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Ontmoetingsdag Esuchbleef / Heemkundevereniging Geleen

De ontmoetingsmiddag die de organisatoren Esuchbleef en de
Heemkundevereniging Geleen gepland hadden in oktober jl.
wordt tot een nader te bepalen datum opgeschoven.
De organisatoren zijn van mening dat met de huidige corona
maatregelen niet de gewenste ontmoetingen tussen de
bezoekers tot stand kunnen worden gebracht.

Hoewel er al veel beeldmateriaal beschikbaar is, grijpen
de organisatoren het uitstel aan om van deze en van
andere onderwerpen zoals het sportpark en de bekende
grote steen in het park en van de keutelbeek nog meer
verhalen, anekdotes, foto's en films boven water te
krijgen.

Tijdens deze middag zou er aandacht zijn voor verschillende
onderwerpen die de ontstaansgeschiedenis van Geleen raken
maar ook voor gebeurtenissen die in het geheugen van veel
Geleendenaren staan gegrift zoals de Staatsmijn en
Cokesfabriek Maurits en de brand van de gaasketel.

Hiervoor kan men zich melden per email
bij y.frencken@home.nl of bij
Paul Coenen tel (046) 474 26 91

Tot en met 2 jan 2021:
> Expositie 6 Geleense (amateur) schilders
> Expositie “Kolen & Granaten”
> Collage fotoactie “dikke sjtein”
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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.
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Disclaimer
De inhoud van dit wijkblad van het Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de in acht
genomen 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.
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Aan de Wijkbewoners
van Geleen-Zuid & de Kluis
Bij velen in onze wijk zijn er belemmeringen en zorgen over
de gezondheid en de gevolgen van de Corona crisis. Maar,
er zijn ook andere ontwikkelingen die ik u niet wil
onthouden.
De meest in het oog springende zijn zonder meer de twee
muurschilderingen die de gevels sieren van de Van Goyenflat en het Graaf Huyn College. Beide ontwerpen worden in
een apart artikel elders in deze wijkkrant door ZOwonen en
het Graaf Huyn College nader toegelicht.
Dankbaar gebruik makend van een donatie van Sabic heeft
het Wijkplatform verlichting laten aanbrengen bij de levensboom. Dit monument heeft het Wijkplatform enige jaren
geleden opgericht op het gazon langs de Barbarastraat als
herinnering aan het Barbaraziekenhuis dat ooit op deze
locatie lag. Met deze verlichting en een nieuwe vlag aan de
vlaggenmast staat het geheel er nu weer goed bij.
Met betrekking tot bouwprojecten in de wijk is er veel
reuring. Daarom heb ik er een apart artikel aan geweid,
waarin ik u meeneem langs alle projecten in onze wijk.
In Zuidhof wordt inmiddels de “Zuidkamer” ingericht. Hier
kan iedereen straks binnenlopen voor informatie en een
praatje maken over de plannen van ZOwonen en de
gemeente. Uw Wijkplatform is bij het opzetten van dit
informatiepunt vanaf het eerste moment betrokken
geweest. Binnen het Wijkplatform zal een infrastructuur
commissie worden samengesteld. Deze zal mede kunnen
brainstormen over alle mogelijke projecten binnen onze
wijk. Als u zich geroepen voelt om hierover mee te denken,
dan kunt u dat bij mij aangeven via email:
voorzitter@geleenzuid.nl

De redactie van het Wijkblad krijgt veel reacties op de
artikelenreeks ‘Kent uw wijk’.
Voor ons een teken dat deze reeks wordt gewaardeerd.
Daarom heeft de redactie besloten deze reeks voort te
zetten. U kunt overigens alle gepubliceerde artikelen uit
deze reeks terugvinden op onze website.
In het Wijkblad zullen tevens artikelen opgenomen
worden over markante personen binnen onze wijk en/of
mensen die iets voor de wijk hebben betekend.
Het Wijkplatform is druk bezig met de activiteitenplanning
voor 2021. Na een geslaagde World Clean Up Day is
besloten hier in 2021 weer aan deel te nemen.
De jaarmarktcommissie van uw Wijkplatform is vol
energie bezig om de jaarmarkt voor te bereiden op
zondag 27 juni 2021.
Ook Halloween zal dat jaar weer worden opgepakt. Het
afgelopen jaar 2020 is door het bestuur gebruikt om het
netwerk bij instanties en organisaties te intensiveren. Zo
hopen we in de toekomst meer te betekenen voor alle
inwoners.
Voor alle wijkbewoners van onze mooie groene wijk
Geleen-Zuid & de Kluis hoop ik dat de Coronacrisis
spoedig tot het verleden behoort. Dat neemt niet alleen
onze zorgen weg, maar maakt ook de weg vrij voor het
daadwerkelijk uitvoeren van alle mooie plannen die er in
en voor onze wijk leven. Ik wens u veel leesplezier.
Andries Bosma, voorzitter
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Stadsdeelwethouder Ton Raven
© Ton Raven

Gemeente geeft economische impuls in crisistijd. Ook
in Geleen- Zuid & de Kluis.
Beste bewoners van de wijken Geleen-Zuid & de Kluis.
Ook voor deze uitgave van het wijkblad lever ik opnieuw
graag een bijdrage. Deze keer over de vastgestelde
gemeentelijke begroting en de positieve gevolgen
hiervan.
In oktober jl. heeft de gemeente ter bestrijding van de
economische gevolgen van de coronacrisis een
ambitieuze begroting 2021-2024 gepresenteerd.
Sittard-Geleen gaat de komende jaren extra investeren.
Niet de knip op de beurs maar juist de economie
stimuleren. Elke euro die de gemeente op deze manier
uitgeeft komt de economie in veelvoud ten goede,
waarmee de toenemende werkeloosheid in deze
coronatijd wordt bestreden. Enerzijds helpt de gemeente
daarmee de (lokale/regionale) ondernemers, anderzijds
profiteren de inwoners hiervan, onder meer door
verbetering van de leefomgeving van onze inwoners.
Het verhogen van het onderhoudsniveau van groen en
infra, en het schoonhouden van de stad zijn in deze
begroting opgenomen. Ook in Geleen- Zuid & de Kluis
wordt geïnvesteerd en wordt verder gewerkt aan de
doorontwikkeling en revitalisering van uw woonwijk.
In de begroting 2021-2024 is opgenomen dat het
gemeentebestuur in samenwerking met ZOwonen in 2020
het revitaliseringsproject Geleen-Zuid heeft gestart zodat
de wijk dynamisch, gezond en toekomstbestendig kan
worden. Een wijk waar mensen graag en naast elkaar
wonen, leven en werken.

