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     Aan de Wijkbewoners  
                      van  

 Geleen-Zuid & de Kluis 

Beste wijkbewoners, 
 
Het jaar 2018 was weer een veel bewogen jaar waarin onze wijk opnieuw flink in beweging was. Vreugde, verdriet, genieten  
en ook schrikken. Vreugde was er onder meer bij de onthulling van “ons” monument “de Levensboom” op 6 oktober jl.  
Meer hierover verderop in dit blad. Verdriet over degenen  die ons dit jaar zijn ontvallen en zich steeds verdienstelijk hebben 
gemaakt als vrijwilliger. Genoten  hebben we natuurlijk ook, o.a. van onze traditionele jaarmarkt die dit jaar weer plaatsvond 
op het grasveld rondom Wijksteunpunt Amusant. Het schitterende weer zorgde voor een geweldige opkomst  en is het een 
gezellige markt geworden voor ieder wat wils en daarnaast een hapje en een drankje, voor veel wijkbewoners toch de  
drijfveer om de jaarmarkt te bezoeken. De vele optredens maakten deze dag helemaal compleet. Schrikken dit jaar over de 
grote hoeveelheid afval die binnen onze wijk is gedumpt c.q. bijgeplaatst en natuurlijk schrikken van de plofkraak op de  
ABN-Amro pinautomaat in Zuidhof. 
 
Uit de verkiezingen, de hieruit volgende coalitiesamenstelling en de hieruit volgende benoemingen van de College werd onze 
stadsdeelwethouder bekend, Leon Geilen. Hij stelt zichzelf verderop in dit blad voor. Wij danken oud stadsdeelwethouder  
Bert Kamphuis voor zijn inzet binnen onze wijk en hopen op eenzelfde prettige samenwerking met Leon Geilen. 
 
Verder zijn wij als Wijkplatform druk doende om, samen met de ander platforms binnen de gemeente, het gesprek met het  
gemeentebestuur te voeren over ons opgestelde document: ”Partners in participatie – Haal er uit wat er in zit”. Een document 
waarin de input van de wijkbewoners n.a.v. stellingen van 23 mei jl. zijn verwoord en waarin duidelijkheid gaat komen over de 
rollen van de bewoner, de gemeente en de te benutten samenwerking tussen de diverse partners. De voortgang kan via onze 
website / facebook pagina gevolgd worden, daarnaast zal ook het wijkblad er aandacht aan blijven besteden in de juni-uitgave 
van 2019. 
 
Op 26 oktober heeft ons buurtpreventieteam Geleen-Zuid en de Kluis opnieuw meegedaan aan de landelijke actie “1dagniet”. 
Het doel van deze actie is om deze dag geen inbraken te hebben in de wijk en de bewoners te informeren over  
inbraakpreventie. Een en ander gebeurt door opvallend, in samenwerking met de politie, in de wijk aanwezig te zijn. Ook dit 
jaar liepen weer betrokken wijkbewoners mee met het team. Daarnaast waren de wethouders Jos Bessems en Felix van  
Ballegooij present en spraken zij met  buurtbewoners over het te voeren gemeentelijke beleid. Samen zijn verschillende  
situaties gesignaleerd waarbij de bewoners actief op de hoogte werden gebracht, dit gebeurde ook middels informatiekaarten. 
Volgens de landelijke organisatoren was deze actie evenals voorgaande jaren opnieuw enorm geslaagd.  
Bent U geïnteresseerd geraakt? Wij zijn nog steeds op zoek naar buurtbewoners die willen participeren en zich willen inzetten 
voor “hun” buurt. U kunt zich opgeven via buurtpreventie@sittard-geleen.nl. of buurtpreventie.geleenzuidkluis@gmail.com  
Zie verderop een uitgebreide oproep. 
  
Tenslotte dank ik iedereen die betrokken is bij het Wijkplatform voor zijn of haar inzet in 2018 en wens U allen fijne kerstdagen 
en een voorspoedig maar vooral vredig en gezond 2019.  

9102أعيادا سعيدة وسلمية وصحية عام   
 
Voorzitter 
Ronald Otten 
Voorzitter Ronald Otten 

https://www.facebook.com/wijkplatform.geleenzuid.kluis
http://www.zuidhofgeleen.nl/
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                                       Stadsdeelwethouder Leon Geilen 

 
Beste inwoners van Geleen-Zuid en de Kluis,  
 
Dit is mijn eerste bijdrage als stadsdeelwethouder aan het wijkblad van Geleen-Zuid en de Kluis. In juni van dit jaar ben ik 
herkozen als wethouder en in mijn portefeuille zitten de mooie onderwerpen gezondheid, leefomgeving, inwoner         
participatie en communicatie. Ik ben dus onder meer verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte, de verkeersveiligheid,  de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het ouderenbeleid, accommodaties en  
de communicatie richting de inwoners van Sittard-Geleen.  Daarnaast ben ik ook stadsdeelwethouder voor de Kluis,     
Geleen-Zuid, Oud-Geleen, Haesselderveld,  Munstergeleen en Windraak. 
 
Geleen-Zuid en de Kluis zijn volop in beweging. Er zijn de afgelopen jaren tal van mooie initiatieven ontstaan, waarbij   
betrokken bewoners er alles aan doen om Geleen-Zuid en de Kluis positief op de kaart te zetten. Zo was ik laatst bij de  
Weggeefwinkel in de Pijperflat. Ik heb daar met eigen ogen kunnen zien dat dit veel meer is dan een winkel alleen. Het is 
ook een plek voor ontmoeting, een plek waar mensen terecht kunnen voor een praatje.  Tijdens dit soort bezoeken, maar 
ook op bewonersavonden en informatiebijeenkomsten laten bewoners mij keer op keer zien zeer betrokken te zijn bij 
hun straat, buurt of wijk. Ook in Geleen-Zuid en de Kluis!  
 
Buurtverenigingen hebben een belangrijke functie binnen onze gemeente. Zij bevorderen onder meer de sociale samen-
hang van de buurt. ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, zo luidt het bekende spreekwoord. Buurtvereniging Op 
en Rond de Vey vierde onlangs hun 25-jarig bestaan en ik maak graag van de gelegenheid gebruik om de vereniging te 
feliciteren met deze mijlpaal!  
 
U weet ongetwijfeld dat ’t Plenkhoes een nieuwe exploitant heeft. De familie Schmitz heeft  de exploitatie overgenomen  
van de familie Van Kooten. Voor de ongeveer tien vaste of regelmatige gebruikers, waaronder het koor Voces Vocales en 
damvereniging De Vaste Zet, heeft deze overname gelukkig geen gevolgen.  En ook voor de in hetzelfde gebouw            
gehuisveste moskee El Wasatia en het eveneens via een aparte ingang bereikbare Wiekhoes blijft alles hetzelfde.            
De    komende periode gaan we onderzoeken hoe de gemeenschapshuisfunctie toekomstbestendig vorm kan krijgen.   
 
