geleen Zuid & de Kluis 

             Foto’s 50 jaar Geleen Zuid 

http://www.geleenzuid.nl/boek-50-jaar-geleen-zuid
http://50jaar.geleenzuid.nl/
http://www.geleenzuid.nl/boek-50-jaar-geleen-zuid
http://www.geleenzuid.nl/boek-50-jaar-geleen-zuid
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                                          Nieuw woon-zorgcomplex in Geleen     

        Bouw zorgresidentie Anna in volle gang            

 Adres Residentie Anna: Beekhoverstraat 50-S, 6166 AC Geleen  

De bouw van een nieuw woon-zorgcomplex aan de 

Beekhoverstraat is sinds begin dit jaar in volle gang. 

Residentie Anna opent begin januari 2023 haar   

deuren in Geleen. Het woon-zorgcomplex wordt                

gerealiseerd door GEN Residenties en er is een     

exclusieve samenwerking met Nobama Care voor de 

levering van de zorg in residentie Anna te              

Geleen. Het complex biedt 24 ruime zorgstudio´s 

voor ouderen met dementie en 6 luxe aanleun-

service appartementen waar ouderen zo lang       

mogelijk zelfstandig kunnen wonen. 

 

Residentie Anna ligt in de buurtschap Op de Vey,      

binnen het Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis, aan de 

Beekhoverstraat in het voormalige AMVJ-gebouw. Dit 

pand werd in 1957 gebouwd en  diende als hostel van 

de Algemene Maatschappij van Jongeren (AMVJ) waar 

stagiaires van de Staatsmijnen woonden. De leiding van 

dit soort huizen werd in die jaren vaak overgedragen 

aan een predikant. De predikant was verantwoordelijk 

voor het geestelijk welzijn van de bewoners, de          

organisatie in het huis, de bezetting van de kamers, 

sport, cultuur en meer. In het AMVJ-gebouw ontstond 

onder andere ook een bloeiende volleybal-vereniging en 

een bekende jazz-sociëteit met een eigen jazzband  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling luxe zorgresidenties  

Op dit moment wordt het pand in Oud-Geleen volledig 

opnieuw opgebouwd tot luxe zorgresidentie met 24 

zorgstudio’s en 6 aanleun-serviceappartementen die 

van alle gemakken zijn voorzien. Dit is het zesde woon-

zorgcomplex wat door GEN Residenties in Zuid-Limburg 

wordt gerealiseerd en waar Nobama Care de zorg mag 

gaan leveren. Sinds 2019 werden er in Heerlen,     

Meerssen, Schinnen, Sittard en Houthem-Valkenburg 

zorgresidenties geopend.  

 

 Zorgstudio´s met 24-uurszorg 

Bewoners van de zorgstudio´s genieten van een      

woning met 24-uurszorg, begeleiding, verpleging, 

(huishoudelijke) verzorging en welzijnsactiviteiten.          

Elke zorgstudio bevat een ruime woon-/slaapkamer 

met eigen badkamer en kan volledig naar eigen wens 

ingericht worden. Extra services worden georganiseerd 

waar nodig. 
 

Aanleun-serviceappartementen 

Elk aanleun-serviceappartement bevat een ruime woon

- en slaapkamer, badkamer, keuken en overdekt     

balkon en kan geheel naar eigen wens ingericht      

worden. De appartementen zijn gericht op de oude dag 

en voorzien van alle gemakken voor een of twee     

personen. Afhankelijk van de zorgindicatie kan er          

begeleiding, verzorging en verpleging op maat worden 

aangevraagd.  
 

Zorg van Nobama Care 

Als erkende zorgaanbieder* biedt Nobama Care         

24-uurszorg voor ouderen met geheugenstoornissen 

en levert thuiszorg op maat. “Wij doen ons uiterste best 

om mensen met dementie zo lang mogelijk de regie 

over hun eigen leven te laten houden. In deze liefde-

volle en fijne leefomgeving krijgen bewoners de zorg, 

aandacht en tijd die zij nodig hebben. De medewerkers 

van Nobama Care staan bewoners bij in hun dagelijkse 

leven.”, aldus Noor Nezami, bestuurder van Nobama 

Care. 
 

* Een zorgaanbieder die op basis van de Wet          

toetreding zorgaanbieders zorg mag leveren binnen de 

Zorgverzekeringswet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie voor toekomstige bewoners  

Kijk voor meer informatie over de zorgstudio’s of 
de aanleunservice-appartementen in Geleen op              
de website van GEN Residenties of neem     
vrijblijvend contact op via telefoonnummer 

             : +31 (0)85 - 222 39 26.  

 

  

 

                            

          

https://goo.gl/maps/NebJD4aKDhKJ9Hea6
http://www.nobamacare.nl/
https://genresidenties.nl/locaties/residentie-anna
https://genresidenties.nl/locaties/residentie-anna
http://www.zowonen.com
mailto:info@zowonen.com
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  Voorbereiding renovatie Teniers- en Jos Klijnenflat gestart mét bewoners 

 

De 230 flatwoningen in de Teniers- en Jos Klijnenflat 

worden gerenoveerd. Wat er precies gedaan wordt, is 

nog niet bekend. Omdat “de luuj” Geleen Zuid maken, 

zitten een aantal bewoners uit beide flats nu met een 

aantal professionals aan tafel. Om samen een plan te 

maken voor de renovatie. Een nieuwe manier van        

samenwerken met bewoners die ZOwonen met beide 

handen aangrijpt. Spannend, maar ook heel leerzaam! 