Geleen-Zuid en Kluis gaan met rasse schreden vooruit,
denk hierbij onder meer aan de activiteiten van Zowonen
t.a.v. een aantal wooncomplexen. Op het terrein van
Glana realiseert Wonen Zuid in samenwerking met
Zuyderland een nieuw woonzorgcomplex (Parc Glana).
Dit nieuwbouwproject telt negen zorgwoningen voor
mensen met dementie en ouderen die vanwege
lichamelijke beperkingen extra zorg nodig hebben.
Ook werkt de gemeente aan de realisering van een
nieuwe gemeenschapsaccommodatie. Daarnaast
verandert de openbare ruimte steeds meer in een
kunstgalerie via prachtige Murals op de van Goyenflat en
het Graaf Huyn College. Wat volgt?

Zie website gemeente Sittard-Geleen voor meer
informatie: www.sittard-geleen.nl

Advertenties: advertenties@mijngazet.nl 06 - 39 71 77 15
redactie@mijngazet.nl

Een belangrijk item in Geleen-Zuid en de Kluis is de
vernieuwbouw van Glanerbrook tot de centrale schaatsen zwemvoorziening van Sittard-Geleen. Sport en
beweging is geen doel op zich maar een hulpmiddel om
andere maatschappelijke doelen te bereiken, zoals een
betere gezondheid en sociale cohesie. De gemeente is
daarom voorstander van dit soort sportvoorzieningen als
onderdeel van een aantrekkelijk voorzieningenniveau.
Het uitgangspunt is om de gehele accommodatie ultimo
1 januari 2025 gerenoveerd en vernieuwd te hebben.

Samen met het Wijkplatform en vele anderen op pad naar
de mooiste woonwijk van de Euregio.

MijnGazet, verschijnt in een oplage van 34.000 en wordt
wekelijks bij iedereen, zonder sticker, in de bus bezorgd.
Het doel van de inhoud van MijnGazet is aan de ene kant
informeren en interesseren en aan de andere kant
verbinden.

Redactie:

Hiervoor is een programma gemaakt waarin een z.g.
gebiedsregisseur zorgt voor acties op de korte en lange
termijn. Dit betekent o.a. het inrichten van een
leegstaande winkelruimte in Zuidhof als ontmoetingsplek.

06 - 27 86 05 82
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Even voorstellen : Maurice Simons, wijkagent
Ik ben Maurice Simons, sinds begin 2019 werkzaam als
wijkagent in de wijken Geleen-Zuid en De Kluis.
Het is belangrijk dat burgers zich veilig voelen in hun wijk,
mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan dan ook vooral
uit de aanpak van de veiligheidsproblematiek.

Veiligheid kun je alleen waarborgen en vergroten als
bekend is wat er zoal speelt.
Het melden van strafbare feiten en verdachte situaties is
daarom heel belangrijk. Melden kan op verschillende
manieren:

Het creëren van een veilige wijk is natuurlijk niet enkel
een zaak van de politie, lees de wijkagent. Geleen-Zuid
en De Kluis bestrijken qua oppervlakte een groot gebied
met ca. 10.000 inwoners en samen met collega´s van
verschillende afdelingen binnen de Nationale Politie wordt
geprobeerd de wijken zo veilig mogelijk te maken en te
houden. Ook het buurtpreventieteam, de vele WhatsApp
groepen, de gemeente Sittard-Geleen, diverse ketenpartners en de ondernemers in de wijken dragen hun
steentje bij aan deze doelstelling.



telefonisch 0900-8844,
bij spoed en/of verdachte situaties 112

via internet
(contactformulier wijkagent: www.politie.nl/mijn-buurt)
NB:
vergeet niet uw gegevens op het contactformulier te
vermelden zodat u in kennis kunt worden gesteld over de
stand van zaken en afhandeling van uw melding.

Heremiet een nieuwe start in 2021, nadere info volgt !
Wij zijn als toekomstige uitbaters
Van de voormalige Heremiet al druk bezig met de voorbereidingen voor ons nieuwe avontuur. Momenteel zijn de
renovatie en verbouwing in volle gang en kunnen we
weer langzaam denken aan opbouw: de definitieve toekomstige inrichting is bekend, de nieuwe bar is opgemetseld, de plaatsen van de stopcontacten aangegeven en
de eerste ruimte is zelfs al gestuukt!

Verder hebben we al een leuk team
medewerkers aangenomen en selecteren we momenteel
de juiste tafels en stoelen voor onze brasserie. Er is nog
veel te doen maar we hebben er vertrouwen in dat we
omstreeks 1 januari 2021 gewoon kunnen starten.
We zien jullie graag begin volgend jaar!
Groet Ruth en Ollie
Volg ons ook op Facebook
Ollie's-here we meet

wijkverpleegkundige van teams
Geleen Zuid & Geleen Kluis
Jennifer Pluijmaekers

Wij zijn:
Sanne de Pont
wijkverpleegkundige team Geleen Zuid en
Jennifer Pluijmaekers
wijkverpleegkundige van team Geleen Kluis.
Wij zijn de spil in de wijk en bepalen samen met cliënt en
mantelzorgers welke zorg er nodig is.