Als stadsdeelwethouder voor de Kluis en Geleen-Zuid  kom ik op veel plekken en ontmoet ik veel mensen. Ik wil graag 
goed op de hoogte blijven van wat er speelt in uw wijk en 
buurt. Aarzel daarom niet om mij aan te spreken of een         
afspraak met mij te maken om zaken te bespreken.  
U zult mij  ook regelmatig tegenkomen bij vergaderingen,      
bewonersavonden en evenementen. Ik hoop u snel te spreken!  
 

Leon Geilen  

Stadsdeelwethouder 

   
  

                                   Waarom KBO!!! 

https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/College/Wethouder_Leon_Geilen
https://sittard-geleen.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/newsarticle/Coalitieakkoord Sittard-Geleen 2018-2022.PDF
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                                   Waarom KBO!!! 

 
Onder andere om gezellig met elkaar te kletsen. Het belangrijkste is echter om niet thuis achter de geraniums te 
blijven zitten. In Geleen-Zuid en de Kluis hebben we een gezellige vereniging van 200 leden. Sinds kort is het  
bestuur verjongd. Ze staan te springen om ideeën van uw kant uit te voeren. Zo wil het bestuur onder meer dat 
ook de stem van de “jonge” senior gehoord wordt. 
 
Er zijn tal van activiteiten waar je als lid van de KBO korting krijgt. 
 

Wat doen wij: 
 

 Het regelen van o.a. Kienen, Koersballen, Kaarten en Breien. 

 Iedere maand de “Laatbloeier” boordevol informatie uitbrengen. 

 Tien keer per jaar het magazine “de Nestor”, boordevol leuke en interessante                                                                  
 informatie voor senioren bezorgen. 

 Samen met “de Nestor” vier keer per jaar het Limburg magazine, met daarin speciale aanbiedingen en      
 activiteiten in de provincie, bezorgen. 

 Vertegenwoordiging van uw belangen in uw eigen gemeente en in WMO-platforms of seniorenraad. 

 Zelf als vrijwilliger aan de slag; laat uw talent niet verloren gaan en blijf actief, er is voor ieder wat wils. 
 
Advies bij hulpvragen in uw gemeente, deze vrijwillige ouderen adviseurs  helpen u op het gebied van               
bijvoorbeeld de WMO. 
 
Voor ons bestuur zijn wij nog op zoek naar een secretaris. Als u dit een uitdaging vindt, meldt u dan aan bij  
een van de onderstaande personen. Dit geldt ook voor aanvullende informatie. 
 

 Miep Rutten  046 - 47 51 368     of 
 Léon Lemmens 06 - 41 72 83 73  lemmensleon@gmail.com 
 

Op 8 januari 2019 start vanaf 13.30u onze Nieuwjaars borrel waarvoor u hartelijk bent uitgenodigd.                       
U kunt dan samen met ons klinken op het Nieuwe jaar in het gebouw van de Scouting, Lijsterstraat 16. 
 

Het bestuur van de KBO Geleen-Zuid & de Kluis 
Wenst u Prettige Feestdagen. 
 
 

Ellie Bosch - Cruts 
 
Sinds 2001 is Ellie lid van de KBO Geleen-Zuid en de Kluis. Een van de vele  
dingen die Ellie doet voor de KBO is het organiseren van dagtrips. 
Het was en is haar passie om voor de medeleden iets te vinden waar men  
achteraf met plezier op terug kijkt. Ook zet Ellie zich in voor de eindejaar  
afsluiting, op die manier wordt ieder jaar een mooie Kerstviering opgezet.  
 
Andere dingen waar Ellie veel tijd in steekt zijn o.a. de themamiddagen die zij 
binnen een werkgroep mee organiseert zoals dia-middagen, sinterklaas, de 
nieuwjaarsborrel en thema’s gericht op de KBO. Naast al deze werkzaamhe-
den verricht Ellie hand- en spandiensten voor het bestuur, al met al is zij voor 
ons een waardevol lid. 
 
Gelet op het bovenstaande heeft het bestuur van de KBO Geleen-Zuid & de 
Kluis Ellie voorgedragen voor de Zilveren speld van de  
KBO Limburg wegens bijzonder verdiensten. 

mailto:lemmensleon@gmail.com
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Wat is buurtpreventie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in de eigen woonomgeving. Dit toezicht is ook opgestart door de 
bewoners zelf, want zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en 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 woningbouwcorporaties 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 hebben 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. 
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 1dagniet, uitvoeren en één keer per jaar een gezellig samenzijn, met de andere preventie-
teams 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. 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 

 

 

 

   
  

Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek 

mailto:buurtpreventie.geleenzuidkluis@gmail.com
mailto:buurtpreventie@sittard-geleen.nl
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Wat is buurtpreventie?  

Met ingang van 1 januari 2019 gaat het al 6 jaar bestaande project Burgerhart over naar een volledig, door de ge-

meente ondersteund burgerinitiatief onder de naam Stichting Burgerhart Sittard-Geleen. Stichting  Burgerhart draagt 

zorg voor de hartveiligheid van de inwoners en bezoekers van de Gemeente Sittard-Geleen door het    beschikbaar 

stellen van AED’s (Automatische Externe Defibrillators) en het zorgen voor voldoende burgerhulpverleners. Door bij 

een hartstilstand binnen 6 minuten te kunnen reageren, stijgt de overlevingskans van het slachtoffer met 25%. 
 

De Stichting is een samenwerkingsverband van alle binnen de Gemeente bestaande Rode Kruis en EHBO Verenigingen. 

Deze verenigingen staan dichtbij en in de gemeenschap waardoor zij laagdrempelig zijn. Zij verzorgen de basis         

opleidingen voor reanimatie, het gebruik van een AED en voor de noodzakelijke herhalingscursussen. Aan het volgen 

van een dergelijke opleiding zijn onder de onderstaande voorwaarden geen kosten verbonden. Deze kosten worden 

gedragen door de Stichting.  

De voorwaarden hiervoor zijn: 
 

 Men is inwoner van de gemeente 

 Men stelt zich beschikbaar als Burgerhulpverlener 

 Men registreert zich bij HartslagNU om in geval van een hartstilstand opgeroepen te kunnen worden. 
 

Voor meer informatie neem contact op met AED Solutions of stuur een mail naar ger.lengowski@ziggo.nl 

Meld U aan en red het leven van uw naaste. 

Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek gaat  van start en zoekt enthousiaste vrijwilligers die graag hun steentje    

willen bijdragen aan de leefbaarheid in hun stad of dorp. 
 

Wat is buurtbemiddeling? Buurtbemiddeling bemiddelt bij conflicten die spelen tussen buren en/of buurtgenoten. 

Getrainde vrijwilligers helpen buren om zelf hun problemen op te lossen. Zij luisteren naar het verhaal van beide    

partijen en helpen hen om samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.  

Voor buurtbemiddeling is een parttime beroepskracht werkzaam, die de vrijwillige buurtbemiddelaars ondersteunt. 
 

Wie zoeken we? We zijn op zoek naar mensen met uiteenlopende achtergronden en verschillende leeftijden. Een   

speciale opleiding is niet vereist. Ben je van huis uit al een vredestichter, ben je minimaal 21 jaar, kun je goed           

luisteren, ben je onpartijdig en wil je minimaal één keer per maand bemiddelen? Dan is buurtbemiddeling iets voor 

jou! 
 

Taken: Het voeren van afzonderlijke intakegesprekken bij de buren thuis. Het leiden van het gezamenlijk bemidde-

lingsgesprek op een neutrale locatie. Deelname aan intervisie bijeenkomsten (circa 6 x per jaar) 
 

Wat vragen we: Flexibele inzet bij huisbezoeken en bemiddelingen. Een onpartijdige, open en respectvolle houding. 

Goed kunnen luisteren, samenvatten en doorvragen. Bereidheid om in de avonduren te werken. Geheimhouding van 

ingebrachte zaken. Bereidheid om deel te nemen aan de basistraining en de jaarlijkse verdiepingstraining 
 

Tijdsinvestering: Beschikbaarheid van circa 2 tot 4 uur per week 
 

Durf jij de uitdaging aan? 

Neem dan contact op met: 

Anne Fingskes (coördinator buurtbemiddeling)  T: 06-36 59 96 12 of 046-457 57 00 E: afingskes@piw.nl   

   
  

Stichting Burgerhart van start 

   
  

Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek 

mailto:ger.lengowski@ziggo.nl
mailto:afingskes@piw.nl
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        Basisschool Reuzepas in beweging 
  

 
De wereld waarin we leven verandert razend snel, dat merken we elke dag. Technologische 
ontwikkelingen gaan erg hard, gezondheid en leefstijl worden steeds belangrijker en het  
milieu en energie zijn serieuze aandachtspunten die we niet langer kunnen negeren.           
Als school proberen we niet alleen de ontwikkelingen te volgen, maar ook de kinderen de 
kennis en de vaardigheden mee te geven die ze in deze wereld nodig hebben. 
 
  

Een gezonde school. 
 
Vorig schooljaar heeft BS Reuzepas het vignet ‘gezonde school’ gekregen  
omdat er structureel aandacht besteed wordt aan gezonde voeding,  
voldoende beweging en sport. Dit gebeurt door al op jonge leeftijd lessen te 
geven over voeding en afspraken te maken met ouders en kinderen over  
gezonde tussendoortjes, een gezonde lunch/drankjes. Snoep, chips en frisdranken horen hier niet bij,  
in plaats daarvan stimuleren we: fruit, groente en een gezonde boterham.  
Ook krijgen de kinderen gedurende 20 weken, 3x per week in de ochtendpauze gratis groente of fruit.  

Zo leren ze veel groente en fruit kennen en stimuleren ze elkaar om het te proeven.  
Op het gebied van beweging en sport heeft de school een sportdocent in dienst die de gymlessen verzorgt vanaf groep 3 
en is er 2x per week de mogelijkheid om te sporten na school.  
Daarnaast zal de school zeer binnenkort de speelplaats opknappen om zo meer speelplekken te creëren waar kinderen 
uitgedaagd worden om te bewegen. 
 
  
Een veilige school.    
 
Welbevinden is een belangrijk aspect binnen een gezonde school. Goed in je vel zitten is een belang-
rijke factor voor gezondheid. Daarom zijn we dit schooljaar gestart met KiVa , Fins voor Fijne school. 
KiVa is een preventief programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegen-
gaan van pesten op basisscholen. Er wordt gewerkt aan groepsvorming en sociale vaardigheden van 
kinderen. Ons motto luidt dan ook:  ‘samen maken wij er een fijne school van!’ 
 
 
Onderwijs dat past in deze tijd. 

 
De snelle technologische veranderingen zijn voor kinderen vanzelfsprekend en  
daarom willen ze er ook graag over leren en ze gebruiken. De school wil de nieuwe 
technieken ook gebruiken om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven, het 
motiveert kinderen en ze kunnen beter op eigen niveau werken. Op BS Reuzepas 
werkt elk kind sinds dit schooljaar met een eigen programma op de computer of 
Chromebook. Daarnaast hebben de leerlingen een persoonlijke weektaak waardoor 
ze zelfstandig leren werken en plannen. Er is er een gevarieerd aanbod gedurende 
de dag: klassikale lessen, zelfstandig werken, digitale of schriftelijke opdrachten,  
extra aandacht van de leerkracht in een klein groepje of alleen, samenwerken met 
klasgenoten en groepsopdrachten. 
 

   Zo wordt leren en naar school gaan steeds leuker! 
 

   BS Reuzepas, Verdistraat 25, 6164CK, Geleen, 
   tel: (046) 474 72 07 
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        Basisschool Reuzepas in beweging 
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 Zwemvereniging Watervrienden 
                                           © Claudy van Thoor  

Zwemvereniging Watervrienden Geleen is opgericht in 1968 en viert dit 
jaar haar 50-jarig bestaan. De vereniging is met meer dan 300 leden een 
van de grootste sportverenigingen binnen de regio, met Laco-Glanerbrook 
als thuisbasis. De locatie in het centrum van Geleen is ideaal voor veel    
leden (op loopafstand!). De vereniging telt ca. 60 vrijwilligers die zich met 
hart en ziel inzetten. Er worden zwemlessen aan kinderen vanaf 5 jaar   
gegeven volgens een beproefde methode: eerst worden de kinderen op 
een spelende manier watervrij gemaakt, daarna gaan ze voor hun           
diploma’s ABC zwemmen. 
Deze manier van opleiden is reeds tientallen jaren erkend door het          
Nationaal Platform Zwembaden / NRZ. Aanvullend bieden we ook de     
opleiding zwemvaardigheid, snorkelen en survival. Alle zwemleiders hebben een opleiding voor zwemleider gevolgd. 
 

Watervrienden Geleen heeft ook een zeer enthousiaste en goed 
presterende wedstrijdploeg met gediplomeerde trainers. De 
ploeg zwemt in regionale en landelijke wedstrijden. De Swim For 
Live club op donderdagavond is voor recreatieve sporters, ieder 
op zijn niveau, van banentrekker op eigen tempo tot              
zwemtraining voor triathlonsporters. 
 