 

Uiteraard worden de flats technisch opgeknapt zodat ze 

weer jaren vooruit kunnen. Vooral op het gebied van 

duurzaamheid. De komende weken wordt duidelijk wat 

de bewoners daarnaast nog belangrijk vinden bij deze 

renovatie.  

In 2023 beginnen de werkzaamheden in de                 

Teniersstraat. In 2024 in de Jos Klijnenlaan. 

 

 

 

 

De nieuwe appartementen op de hoek van de            
Jos Klijnenlaan en Rembrandtlaan hebben nieuwe       
bewoners. Op papier dan. In het eerste kwartaal van 
2023 krijgen ze pas de sleutel van hun nieuwe woning.  
 
De steigers zijn weg, nu de afwerking binnen in de    
woningen nog. Alles loopt prima op schema.  
 
Het binnenterrein blijft nog even kaal. Als de nieuwe 
bewoners gesetteld zijn, gaan we samen met hen     
bekijken hoe ze het binnenterrein ingevuld willen     
hebben.  
 
Weetje:  

Meer dan de helft van deze bewoners komt uit Geleen 

Zuid!                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoners aan tafel met de architect, de aannemer en 

ZOwonen  om tot een goed plan te komen voor de  

renovatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

n

  

   

                            Nieuwe bewoners 75 appartementen bekend 

          www.zowonen.com                                                                               info@zowonen.com     

https://goo.gl/maps/NebJD4aKDhKJ9Hea6
http://www.zowonen.com
mailto:info@zowonen.com
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De vrijwilligers verzorgen een gevarieerd pakket : 

•     Cursussen en workshops 

•     Wandelingen 

•     Lezingen en presentaties 

• Reizen, excursies en andere activiteiten 
INTERESSE? ZORG DAT JE ER (TIJDIG) BIJ BENT! 

 

 Overzicht cursussen 

Wij proberen een zo breed mogelijk aanbod aan      

cursussen te geven. 

Uiteraard zijn wij hiervoor afhankelijk van onze         

vrijwilligers, die geheel belangeloos deze diensten  

aanbieden. 

Ons aanbod op dit moment bestaat uit de volgende 

categorieën. 

 

Gilde De Graven 

Welkom bij Gilde De Graven. Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring. Leerzaam, betaalbaar,                

gezellig……….. Voor elk wat wils! 

Bezoek de website van Gilde De Graven voor alle    

informatie over de cursussen en de beschikbaarheid 

gildedegraven.nl 

https://gildedegraven.nl/
https://gildedegraven.nl/computer/
https://gildedegraven.nl/creatieve-cursussen/
https://gildedegraven.nl/personele-belevenissen/
https://gildedegraven.nl/talen-cursussen/
https://gildedegraven.nl/diverse-cursussen/
https://gildedegraven.nl/muziek-cursussen/
https://www.facebook.com/gildedegraven
https://gildedegraven.nl
https://gildedegraven.nl/contact/
https://www.instagram.com/gildedegraven/
https://gildedegraven.nl/reizen-excursies/
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                                       Buurtcamping 
              © secretaris Jos Raven 

De eerste buurtcamping van Geleen Zuid is helaas weer 

voorbij. In het laatste weekend van augustus 2022     

waren er op het open veld tussen de Lienaertsstraat en 

de Landsteinerstraat heel veel activiteiten om het voor 

de aanwezigen zo gezellig mogelijk te maken. Helaas 

waren er deze eerste keer weinig deelnemers, maar dat 

mocht de pret van velen niet drukken. Volgend jaar gaat 

dat zeker anders en beter worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iedereen die er was heeft genoten en er zijn echte 

vriendschappen ontstaan tussen mensen die al heel 

lang bij elkaar en tegenover elkaar wonen, maar die  

elkaar gewoon niet kennen. Dat is na de buurtcamping 

heel anders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarmee is ook de belangrijkste reden voor het         

opzetten van een buurtcamping heel erg goed geslaagd. 

We zijn met zijn allen er in geslaagd de verbinding te 

zoeken en te brengen tussen mensen in en van de wijk. 

Dat is zo goed gelukt dat zelfs alle vrijwilligers             

(15 mensen) hebben afgesproken volgend jaar weer 

een buurtcamping te organiseren. Het bestuur van het 

Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis is heel blij dat die 

verbinding zo goed tot stand is gekomen.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Waarschijnlijk zal de buurtcamping volgend jaar op  

hetzelfde veld gaan plaatsvinden, maar dat weten we 

op dit moment nog niet zeker. Het is afhankelijk van 

allerlei plannen die worden uitgevoerd in onze wijk. 

De  vrijwilligers gaan dus weer aan de slag;           

waarschijnlijk al eind van dit jaar, maar zeker begin 

volgend jaar. Er zijn al allerlei ideeën om meer mensen 

op de buurtcamping te krijgen en om zaken nog beter 

te   regelen dan dit jaar. Die worden vanaf de eerste      

vergadering verder uitgewerkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u ook wil meewerken aan een mooie buurtcamping, 

dan kunt u zich hiervoor nu al opgeven op. Dat kan op 

het mailadres van de secretaris van het wijkplat-

form secretaris@geleenzuid.nl  

U kunt natuurlijk ook bellen op 06-37 19 99 54. 

Happy Camping  

De buurtcamping 2022 is voorbij  …………… .De buurtcamping 2023 komt er aan.  

mailto:secretaris@geleenzuid.nl
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www.onsgeleenzuid.nl/inschrijven 

https://onsgeleenzuid.nl/inschrijven
https://onsgeleenzuid.nl/inschrijven