Heeft u hulp nodig bij de verzorging of verpleging of bent
u mantelzorger en wordt de zorg die u uitvoert bij uw
partner of vader/moeder op gebied van verzorging of
verpleging te zwaar, dan kunnen wij u helpen.
Bijvoorbeeld hulp bij douchen, wondzorg, spuiten,
stomazorg en aanreiken van de medicatie.
Wilt u meer weten dan kunt u ons bereiken op de volgende nummers:

Zuyderland thuiszorg Team Geleen Zuid
088 1184 542

Zuyderland thuiszorg Team Geleen Kluis
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Sanne de Pont

Een rit langs de infrastructurele werken in
Geleen - Zuid & de Kluis
© Andries Bosma

Momenteel gebeurt er veel in onze wijk dat het aanzien
verandert. Om dat te illustreren neem ik u graag mee op
een tocht langs alle projecten die in uitvoering of nog in
voorbereiding zijn.
Komende vanuit Spaubeek gaan we onder de A76 door,
zodat we op Geleens grondgebied komen. Direct links zien
we een weide met een klein groepje oude, afgeknotte
bomen. Hier is de plek waar de gemeente Beek graag een
op- en afrit van de autosnelweg wil hebben. Hiermee willen
ze de afrit bij station Spaubeek vervangen. Het Wijkplatform heeft gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar
verwachte verkeersintensiteiten op de wegen in onze wijk.

Wanneer we iets verder richting Geleen gaan, zien we links
een groot terrein met bouwactiviteiten. In opdracht van
Wonen Zuid wordt hier Parc Glana gebouwd, zorgwoningen voor Zuyderland. Over dit project is een apart
artikel in dit wijkblad opgenomen.
Als we voorbij dit project zijn, zou je rechtsaf kunnen
richting Sweikhuizen. In deze virtuele rit kijken we alleen
even naar deze weg richting het spoor. Zo kijkende zou
aan de rechterzijde van de weg, achter de bomenrij, een
vrij liggend voetpad gemaakt zijn in opdracht van de
gemeente Sittard-Geleen. Via dat voetpad zouden de vele
wandelaars veilig door kunnen lopen tot aan de Biesenhof
en de toegang tot het Geleenbeekdal. Helaas heeft ProRail
dit tot nu toe tegen gehouden omdat ze een veilige overweg eisen, en dat kost geld.
Wij gaan rechtdoor en bij de eerste rotonde linksaf, de
Barbarastraat in om bij de volgende rotonde rechtsaf te
slaan. In de Lienaertsstraat aangekomen zien we direct
links een groot veld, dat reikt tot het flatgebouw Aïda. Dit is
de locatie waar het project WhoCares was gepland, een
woonvorm dat communicatie bevordert binnen een
gemêleerde bewonersgroep. De eigenaar van de grond wil
niet verkopen, daarom ligt dit project momenteel stil.

Aan de overkant, onze rechterkant, staan portiekwoningen
over de gehele lengte van dit stuk Lienaertsstraat en nog
één blok aan de overzijde van de Jos Klijnenlaan. Deze
woningen van drie en vier hoog gaan gesloopt worden
tussen nu en 2029. In dit veelomvattende project zullen ook
de Pijperflat en Wagenaarflat van twaalf hoog aan de
andere kant van Zuidhof gesloopt worden. Voor de
vervangende laagbouw worden de plannen nu afgestemd
in een projectgroep van ZOwonen en de gemeente. Hierbij
is het Wijkplatform nadrukkelijk uitgenodigd om mee te
denken.
Bij Zuidhof aangekomen zien we voor ons de grote muurschildering op de net gerenoveerde Van Goyenflat. Wij
gaan op de rotonde rechtsaf de Jos Klijnenlaan in, naar de
rotonde bij de Kluis. Hier zien we links nog een aantal
portiekwoningen die inmiddels zijn gerenoveerd.
ZOwonen heeft voor dit grote project van slopen,
renoveren en nieuwbouw een eigen artikel in dit wijkblad.

Bij de Kluis gaan we links af en komen even verderop langs
de Christus Koningkerk, die ook leeg komt te staan. Een
bestemming is nog niet gevonden. Dat geldt wel voor het
voormalig gemeenschapshuis d’Heremiet aan de overzijde.
Hier zijn verbouwingswerkzaamheden gaande. Ruth en
Oliver Vencken-Bühler willen hier een nieuwe brasserie
beginnen. Ze informeren zelf over dit project in een apart
artikeltje en tevens op onze Facebookpagina.
Wij gaan rechtdoor, waarbij we in de bocht van de weg over
verkeersdrempels moeten om in de Irenelaan te
komen. Links zien we hoog boven ons de buitenkant van
de wielerbaan in het Burg. Damenpark. De gemeente heeft
zich tot doel gesteld financiering te vinden voor het bouwen
van een dak boven deze wielerbaan en de (nu nog)
buitenijsbaan.
Een stukje verder, waar de Hendriklaan naar links gaat,
staat een oud toegangsloket. Hier in de buurt komt het
Pinkpop monument. Recht doorgaand komen we bij de
Beekhoverstraat, het einde van deze rit. De overkant is immers Wijkplatform Oud Geleen.

Iets verderop aan de linkerkant is de Pastoor Van Arskerk.
Door steeds verder afnemend kerkbezoek is de RK kerk
genoodzaakt tot samenvoeging van alle parochies in
Geleen. De Augustinuskerk in het centrum is aangewezen
als de centrale kerk. Hierdoor zal onder andere de Pastoor
van Arskerk verkocht gaan worden. Project ontwikkelaar
Zuyd Vastgoed heeft plannen voor sloop en bouw van een
zorgcentrum op deze locatie.

blz 6

Jaarmarkt Geleen - Zuid & de Kluis
© Andries Bosma

Net als andere evenementen is ook onze “jaarmarkt, voor
en door de wijk” in 2020 door corona niet door kunnen
gaan. In het wijkblad van juni jl. hebben wij dit u reeds
medegedeeld. De jaarmarktcommissie richt thans vol
energie haar pijlen op een spetterende jaarmarkt in 2021.
We gaan er voorshands van uit dat de Coronacrisis de
komende zomer bedwongen is en ons niets meer in de
weg staat om op zondag 27 juni 2021 een mooi evenement
voor onze wijk neer te zetten.
De jaarmarkt krijgt het thema “Samen leven, samen
beleven” en zal zeer divers worden opgezet.
Cultuur is een onderdeel en wordt ingevuld door bewoners
van onze wijk die hun hobby willen uitdragen. Dit kunt ook
u zijn als u uw creativiteit wilt delen. Bij interesse vragen
wij u dit per omgaande te melden via:
voorzitter@geleenzuid.nl
Een eetplein zorgt voor de inwendige mens. Verschillende
soorten gerechten en hapjes uit diverse culturen die in de
wijk vertegenwoordigd zijn, zullen zich van hun beste kant
laten zien. Het bijbehorende terras kijkt uit op het podium.
Het podium is het centrale punt van de jaarmarkt, waarop
een mooie variatie van muziek en dans zal worden
uitgevoerd. De exacte invulling van het programma blijft
nog even geheim; daar komen we later zeker nog op terug.