Wil je ook zwemplezier beleven?  
Meld je dan aan via onze website en kom naar een proeftraining! 
Plezier, gezellig samen zijn en veilig zwemmen zijn onze motto's. 

  www.watervriendengeleen.nl 

Breng ook eens een bezoekje aan de speciale jubileum facebook-pagina 
van de Watervrienden: 
 

Watervriendengeleen 50 jaar 

http://www.watervriendengeleen.nl/
https://www.facebook.com/wvgeleen
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Kent u uw wijk?  
Deel 6: St.-Barbara Ziekenhuis Medisch Centrum Geleen   

 
In 1925 vond het gemeentebestuur van 
Geleen het onacceptabel  dat de sterk 
gegroeide Geleense  
bevolking voor de verpleging van hun 
zieken afhankelijk was van Sittard. 
Daarnaast behoorde de gemeente door 
de  aanwezige mijnindustrie tot de 
hoogste gevarencategorie. Bij een ramp 
moest men terug kunnen vallen op  
eigen voorzieningen om  direct hulp te  
kunnen bieden. Voor het toenmalige  
gemeentebestuur reden genoeg om 
bouwplannen te maken voor een eigen 
ziekenhuis. 
 
 

Een moeizame voorbereiding 
  
In de jaren 50 was het niet mogelijk om een katholiek ziekenhuis te stichten zonder religieuze orde,  
verantwoordelijk voor de ziekenzorg. De religieuzen waren over het algemeen goed opgeleid, vormden als groep 
een hecht team, waren zeer gemotiveerd en bovendien 24 uur  
bereikbaar.  
In 1951 gaf bisschop monseigneur Lemmens toestemming aan de Tilburgse congregatie “de Dochters van Onze Lieve 
Vrouw van het Heilig Hart” om de verpleging in Geleen op zich te nemen. 
Er werd in principe uitgegaan van een klein ziekenhuis met 150 bedden, ook al gaven de bevolkingsprognoses aan, 
dat een groter ziekenhuis gerechtvaardigd was.  
 

De bouw kan beginnen 
Op 10 februari 1960 werd de ministeriële toestemming  verkregen voor de bouw van een ziekenhuis met 180  
bedden. Bouwmaatschappij Melchior NV uit Maastricht nam de bouw voor haar rekening. 
In april 1961 ging de eerste spade in de grond en op 29 september 1961 werd door Mgr. Van Odijk de eerste steen 
gelegd. In mei 1963 was het betonskelet van het ziekenhuis klaar.  
Volgens geneesheer-directeur F. Pieters was de beddencapaciteit te krap voor de beoogde 4 à 5 specialisten.  
Toch maakte het regentencollege in 1963 de cruciale fout, om voor een capaciteit “slechts” 150 bedden, niet 5  
maar 13 specialisten aan te stellen.  
 

Het ziekenhuis in bedrijf 
Aanvankelijk was ook de bereikbaarheid van het ziekenhuis voor mensen uit de omringende plaatsen een groot  
probleem. De dienstregeling van het openbaar vervoer voorzag niet in halteplaatsen nabij het ziekenhuis.  
Het duurde geruime tijd voordat de routes van de streekbussen aangepast werden. 
Op 4 november 1963 werden de eerste patiënten in de poliklinieken behandeld. Op 18 november konden de eerste 
drie patiënten opgenomen worden op de eerste verdieping. Zij werden verzorgd door een zestal enthousiaste  
zusters. De officiële opening van het ziekenhuis was 10 juni 1964 en werd verricht door gouverneur De Rooy en  
bisschop Lemmens. Leerling-verpleegsters werden gehuisvest in de appartementen boven de supermarkt  
(Jan Linders) aan de Jos Klijnenlaan. De eerste jaren van het ziekenhuis waren zeer succesvol. Het nieuwe St.-Barbara 
Ziekenhuis voldeed aan een behoefte en had een goede naam bij de bevolking in de regio. Men koos voor dit  
ziekenhuis, omdat het kleinschalig was, waar iedereen iedereen kende en er een intieme en opgewekte sfeer  
heerste.  
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Kent u uw wijk?  
Deel 6: St.-Barbara Ziekenhuis Medisch Centrum Geleen   

   
  

                                             Kent u uw wijk?          

 © Ton Wolters  

  Uitbreidingsplannen 
 
Toch waren er intern grote problemen in 
het jonge  
ziekenhuis. Specialisten zaten elkaar in de 
weg,  
door het te groot aantal specialismen voor 
een “klein” ziekenhuis. De wachtlijsten die 
door een bezettingsgraad van 90%  
ontstonden, waren aanleiding om aan te 
dringen op uitbreiding van de  
beddencapaciteit. Daarnaast was er  
behoefte aan een nieuwe verpleegstersflat 
op het ziekenhuisterrein. Eigenlijk zat het  
ziekenhuis sinds de opening al in een te 
nauw jasje. Reeds in 1964 werd al gedacht 
aan een noodzakelijke uitbreiding. 
 
 

De nog op te richten “Stichting Tehuis voor Psychisch Gestoorde Bejaarden in de Westelijke Mijnstreek” mocht met 
steun van de provincie een psychogeriatrische kliniek bouwen in Spaubeek, op een perceel dat grensde aan de terrei-
nen van het St.-Barbara Ziekenhuis. Het eerste paviljoen van de kliniek St.-Jansgeleen werd in januari 1969 in gebruik 
genomen. Na de invoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) per 1 januari 1968 ontstond er een 
steeds grotere vraag naar beddencapaciteit voor de verpleging van somatische zieken. Het was dus niet vreemd dat 
de provincie bij de stichting aanklopte met de vraag een verpleeghuis voor somatische zieken aan het St.- Barbara  
Ziekenhuis vast te bouwen (St.-Odilia). 
 

Het Medisch Centrum Geleen      

In 1973 was het Medisch Centrum Geleen uitgegroeid tot een modern medisch complex.  
 het St.-Barbara Ziekenhuis, met 298 bedden, 
 de kliniek St.-Odilia, een verpleegtehuis voor somatische zieken met 148 bedden,  
 de kliniek St.-Jansgeleen, een psychogeriatrische instelling met 209 bedden, 
 een verpleegsterflat voor 200 personeelsleden. 
In 1973 waren in dit medisch centrum 800 

vrouwen en mannen werkzaam.  
 