Ook informatie wordt een onderdeel van de jaarmarkt. In
samenwerking met ZOwonen en de gemeente zal u worden
ingelicht over de plannen die er zijn na de sloop van portiekwoningen en flats. Hier kunt u in gemoedelijke sfeer de
plannen bekijken en praten over de veranderingen van de
infrastructuur. De menselijke factoren die een rol spelen bij
zulke ingrijpende veranderingen worden hierbij niet
vergeten.
Voor de kinderen gaan we een leuk animatie programma
opzetten, waarbij actief zijn en ontmoetingen met voor
kinderen bekende personages een rol zullen spelen.
Uw zolder kan ook nog leeg worden gehaald of opgeruimd.
We streven echter naar beperkte verkoop van particuliere
spulletjes.
Informatie over aanmelding en voorwaarden zullen later
volgen.
Het hele evenement vindt plaats op een veilige locatie
zonder verkeer rondom danwel in de nabije omgeving van
‘t Plenkhoes.
Welkom op zondag 27 juni 2021 van 12.00u tot 17.00u.

Jaarmarkt 2021
Zondag 27 juni
12.00 - 17.00 uur

Mooie initiatieven voor een schone wijk
Zaterdag 19 september 2020 was World Clean Up Day, de
dag dat in heel de wereld acties op touw waren gezet om
zwerfvuil op te ruimen. U heeft het vast wel ergens gelezen
dat met een Limburgse actie “Maas Clean Up Day”
duizenden provinciegenoten de oevers van de Maas van
zwerfvuil hebben ontdaan.
Ook in onze wijk zijn we die dag bezig geweest.
Het Wijkplatform heeft samen met een aantal van onze
partners voor de hele wijk Geleen-Zuid en de Kluis een
opschoondag georganiseerd. Het weer speelde goed mee
en na een geweldige dag lagen onze straten er weer
stralend schoon bij. Meer dan honderd enthousiaste prikkers reageerden op onze publicaties, waaronder wethouders, Scouting, raadsleden, ZOwonen, Samen voor een
schone wijk, Platform Allochtonen Geleen Breed, Partners
in Welzijn en wijkbewoners. Allen hebben een mooie
ochtend beleefd. In groepen ingedeeld werden door de
prikkers de handen uit de mouwen gestoken en onze
groene en mooie wijk schoner gemaakt. Dit leverde ruim
250 kilo zwerfvuil op. Onderweg is veel gepraat, mensen
hebben elkaar leren kennen, zijn er ideeën ontwikkeld om
de wijk schoon te houden en zijn er banden gesmeed. Het
Wijkplatform is enorm blij met alle inzet en belangstelling.
Volgend jaar komt er weer een World Clean Up Day en
doen we vast weer mee.

Samen voor een schone wijk, een initiatief van
Sylvie Laumans, is inmiddels beter gestructureerd. Eigen
hesjes voor veiligheid en herkenbaarheid, prikstokken,
houders voor vuilniszakken en goede afspraken met de
gemeente maken daar deel van uit. De opschoonactiviteiten
worden thans op een vast tijdstip, iedere 2e dinsdag van
de maand om 14.00 uur, gehouden. Bij ’t Wiekhoes* wordt
die ochtend gestart voor ongeveer een uurtje prikken en
koffie met een praatje na afloop.
Er zijn meerdere wijkbewoners die zelf in hun directe
omgeving met regelmaat gaan prikken en daarvoor ook
geholpen worden met prikstokken en stortvergunning(en).
Bij de flats lopen acties met bewoners om regelmatig het
eigen terrein schoon te maken. Iemand vertelde altijd een
prikstok mee te nemen als hij met zijn trouwe viervoeter
gaat wandelen. Het GHC (Graaf Huyn College) heeft een
opruimschema voor het schoolterrein en de directe
omgeving hiervan.
De directie vindt overigens dat het eigenlijk zo niet moet;
afval gooi je in de prullenbak of neem je mee naar huis.
Tijdens de World Clean Up Day werd door deelnemers gevraagd of er ook in de avonduren een vast opruimmoment
georganiseerd zou kunnen worden.
Voelt u zich geroepen en/of wilt u dit organiseren?
Ervaring is aanwezig bij Samen voor een schone wijk en het
Wijkplatform.
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* ‘t Wiekhoes bevindt zich aan de achterzijde van
‘t Plenkhoes aan de Bachstraat.

Kent u uw wijk? Deel 10 de Sint-Janskluis
© Ton Wolters

De kluis van Krawinkel werd in 1699 gesticht door vorstin
Maria-Dorethea von Dietrichstein, geboren prinses van
Salm, gravin van Geleen. De kluis was gewijd aan de
H. Lazarus, patroon van de melaatsen en bedoeld als
hospitaal voor mensen die getroffen waren door een
besmettelijke ziekte. Ze lag buiten de bebouwde kom, op
een kruispunt van wegen naar Oud-Geleen, Daniken,
Krawinkel, Spaubeek, Sweikhuizen en Spaans Neerbeek.
De kluis ligt centraal ten opzichte van de hiervoor genoemde kernen. Hieruit mag men concluderen dat het gebouwtje
oorspronkelijk zeker geen hermitage is geweest. Volgens
de Geleense historicus Arthur Schrijnemakers wijzen de
twee ingangen van de Sint-Janskluis op twee gescheiden
toegangen naar een beneden- en een bovenverdieping,
zodat gelijktijdig mannen en vrouwen, afzonderlijk van
elkaar, konden worden verpleegd. Dit is volgens hem
karakteristiek voor de bouwwijze van een “ziekenhuis” uit
die tijd.
Toen de bisschop van Roermond in 1722 de in Geleen geboren broeder Gerlach toestemming gaf zich op deze locatie als kluizenaar te vestigen, werd het hospitaaltje voor het
eerst een kluizenaarswoning. Broeder Gerlach moest zich
wel houden aan nauwkeurig omschreven richtlijnen wat
betreft kleding, voedsel, vasten en gedrag. Zo moest zijn
habijt wit en zuiver zijn en samen met een witte hoed en
een grijze mantel gedragen worden. Hij mocht geen eigendom hebben en kon alleen met medeweten van de Norbertijner pastoor van Oud-Geleen over giften en aalmoezen
beschikken. Door te werken moest hij met eigen handen in
zijn levensonderhoud voorzien. Bedelen was niet toegestaan. Wel werd er af en toe wat graan gegeven of kreeg
hij een varkenspoot toegestopt als er geslacht was bij de
boeren.

De laatste van de ruim 15 kluizenaars uit Geleen was
broeder Antonius, een Franciscaner lekenbroeder, die
met enkele jongelingen van 1900 tot 1912 in de kluis
heeft gewoond. Oudere inwoners van Geleen wisten zich
te herinneren dat Antonius in een zwart habijt, met een
rozenkrans om zijn middel, door Geleen liep.

Hij ging veel om met de plaatselijke jeugd en nodigde hen
uit voor een bezoek aan zijn kluis. Uit overlevering weten
we ook dat de kluizenaar driemaal daags het “Angelus”
luidde. Daarnaast werd hij vaak gevraagd stervenden bij
te staan en werd hem het dodenwaken toevertrouwd.

De Sint-Janskluis is niet permanent door kluizenaars bewoond geweest. Na het overlijden van kluizenaar Nicolaas
Gielen in 1781 was er geen opvolger en is de kluis langere
tijd bewoond door leken. In 1845 werd zelfs aan Christiaan
op den Camp toestemming verleend een herberg in de
kluis te beginnen.
Toch keerden kluizenaars na verloop van tijd weer terug
naar de kluis van Krawinkel.
In 1852 kwam er Werner Schumacher wonen en werd de
kluis opnieuw een hermitage.
Tussen 1877 en 1879 woonde er een
“brikkenbakkersgezin” dat als seizoenarbeiders in Duitsland
werkte. In 1880 was er vervolgens weer een heremiet.
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Deel 10 de Sint-Janskluis
© Ton Wolters

Doordat in 1910 een drietal huizen in de directe omgeving
van de kluis gebouwd werden, kwam er een einde aan de
afgezonderde ligging. Aanvankelijk wilde de gemeente de
kluis zelfs afbreken om plaats te maken voor een nieuw te
bouwen wijk. Dit bleek echter niet nodig, omdat de uitbreiding van de wijk De Kluis geenszins belemmerd werd
door het kluisje van Krawinkel.
Tijdens de verbouwing van 1937 werd de fundering hersteld, het keldertje opgevuld en een nieuwe vloer gestort.
Door de kapel, de twee kamers op de begane grond en
de bovenverdieping weg te breken, ontstond een open
ruimte die van een nieuw plafond voorzien werd. Naast
de toegangsdeur werd een hardstenen wijwaterbekken
geplaatst dat afkomstig was uit de in dat jaar afgebroken
parochiekerk van Lutterade-Krawinkel. Door deze aanpassingen kon bouwpastoor Wermeling het kluisje van
oktober 1948 tot juli 1949 zonder problemen gebruiken
als eerste noodkerkje van zijn nieuwe Kluisparochie.

De ruimte bood plaats voor tweeënveertig bidstoelen.
In de periode hierna is de kluis geruime tijd gebruikt als verblijf van een verkennersgroep van Scouting Kluis.
In 1984-1985 vond de laatste restauratie plaats.
De Sint-Janskluis is eigendom van de gemeente SittardGeleen en wordt beheerd door de Stichting Sint-Janskluis
Ze is beschikbaar voor een doopsel, herdenkingsdienst bij
overlijden, burgerlijk huwelijk, een expositie, concert, een
presentatie of lezing.

“Het Kluisje” is op aanvraag bij de Stichting Sint-Janskluis
te bezichtigen. (zie www.sintjanskluis.nl)
Uit: 50 jaar Geleen-Zuid, door John Stork, Ton Wolters en
Piet Besselink , 2010
Foto’s:
Beeldbank Heemkundevereniging Geleen
Monumenten Sittard-Geleen, Ton Nolles Fotokring
Geleen

Afscheid van Zuidhof
© Inge Krebaum

Na bijna 35 jaar verlaten wij Zuidhof. We hebben er mooie
jaren doorgebracht.
Eerst met onze Fotokadoshop, naast de -toen- Edah, waar
we veel mooie en leuke herinneringen aan hebben.
Waar we soms een inkijkje kregen in familieaangelegenheden, doordat de ontwikkelde foto’s aan ons getoond
werden. De verhalen kregen wij daarbij cadeau.
Waar we mochten helpen om een passend cadeau uit te
zoeken voor de liefste, die jarig was of voor moeder- en
vaderdag.
De cadeaus die we mooi en herkenbaar inpakten, zodat
iedereen kon zien dat het van onze winkel kwam.
Waar we bijna een baby’tje cadeau kregen, omdat papa
en mama de kleine Julien vergeten waren hem mee te
nemen, nadat ze de kerstcadeaus bij ons kochten.
Gelukkig haalden ze hem op en zullen er nu om lachen.
Toen we de kans kregen om groter te groeien en de boekhandel van Zandkuijl (voorheen Spanjaard) konden
mengen met onze cadeauwinkel ontstond dit&dat.
Waar we in het boekenvak groeiden en waar onze
klanten mee naar toe kwamen. Zo groeiden we mee met
de kinderen, van de klanten, die ook weer hun kinderen
meenamen.