 

http://www.50jaar.geleenzuid.nl/picture.php?/2070/category/98
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Kent u uw wijk?  
Vervolg deel 6: St.-Barbara Ziekenhuis Medisch Centrum Geleen   

Door de aangekondigde sluiting van staatsmijn Maurits was er geen reden voor een groter aantal  
ziekenhuisbedden. Voor de reeds gerealiseerde 148 extra ziekenbedden werd daarom in 1972 geen toestemming  
gegeven door de staatssecretaris.   
Op advies van de provincie was hij echter bereid alsnog goedkeuring te geven aan de uitbreiding  als voldaan zou  
worden aan een aantal voorwaarden:  
 een beddencapaciteit tot maximaal 286 bedden en 12 wiegen voor gezonde zuigelingen; 
 op korte termijn zoeken naar manieren van samenwerking tussen bestuur en directie van het ziekenhuis in 

Sittard, hetgeen uiteindelijk een samenvoeging van beide besturen en vervolgens tot een fusie van beide    
ziekenhuizen moest leiden; 

 alles in het werk stellen om tot een integratie van de medische staven van beide ziekenhuizen te komen;     
het aantrekken van nieuwe specialismen in de toekomst uitsluitend laten plaatsvinden na overleg en met   
instemming van het bestuur van het ziekenhuis “De Goddelijke Voorzienigheid” te Sittard. 

 
In 1976 werd besloten dat binnen 5 jaar beide stichtingsbesturen en directies in elkaar zouden moeten opgaan. 
 

Samenwerkende ziekenhuizen en verpleeghuizen Westelijke Mijnstreek 
Op 1 januari 1981 was de samenvoeging van beide ziekenhuizen en verschillende verpleeghuizen een feit. Het duur-
de tot 1986 eer de minister de ziekenhuiscombinatie erkende. Bijna 15 jaar na de eerste brief van de staatssecretaris 
werd de samenvoeging van de beide ziekenhuizen formeel erkend en kon er gesproken worden van één ziekenhuis 
op twee locaties. 
 

Het Maaslandziekenhuis 
De nieuwe naam werd  
“Maaslandziekenhuis”.  
Vanaf 1979 waren de eerste  
tekenen van een terugloop in de 
bezetting zichtbaar. Omdat het 
ziekenhuis in Geleen steeds meer 
een kortverblijf-karakter kreeg, 
besloot het bestuur in oktober 
1990 de minister mede te delen 
dat men niet langer wilde  
vasthouden aan één ziekenhuis, 
met vestigingen op locatie Geleen 
én op locatie Sittard. 
Vanaf dat moment ging het snel 
bergafwaarts met de locatie  
Geleen.  
In mei 1993 werd besloten de  
Eerste Hulppost Geleen gedurende de avonduren en ‘s nachts te sluiten, gevolgd door de definitieve sluiting per       
1 augustus 1995. Al deze gebeurtenissen waren rampzalig voor de ziekenhuislocatie in Geleen. In april 1999 waren 
nog maar 84 bedden bezet, dagelijks 6 patiënten in de dagverpleging en consulteerden er nog maar vijftig patiënten 
voor de eerste keer een specialist in een van de nog aanwezige poliklinieken. 
In de nieuwjaarsrede van januari 1999 wordt het opheffingsbesluit aan alle belanghebbenden medegedeeld. In    
februari 1999 gaf de minister de toestemming voor de sloop. Met ingang van 1 juli 1999 werden alle ziekenhuis-  
activiteiten die nog in Geleen plaatsvonden naar het Maaslandziekenhuis in Sittard verplaatst.  
Het oude hoofdgebouw van het voormalige St.-Barbara Ziekenhuis werd medio juni 2000 gesloopt. 
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Kent u uw wijk?  
Vervolg deel 6: St.-Barbara Ziekenhuis Medisch Centrum Geleen   

   
  

                                             Kent u uw wijk?          

 © Ton Wolters  

Orbis St.-Odilia en Orbis St.-Jansgeleen 
 
Na de afbraak van het Maaslandziekenhuis, locatie Geleen,  bleef het zogenaamde B-gebouw van het ziekenhuis      
behouden. In deze vleugel werd een afdeling van verpleeghuis St.-Odilia ondergebracht.    
OP 24 augustus 1999 ging de eerste spade in de grond voor het nieuwe St.-Jansgeleen. Deze nieuwbouw werd in 2001 
in gebruik genomen. Ook werd in deze periode vorm gegeven aan drie psychogeriatrische verpleeghuislocaties buiten 
de muren van St.-Jansgeleen met de namen  Athos, Porthos en Aramis die een combinatie vormden met senioren-
woningen, met als achterliggende gedachte de verpleeghuiscliënt de mogelijkheid te bieden zo veel mogelijk in zijn of 
haar eigen woonomgeving te blijven.  De unit palliatief-terminale zorg, die tot dan was ondergebracht op één van de 
afdelingen van St.-Odilia, werd verplaatst  naar een uitbouw van St.-Odilia aan de Spaubeeklaan, nu totaal gereno-
veerd en volledig toegespitst op de speciale behoeften van terminale patiënten en hun familie. Dit nieuwe hospice 
Daniken kon in januari 2006 in gebruik genomen worden.  
 
Op het voormalige St.-Jansgeleenterrein wordt door Zuyderland binnenkort gestart met bouwactiviteiten.                    
Er zullen kleinschalige woonvormen voor dementerende ouderen en een aantal zorgwoningen worden gerealiseerd. 
Op korte termijn wordt het oude verpleeghuis St.-Odilia en het ketelhuis gesloopt, waarna er, buiten het onlangs   
onthulde monument “De Levensboom“  niets meer aan het voormalige Medisch Centrum Geleen herinnert. 
 

Meer weten: 
www.geleenzuid.nl  => boek 50 jaar Geleen-Zuid, hoofdstuk 8: Medisch Centrum Geleen 

 
Foto's uit de beeldbank van Heemkundevereniging Geleen  

http://www.geleenzuid.nl
http://www.geleenzuid.nl/images/boek50jaar/Hoofdstuk8.pdf
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Eindelijk, de klus, in 2011 begonnen, is afgerond. Bij de sloop van het voormalige Barbaraziekenhuis en de Sint-
Jansklinieken die zich op deze locatie bevonden, zijn een aantal artefacten bewaard gebleven. Binnen het Wijkplatform 
Geleen-Zuid en de Kluis heeft destijds Ton Wolters het initiatief genomen om met deze artefacten iets te doen in de vorm 
van een herinneringsmonument. In een later stadium hebben Ton Cuijpers, Piet Besselink en Ronald Otten de klus mee 
opgepakt. Een hele uitdaging voor het WPF. Het monument  is een ontwerp van kunstenares en wijkbewoonster            
Marlies Coenradi. De daadwerkelijke realisatie is met behulp van onderstaande sponsoren mogelijk gemaakt. 
 