Over kinderen gesproken: die van ons hebben in hun
eerste jaren veel tijd doorgebracht achter in de winkel.
Als mama ‘in de gevangenis zat’, waar ik nog lange tijd
mijn parttimebaan had. Ook Zuidhof werd langzaam
steeds meer ‘mijn kind’. Een zorgelijk kind vooral.
De klanten bleven komen, ondanks de verpaupering en
groeiende onveiligheid. De ondernemers verdienden ook
een betere plek, dan dat Zuidhof was op dat moment.
Mijn tomeloze energie en optimisme heeft tot het Zuidhof
van nu geleid.
De plek waar dit&dat nu is opgehouden met bestaan.
Met pijn in ons hart hebben wij de deur dicht gedraaid.
Een noodzaak is dit nooit geworden, omdat wij konden
rekenen op een trouwe klantenkring, die ons hebben
geboden dat wat wij hopelijk hen hebben geboden:
een fijne plek met
goede herinneringen.
Het ga jullie goed!
Inge en Wil
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Parc Glana
zorgcentrum in het groen
Parc Glana, zorgcentrum in het groen

Alles heeft een functie

Zorgen dat iedereen goed kan wonen! Daar staat
Wonen Zuid voor. Daarom ook zijn we er voor mensen
met een beperking of zorgvraag. Wonen Zuid zorgt dan
voor een geschikte woonplek en de zorgaanbieder levert
de zorg die de bewoner nodig heeft. Dit gebeurt ook bij
Parc Glana. Wijnen Bouw uit Someren realiseert hier
voor ons negen zorgwoningen waar 124 cliënten van
Zuyderland kunnen wonen. Zo doen we allemaal waar
we goed in zijn.

Bij het ontwerp van de zorgwoningen is goed naar de
wensen van Zuyderland geluisterd”, vertelt Marc. Alles
heeft een functie. Dat heeft ook de materiaalkeuze
bepaald. Dit betekent dat wij in verband met de
afstemming nauw met Wijnen Bouw optrekken. Want
deze bouw moet aan veel meer eisen voldoen op het
gebied van installaties en b.v. domotica* dan een reguliere
bouw.

De manier waarop wij zorg willen bieden, is in de loop van
jaren veranderd. We vinden het belangrijk dat onze
bewoners in kleine, huiselijke groepen kunnen wonen vertelt
Hanneke Hoen, manager van Zorgcentrum Glana. In ons
huidige zorgcentrum is dit niet realiseerbaar en bovendien
voldoet het gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd.
Daarom nieuwbouw en Wonen Zuid is hierbij onze partner.
Wij huren de zorgwoningen van de woningcorporatie.

Bewuste Bouwer
Wijnen Bouw is een bewuste Bouwer. Tijdens de bouw
gedragen we ons als een goede buur vertelt omgevingsmanager Lincy van Middelaar. We zorgen voor zo min
mogelijk overlast. Daarom verloopt bijvoorbeeld het
meeste transport via de Spaubeeklaan en niet via de wijk
(en). We vinden dat we goed bereikbaar moeten zijn voor
klachten, inlichtingen danwel het melden van verdachte
zaken op de bouwplaats. Via de website verbeterdebouw.nl kun je de bouw van Parc Glana op een kaartje
opzoeken. Daar kun je ook eventuele opmerkingen doorgeven. Onze uitvoerder of projectleider neemt dan contact
op.
Eind december 2021 is alles klaar
De bouw verloopt volgens plan. Lincy: We bouwen de
negen zorgwoningen als het ware in een treintje. De eerste woning zit al in de afbouwfase terwijl bij de laatste
woning de vloeren worden gelegd. De eerste vier woningen verwachten we eind mei 2021 op te leveren. De eerste bewoners van Zuyderland kunnen dan verhuizen. Als
alles volgens plan verloopt, verwachten we de andere
zorgwoningen eind 2021 gereed te hebben.

Negen zorgwoningen voor 124 bewoners

Nieuw hospice

Marc Weusten is als projectadviseur van Wonen Zuid nauw
betrokken bij de bouw van Parc Glana. Marc: We bouwen
hier negen ruime zorgwoningen. Acht zorg-woningen zijn
bedoeld voor mensen met dementie waarvan één voor
mensen met een complexe gedragsproblematiek. In deze
woningen is ruimte voor twee groepen van zeven mensen.
De negende zorgwoning is voor bewoners met een
chronische lichamelijke zorgvraag. Hier is plaats voor twee
groepen van zes bewoners. In totaal wonen hier straks
124 mensen op een 8,6 hectaren groot park.”

In Parc Glana wordt ter vervanging van het bestaande
hospice Geleen ook een nieuw gebouw voor Zuyderland
gebouwd, inmiddels zijn de funderingen klaar en worden
de vloeren gelegd. `
*

Bij domotica draait het niet alleen om integratie van techniek en
bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van
buitenaf naar de woning. Redactie.

Park als ontmoetingsplek
Hanneke: Dat grote park gaan we goed benutten. Onze
bewoners lopen straks de voordeur uit voor een wandeling
door het groen terwijl een sensor de verzorging aangeeft
waar de bewoner zich bevindt. Als deze de grens van het
terrein zou bereiken krijgt de verzorging een melding zodat
men de bewoner terug naar huis kan begeleiden. Door deze
technologie houden de bewoners zelf de regie en dat past
helemaal in onze visie op goede zorg. Marc: Ook met de
doordachte aanleg van de wegen en het groen ‘sturen’ we
de bewoner, waardoor hij gemakkelijk zijn weg vindt en niet
verdwaalt. Het park wordt een mooie ontmoetingsplek voor
de bewoners én de mensen uit de wijk.
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Michel van Dijke
© Andries Bosma

De meesten zullen zich nog wel de tijden van Pinkpop in
het burg. Damenpark (sportpark in de volksmond)
herinneren. Pinkpop, een iconisch evenement, thans
50 jaar jong en geboren in oos Gelaen, dat willen we ons
toch blijven herinneren. Daarom ben ik bezig om in het
sportpark een monument geplaatst te krijgen, een
maaskei met gitaar. Omdat de oude ingang van het
sportpark aan de Kummenaedestraat niet geschikt is als
locatie door de monumentale status van de aanwezige
bomen, zal het monument een mooie plaats krijgen bij het
entreehuisje op de hoek van Irene- en Hendriklaan.
Armand Mathijs, kunstenaar uit Oud-Geleen, is verantwoordelijk voor de realisatie.

Ik ben Michel (van Dijke), “eine van hiej”, en woon in de
wijk “de Kluis”. Bij Helwig Kozijnen in Geleen ben ik 28 jaar
geleden gestart als houtbewerker en na verloop van tijd op
de bedrijfsadministratie beland. Daar regel ik nu nog tijdens
twee dagdelen de digitale marketing.
Onderstaand wil ik jullie meenemen in mijn (rest-)
vrijetijdbezigheden, zoals bij de vrijwilligersorganisatie
‘Petje af’, een stichting die aanvullend onderwijs verzorgt
voor kinderen van 9 tot 14 jaar. In vier sessies krijgt deze
groep mogelijkheden uitgelegd voor hun latere beroepskeuze. Een professional vertelt over zijn vak, waarna de
werklocatie wordt bezocht. Vervolgens maken de kinderen
voor hun ouders een presentatie over hun ervaringen
waarna de sessie wordt afgesloten met een uitstapje.
‘Petje af’ is in 2017 gestart in Geleen en in 2018 en 2019
respectievelijk uitgebreid naar Heerlen en Maastricht.
Onlangs is ‘Petje af’ ook in Sittard gestart. Ik ben locatiemanager van deze vrijwilligersorganisatie en onder meer
verantwoordelijk voor de contacten met de scholen in
Geleen Zuid & de Kluis.
Het glazen huis, een idee van Serious Request (3FM) om
tegen de kerst geld in te zamelen voor een goed doel, heb
ik in 2018 mogen introduceren in Geleen op de locatie
Burg. Damenpark. Het ingezamelde geld komt ten goede
aan o.a. “Petje af” en “Samenloop voor hoop” (KWF). In
2019 is het glazen huis op verzoek van het centrummanagement Geleen verplaatst naar het centrum.

Wie denkt er tegenwoordig niet na over het milieu? Om
plastic afval tegen te gaan heb ik, met toestemming van
de gemeente, met mallen teksten geplaatst bij
straatkolken. Dit, een idee uit Frankrijk en België, heeft,
buiten Geleen, ook in o.a. Weert en Almere navolging
gekregen (zie Facebook ‘antizwerfafval’). Het is jammer
dat veel burgers nog steeds denken dat de bekende
zakjes met hondenpoep in de goot achtergelaten kunnen
worden. Verstopte kolken bij hoosbuien, overlast bij de
waterzuivering en uiteindelijk plastic in zee zijn hier de
gevolgen van.
Leren fietsen zonder zijwieltjes als je pas 4 bent, of het
uurrecord 90+ op de fiets behalen. Op de wielerbaan bij
Glanerbrook organiseer ik deze en nog veel meer andere
activiteiten. Deze 500 mtr baan uit de jaren 30 is de
oudste wielerbaan van Nederland. Sinds ca. 5 jaar ben ik
verantwoordelijk voor het management van deze baan.
Naast oefenen en wedstrijden rijden, worden er vanaf
deze baan ook veel wegwedstrijden georganiseerd en dit
vaak voor een goed doel. De Livestrong Armstrong
(kanker) is hier een voorbeeld van. Om ook in de
wintermaanden van deze faciliteiten gebruik te kunnen
maken, is mijn grote wens om de wieler- en schaatsbaan
te overdekken.
Hierover gaat de gemeenteraad in december 2020 een
besluit nemen.
Bij positieve besluitvorming moet er ook nog gezocht
worden naar de noodzakelijke fondsen om dit een mooie
project in onze wijk te kunnen realiseren.

Mijn initiatief ‘Samenloop voor hoop’ had eigenlijk voor de
eerste keer moeten plaatsvinden in 2020, maar corona
heeft hier een stokje voor gestoken. Ik ga er echter
voorshands van uit dat in 2021 de eerste editie kan
plaatsvinden als een 24-uurs wandel-estafette ten behoeve
van KWF. Dit moet gaan gebeuren in het
Burgemeester Damenpark.
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Ik ben Geleen-Zuid!
Enorm vraagteken?!
Een enorm vraagteken op de zijgevel van de Van Goyenflat, niet te missen dit voorjaar. En dat was te merken aan
de opkomst op 5 maart jongstleden in winkelcentrum
Zuidhof waar inwoners van Geleen-Zuid konden
meedenken over een muurschildering die een half jaar later
de gevel van de Van Goyenflat zou sieren. Met een grote
pot gekleurde kaartjes met daarop veel gave ideeën keerde
ZOWONEN huiswaarts.
Geleen á la Playa, oh oh hoh hoh hoo!
Ook Zowonen werd geconfronteerd met corona, maar niet
uit het veld geslagen werd er na de zomerse versoepeling
van de maatregelen een heus zandstrand gerealiseerd
tussen de Pijper- en Wagenaarflat. Geleen á la Playa werd
een succes en gaf de kinderen en hun ouders het gevoel
even ‘op vakantie’ te zijn. Daarnaast werd er gesport met
Ecsplore, gezongen met de Italianen van het Laagland
Theater en vond er op initiatief van de bewoners een
zandkastelenwedstrijd plaats.

De maat is vol!
Maar nog geen twee dagen na de confetti, opnieuw een
brand in de Van Goyenflat. Deze branden, en een later
vuurwerkincident, maken duidelijk dat er een belangrijke
taak ligt op het gebied van veiligheid. Iets waar ZOwonen
druk mee bezig is in samenwerking met andere partijen,
zoals de gemeente, politie, brandweer en beveiliging.
De maat is namelijk voor iedereen vol. Als je een fijne
omgeving wilt bereiken, dan staat veiligheid voorop

De eerste vlog, jonguh!
Geen ‘Duurzame Dinsdag door de wijk’ door Corona?
Dan gaan we alle inwoners op een andere manier op de
hoogte brengen van alle nieuwe plannen in de wijk, dacht
ZOwonen. De ‘Ik ben Geleen-Zuid!’-facebookpagina werd
in het leven geroepen en had binnen korte tijd al 500
volgers op de teller (Volg jij ons al?!). En… er werd
besloten te gaan vloggen!