  RR Civiel BV 
  Woningvereniging Woonpunt 
  Woningvereniging ZOwonen 
  Zuyderland Medisch Centrum 
  Het Wijkplatform Geleen-Zuid en de Kluis 
  Giften van bewoners uit de wijk. 

 

Plaatsing en opbouw van het monument is verzorgd door: 
 

  Diederen Konstruktie BV 
  Wegenbouw Brune BV 

 

De levensboom, zoals de officiële naam van het monument is genoemd, werd op 
zaterdag 6 oktober jl. officieel onthuld door Ronald Otten en Ton Wolters die vooraf een stukje historie vertelde. Na deze 
korte schets over de voorbereiding,     de bouw, de ingebruikneming en de uiteindelijke teloorgang van deze Geleense    
medische voorziening, werd de vlag van    Geleen in top gehesen door dhr. van Sanen, bewoner van Athos en tevens      
benoemd tot vlaggenbeheerder. De vlag zal  altijd in top blijven behoudens nationale feestdagen of andere wijkgerichte 
evenementen.  

   
  

Onthulling monument “de Levensboom“ 
© Ronald Otten   
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Buurtvereniging ‘t Kluuske 
 

Buurtvereniging ’t Kluuske viert bijna haar éénjarig bestaan. Het was een onstuimig jaar  
waarin we veel geleerd hebben en durven nu te zeggen dat onze vereniging er één is die 
er staat! 
Met ruim 54 gezinnen (151 leden) zijn we een groeiende vereniging in de buurt.  
Afgelopen januari is het bestuur enthousiast aan de slag gegaan. Statuten, reglementen, 
activiteiten, contributie; allemaal zaken waarin we ons in hebben moeten verdiepen. Met 
iedere vergadering groeide onze ervaring en kregen we helder wat we wilden voor onze 
buurt. Onze doelstelling is activiteiten organiseren voor onze (buurt)leden en zo de   
saamhorigheid te vergroten en de sociale contacten hechter te maken. 

Een aantal activiteiten die we organiseerden waren al een groot succes!    
Zo hielden we op 7 januari een feestelijke nieuwjaarsborrel/openingsborrel in 
de Sint Janskluis. Op 1e paasdag kwam de paashaas langs om samen met de 
jongste leden eieren te zoeken in het Burgemeester Damenpark. Tussendoor 
organiseerde één van onze leden een lentewandeling voor leden en niet-leden 
en werden de wandelschoenen uit de kast gehaald.  
Om het einde van de zomer te vieren werd er op 1 september een (en vanaf 
nu jaarlijks) barbecue gehouden waar met een gratis tombola leuke prijsjes te 
winnen waren. Niemand ging met lege handen naar huis.  

Katja Kusters  
Secretaris buurtvereniging ’t Kluuske 

 
Nachtegaalstraat 118  6165BP Geleen  

 
Tel:06-28375946 

 

buurtvereniging.t.kluuske@gmail.com 

Een workshop Adventskrans-maken staat voor dit jaar nog op de agenda, komen Sint en Piet langs bij 
onze kinderen en zal er een leuke kerstattentie voorbijkomen. 
Uiteraard luiden we het nieuwe jaar weer in op zondag 6 januari 2019 in de Sint Janskluis.  
Verder staat er voor januari onze eerste ledenvergadering op de planning.  Een workshop Adventskrans 

maken staat voor dit jaar nog op de agenda, komen Sint en Piet langs bij onze kinderen en zal er een 

leuke kerstattentie voorbijkomen.  

Uiteraard luiden we het nieuwe jaar weer in op zondag 6 januari 2019 in de Sint Janskluis. Verder staat 

er voor januari onze eerste ledenvergadering op de planning.  

Bent u na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden naar onze 
vereniging, wilt u lid worden én woont u in de wijk Kluis (postcode 
6165), neem dan gerust contact op met onze secretaris via het            
onderstaande emailadres of telefoonnummer. De kosten voor het (jaar)
lidmaatschap zijn €17,50 voor een éénpersoonshuishouden en €25,00 
voor een meerpersoonshuishouden (2 pers. of meer). 
 

 Dus…..leer uw buurt en buurtgenoten weer opnieuw kennen en wordt 

lid!!! 

Namens ons voltallig bestuur wens ik u alvast hele fijne feestdagen en 

een fantastisch 2019!!! 

mailto:buurtvereniging.t.kluuske@gmail.com
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Huiskamerblokhut De Petticoat 
info@petticoatgeleen.nl    06 - 51 51 88 39 

Ontmoeting, een goed gesprek, creatief bezig zijn in een gezellige sfeer! 
 

Bent u op zoek naar: 
- een leuke plek om andere mensen te ontmoeten in een gezellige sfeer 
- een goed gesprek aan de hand van een (zelfgekozen) thema 
 Wilt u: 
- creatief bezig zijn op brei/haakgebied voor u of voor een ander 
- leren breien of haken 
- uw kennis en vaardigheden op dit gebied delen met een ander 
- nieuwe ideeën opdoen  
 Kijk eens op onze website onder activiteiten en nieuws wat er allemaal gebeurt en mogelijk is in De Petticoat! 

  Houtmanstraat 18    6163 HR Geleen   www.petticoatgeleen.nl 
 

Houd je van een schone wijk, houd je van lichaamsbeweging in de buitenlucht, houd je van  
dingen samen doen? Als je één of meerdere keren met  “ja” kunt antwoorden, ja, dan ben  
je van harte welkom!  
 

Er gebeurt van overheidswege al het nodige om de openbare ruimte in onze wijk schoon 
te houden. Maar wij, de bewoners en gebruikers van de openbare ruimte,  kunnen hier nog  
iets extra aan toevoegen, ons eigen steentje. Laten we samen zorgen voor een nog schonere  
wijk en samen het zwerfafval in onze straten, op onze stoepen en in onze groenstroken  
aanpakken: plastic, verpakkingen, blikjes, rommeltjes, enz. met een prikstok oppakken en in een zak stoppen. Een uurtje 
per maand samen aan de slag.  
We beginnen met de straten van de deelnemers zelf, of plekken waar het zwerfafval ons stoort. Jouw ideeën, jouw  
inbreng en jouw hulp zijn van harte welkom. En uiteraard je buren ook! 
 

Het duurt nog even, maar noteer en blokkeer de datum in jouw agenda: we starten op dinsdagmiddag  6 februari 2019, 
om 14.00 uur, vertrek vanaf het Wiekhoes (achterkant Plenkhoes), één uurtje samen 
zwerfafval aanpakken. Zelf hoef je niets mee te nemen, de gemeente zorgt voor zakken 
en prikstokken.  
        

 

 

dinsdagmiddag   
6 februari 2019, 14.00 uur, 

vertrek vanaf het  
Wiekhoes  

(achterkant Plenkhoes), 

   
  

Vragen Sociaal plein 
 

   
  

Zwerfafval in Geleen - Zuid en de Kluis? 
Een schone buurt, daar werk ik aan mee! 

http://www.petticoatgeleen.nl
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Huiskamerblokhut De Petticoat 
info@petticoatgeleen.nl    06 - 51 51 88 39 

   
  

Vragen Sociaal plein 
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                                            E.H.B.O vereniging  GELEEN 
      EHBO opleidingen, herhaling en bijscholing 

                            

advertentie 

De EHBO vereniging GELEEN is al 25 jaar actief op het gebied van opleiding, oefening en bijscholing van vaardigheden voor 
het verlenen van eerste hulp. De activiteiten van de vereniging bestaan uit: 
 

Cursus EHBO basis   
In principe wordt tweemaal per jaar een cursus EHBO gegeven. Eén in het najaar op de maandagavond (start in de 2e 
week van september) en één in de winter op de woensdagavond (start in de 2e week van januari). Deze EHBO-cursussen 
zijn incl. reanimatie, gebruik van de AED, verbandleer en kleine ongevallen. Een zeer complete cursus. Duur: 10 tot 12 
avonden van 2 uur. Kosten € 150,00 per persoon. 
 

Cursus EHBO aan kinderen  
Deze cursus is zeer geschikt voor jonge ouders, gastouders, medewerkers van BSO of kinderdagverblijven maar ook voor 
de opa’s en oma’s die op hun kleinkinderen passen. 
U leert de basisbeginselen van de EHBO aangevuld met specifieke kennis nodig om kleine kinderen goed te kunnen       
helpen. Deze cursus wordt  elke 2 maanden gegeven, wisselend op de maandagavond of woensdagavond.  
Telkens 6 avonden van 2,5 uur voor de prijs van €150,00. 
 

De kosten van bovengenoemde cursussen worden door veel zorgverzekeraars deels vergoed. Informeer voor de zekerheid 
vooraf bij uw ziekenkostenverzekeraar. Voor het volgen van deze cursussen heeft u geen voorkennis nodig. Van ons      
ontvangt u alle benodigde materialen die nodig zijn om de cursus te volgen. Indien gewenst kunt u de cursus afsluiten met 
een officieel Oranje Kruis examen. 
 

Herhaling en bijscholing EHBO 
Om uw EHBO-vaardigheden te onderhouden kunt u lid worden van de EHBO vereniging GELEEN. Voor € 30 per jaar kunt u 
elke maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) een herhalings-/bijscholingsles volgen. Elke maand zijn er in principe  
5 lessen over hetzelfde onderwerp op maandag-, dinsdag- en woensdagavonden in de eerste helft van de maand.  
Het exacte lesschema wordt jaarlijks vastgesteld. De lessen duren 2 uur.  
 

De lessen vinden plaats bij de Volksuniversiteit Maasland, Geenstraat 32a 6162 ZX te Geleen.  
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij de secretaris van de vereniging, dhr. Jean van der Gugten,  
Meidoornstraat 15  6163  EM  Geleen, 046-4759683,  
EHBOgeleen@hetnet.nl.  Zie ook onze website www.ehbo-geleen.nl. 
 

Uiteraard zijn al onze instructeurs gemotiveerd, gediplomeerd en bevoegd om u op de meest efficiënte en moderne     
manier de benodigde kennis en vaardigheden aan te leren. 
 

Like en deel onze facebookpagina:  
https://www.facebook.com/EHBO-vereniging-Geleen-148914105278610/ 

https://dbasesite.mistermail.nl/scripts/klanten/gemeente_sittard_geleen_410/aanmelden.html
mailto:EHBOgeleen@hetnet.nl
http://www.ehbo-geleen.nl
https://www.facebook.com/EHBO-vereniging-Geleen-148914105278610/
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                                            E.H.B.O vereniging  GELEEN 
      EHBO opleidingen, herhaling en bijscholing 

                            

   
  

Een STANDBEELD voor carnavalsvereniging De Sjoutvotte 

De Sjoutvotte zijn gewaardeerd in Geleen-Zuid en aan de Kloes. Bijzonder zijn de uitreiking van de Piet Giesberts Herinnerings-
medaille en de vele vriendschappelijke banden met verenigingen in Limburg, Duitsland en België. 
Carnavalsvereniging De Sjoutvotte is al meer dan 60 jaar een begrip in Limburg.  
Herkenbaar aan hun groene smokings en vermaard met hun stralende dansmariekes. Ze zijn met recht ambassadeurs van de 
Geleense Vastelaovend. 
Het Broederschap van de Sjoutvotte heeft het op zich genomen om die verbondenheid zichtbaar en tastbaar te maken door de 
plaatsing van een standbeeld in onze wijk. De door het Broederschap in het leven geroepen Stichting standbeeld Kluis gaat  
ervoor zorgen dat dit bijzondere beeld wordt geplaatst bij de plek van oprichting. En die ligt bijna voor de deur van de                  
St.-Janskluis. De gemeente heeft de vergunning voor plaatsing van het beeld al verstrekt. De Geleense beeldend Kunstenaar 
Armand Mathijs heeft het beeld ontworpen en gemaakt. De Stichting zorgt voor het bijeenbrengen van de benodigde gelden.  
Het kunstwerk is op de 16e november 2018 - tijdens de opening van het nieuwe seizoen –  onthuld. 
 
Natuurlijk hebben wij daarbij hulp nodig. Geld is nodig om de aanschaf te bekostigen. Helpt u ons?  
Maak dan een bijdrage over op rekening-nr. NL02 RABO 0308 5907 75, t.n.v. Broederschap Sjoutvotte Geleen,  
kenmerk Standbeeld Kluis. 
Elk bedrag is welkom en toont onze verbondenheid en helpt de verfraaiing in onze wijk. 
Ook hebben wij sponsorpakketten in de vorm van certificaten. Interesse? Bel dan met Bert Kitzen (06 34 20 00 53) of            
Wim Ridderbeekx (046-474 07 24) voor een afspraak. 

Foto’s 
Bert Konings 
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                               Spreekuur sociale zekerheid Sittard-Geleen e.o. 

Informatie & advies over uitkering, begeleiding, bezwaar en vragen op gebied van WIA, 
WAO, Wajong, Ziektewet, Bijstand etc. 
Zieke werknemers, mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktenuitkering en andere 
uitkeringsgerechtigden kunnen met hun vragen en problemen kosteloos terecht. 
Het spreekuur is een “open spreekuur” wat betekent dat u géén afspraak hoeft te maken.  
U wordt dan op volgorde van binnenkomst geholpen. U bent van harte welkom met al uw 
persoonlijke en algemene vragen op het gebied van uitkeringen. Met name zijn wij 
gespecialiseerd in ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Het spreekuur wordt 
bemenst door vrijwilligers die zelf met arbeidsongeschiktheid te maken hebben en derhalve 
ervaringsdeskundig zijn. 
 

 Iedere donderdag van 14:00 – 16:00 uur. 
 Waar? Senioren Sociëteit Sittard Stad 
 (voormalig politiebureau) 
 President Kennedysingel 16, 6137 AC Sittard 
 

De Pijler ondersteunt deze spreekuren door heel Limburg. Door middel van het organiseren 
van scholing, financiële ondersteuning en het trainen van spreekuurvaardigheden van de 
vrijwilligers. De Pijler maakt deel uit van Burgerkracht Limburg. 

                               Inloopmiddagen ASV 
 Algemene Senioren Vereniging Zuidwest Limburg 

Onze inloopmiddagen vinden plaats op de 2e woensdag van de maand.  

De volgende data zijn gepland: 

12 dec. KERSTVIERING (eigen bijdrage: € 7,50 p.p.) AANVANG: 13.00 uur!!!!! 

Opgeven en betalen vóór 6 december!!! 
Eigen bijdrage van € 7,50 p.p. te betalen op de rekening van:  
ASV Zuidwest Limburg: NL77 RBRB 0929 3540 95; Omschrijving: kerstviering 

 

2019 
09 jan. NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Gezellig samenzijn onder het genot van hapjes en drankjes. 
 Presentatie van de activiteiten 2019 (eventuele wijziging voorbehouden) 
  De bijeenkomsten vinden plaats in de Herberg van de Ontmoetingskerk, Emmaplein 50 in Geleen.  
  Aanvang 14.00 uur (tenzij anders vermeld) 
 

Voor meer informatie kijk op de website: www.asv-zw-limburg.com 

 

Sollicitatie: Secretaris Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis  
 

Per 1-1-2019 zoekt het Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis een secretaris. Zij/hij verstuurt de agenda, notuleert de   
vergaderingen, ontvangt en beantwoordt mail en stuurt deze door naar de leden. Houdt de ledenlijst bij en vormt samen 
met de penningmeester en voorzitter het dagelijks bestuur van het Wijkplatform. 
 
Wij vergaderen 6 x per jaar en afhankelijk van de projecten/activiteiten binnen onze wijk af en toe nog een extra bezoek 
aan deze bijeenkomsten. 
 
Ben jij degene die graag wilt samenwerken met enthousiaste leden en andere partners zoals Woningcorporaties,        
gemeente, PIW en andere verenigingen en ben jij betrokken in onze wijk....dan zoeken wij JOU. 
 
Voor vragen kun mailen naar: secretaris@geleenzuid.nl of voorzitter@geleenzuid.nl of bellen met: 06 - 13 07 41 80  

https://www.burgerkrachtlimburg.nl/
https://www.burgerkrachtlimburg.nl/
https://www.huisvoordezorg.nl/
https://www.asv-zw-limburg.com/
https://www.asv-zw-limburg.com/
mailto:secretaris@geleenzuid.nl
mailto:voorzitter@geleenzuid.nl
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advertentie 

Uw vereniging gratis in het 
wijkblad? 

 

Dat is mogelijk.  
Er zijn wel enkele voorwaarden: 

 

 Tekst aanleveren in Word      
( doc, docx)  of 

 

 Platte tekst zonder opmaak (txt) 
 

 Maximaal 1 A4 tekst, inclusief  
foto’s 

 

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

 

 Totaal overzicht voor lay-out wens 
mag worden meegestuurd 

 

 Redactie kan tekstueel             
aanpassen/inkorten 

 
 

Twijfels?  Stuur uw vraag of reactie aan: 
 

     redactie@geleenzuid.nl 

Colofon Bestuur  
Stichting  

Wijkplatform  
Geleen-Zuid & de Kluis 

 

Voorzitter Ronald Otten  
06  13 07 41 80 

voorzitter@geleenzuid.nl 
 

Secretaris Jacqueline Goertz  
secretaris@geleenzuid.nl  

 

Penningmeester Michel Penris  
06 - 20 03 48 65  

penningmeester@geleenzuid.nl 
 

Redactiecommissie  
 Piet Besselink (vormgeving)  

Ton Cuijpers,  
Ronald Otten,  
Ton Wolters   

redactie@geleenzuid.nl 
 

Webmaster  
Geleen Zuid & de Kluis  

webmaster@geleenzuid.nl 
 

Website  www.geleenzuid.nl 

   
  

Colofon - adverteren 
 

   
  

                               Spreekuur sociale zekerheid Sittard-Geleen e.o. 

                               Inloopmiddagen ASV 
 Algemene Senioren Vereniging Zuidwest Limburg 

 

 Adverteren in het Wijkblad?  Oplage 6500 stuks 

https://www.meensdranken.nl/
mailto:redactie@geleenzuid.nl
mailto:redactie@geleenzuid.nl
mailto:voorzitter@geleenzuid.nl
mailto:secretaris@geleenzuid.nl
mailto:penningmeester@geleenzuid.nl
mailto:redactie@geleenzuid.nl
mailto:webmaster@geleenzuid.nl
http://www.geleenzuid.nl
https://www.facebook.com/wijkplatform.geleenzuid.kluis
http://www.zuidhofgeleen.nl/
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 uw winkelcentrum. Service met een glimlach 

Zuidhof 28 
(046) 475 53 55   

 

Zuidhof 25 - 26 
(046) 428 24 46 

Zuidhof 33 - 34 
 

Zuidhof 11 
(046) 423 79 00 

 
 
 
 
 
 
 

Zuidhof 33  

 

DE ONDERNEMERS VAN ZUIDHOF WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN 

Zuidhof 8 
         

      BESTEL   ONLINE 

Zuidhof 15  (046) 423 79 10 

 

Zuidhof 23-24   (046) 475 61 16 

                www.dit-dat.nl 

Zuidhof 14  
 

(046) 711  17 88 

 

     

   (046) 474 01 65   

Zuidhof 36 
 

(046)  474 23 37 

http://www.zuidhofgeleen.nl/
http://www.subway.nl/nl/locaties/Geleen
http://www.meensdranken.nl/
http://www.dekaboutergeleen.nl/
http://www.zuidhofgeleen.nl/etos/
http://www.zuidhofgeleen.nl/hendriksbloemen/
http://sfeerenmeergeleen.nl/
https://dit-dat.nl/
http://www.dit-dat.nl
http://kapsalonedwin.nl/index.php/contact/12-contacts/2-kapsalonedwin