De eerste vlog werd gewijd aan het ‘openluchtmuseum’
aan de Jos Klijnenlaan dat officieel door wethouders
Leon Geilen en Andries Houtakkers, de bestuurder van
ZOwonen en kinderen van de Basisschool De Reuzepas
werd geopend. Lintjes werden doorgeknipt en confetti de
lucht ingeschoten. Naast de tekeningen van de scholieren
en de gave portretten van de inwoners, zijn er inmiddels
ook oude beelden van Geleen-Zuid te bewonderen.
Wat waor hie vreuger?
De wijk heeft een rijke geschiedenis!
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© Maud Sijstermans

Internationale Streetart in Zuid
Alle schrik motiveert tegelijkertijd echter nog meer om
verandering te brengen in Geleen-Zuid. Een wijk waar
mensen trots op zijn, is het streven! Op 5 maart
jongstleden werd daar een eerste voorzet voor gegeven.
Wat zijn de mooiste plekken in Geleen-Zuid? Wie of wat
staat symbool voor deze wijk? Bewoners leverden ideeën
aan, die een half jaar later door de internationale graffiti
artiest Smug en lokale held Gomad op de gevel van
diezelfde Van Goyenflat kwamen te staan. De positieve
reacties daarop zijn ongekend. Ben jij al gaan kijken?!
Neem dan ook meteen de nieuwe muurschildering op het
Graaf Huyn College mee. Geleen-Zuid krijgt steeds meer
kleur!

We gaan door!
De eerste stappen in de wijk zijn gezet. ZOwonen zal de
wijk de komende jaren niet loslaten. Iedere dag worden er
nieuwe samenwerkingen ‘geboren’. Veel verschillende
grote en kleine organisaties zijn al aangehaakt of zijn van
plan dit op korte termijn te doen. Naast ZOwonen is
Gemeente Sittard-Geleen bijvoorbeeld een vaste én
belangrijke partner, maar ook de scholen in de wijk
hebben hun betrokkenheid getoond. Daar waar de basisscholen bouwdoeken beschilderden, denken de leerlingen
van het Graaf Huyn inmiddels mee over duurzame oplossingen in Geleen-Zuid.
Maar de inwoners zijn zeker de belangrijkste gesprekspartners in de wijk.
Zij weten immers als geen ander wat er nodig is. Ze
konden alvast mee denken over de inrichting van de
binnentuin bij de Van Goyenflat, hebben nu een platform
op Facebook en er komt op korte termijn een ruimte in
Winkelcentrum Zuidhof, in het voormalige Dit &Dat. Een
ruimte waar iedereen samen kan en mag nadenken over
de toekomst van de wijk.

Want sámen zijn we Geleen-Zuid!
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Graaf Huyn College
© Maud Schenk - Hermans / Roy Janssen

Muurschildering ter ere van 400 jaar Graaf Huyn
We zijn een kleurrijke school en dat willen we laten zien!
Eind vorig jaar kwamen we dan ook op het idee om een
muurschildering te laten maken. De ‘blinde’ muur links voor
de fietsenstalling was hiervoor perfect. Het leek ons ook
een mooi moment om in 2020, het jaar waarin het 400 jaar
geleden is dat graaf Arnold V Wolfgang Huyn van Geleen
werd geboren, een dergelijk kunstwerk te realiseren.
Bovendien zou zo’n bonte schildering meer kleur geven
aan de wijk.
Graffiti-artist Collin van der Sluijs
We lieten ons idee hier en daar vallen
en kwamen in contact met de
gerenommeerde graffiti-artiest
Collin van der Sluijs die eerder saaie
gebouwen opfleurde in o.a. Chicago
maar ook in Heerlen en Maastricht.
We vertelden dat we graag onze
school wilden verfraaien met een
mooie muurschildering. Een afbeelding die de
geschiedenis, maar ook de toekomst van het onderwijs op
het Graaf Huyn College en zijn leerlingen zou moeten
weergeven.
Van en voor onze leerlingen
Daar hadden Collin en Jorn meteen ideeën bij en al gauw
lag er een eerste ontwerp klaar. De mening van de
leerlingen vonden we in deze erg belangrijk en middels
een enquête mochten zij zich uitspreken. Daaruit werd
duidelijk dat er in elk geval een graaf in de afbeelding terug
moest komen, maar zeker ook dat de toekomst moest
worden gesymboliseerd.
In de week van 21 september toverde het duo die saaie
muur om tot een waar kunstwerk met hulp van o.a.
leerlingen en onze burgemeester Hans Verheijen.
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Graaf Huyn College
De symboliek van de mural uitgelegd
De graaf spreekt voor zich. Het is Arnold V Wolfgang
Huyn, de graaf waar onze school naar is vernoemd.
De ekster staat bekend als een intelligente dier, maar er
zijn meer fascinerende elementen aan deze vogel. Zo is
de ekster enorm nieuwsgierig, lijkt ze op het oog zwart-wit
maar als je beter kijkt zie je een bont pallet aan kleuren.
Vergelijkbaar met de leerlingen van deze school. Verder
onderzoekt een ekster alles wat anders is en eet ze wat
ze kan vinden.
Het wifi-symbool geldt als teken van
verbinding, connecten, ontmoeten. Een typisch aspect
van onze school. Daar ontmoet en maak je verbinding
met elkaar.

Alle kleuren van de regenboog op een van de grafische
deeltjes staan voor diversiteit en inclusiviteit. We zijn een
school waar iedereen welkom is en waar elk kind gelijke
kansen krijgt.
En dan de bloemen; zij staan voor ‘onze’ kinderen die tot
bloei komen. Ze groeien op om vervolgens uit te waaieren
om zo hun eigen plek te vinden in de maatschappij.
Let ook op het zgn. laadsymbool. Het teken dat we
krijgen als we op internet even geduld moeten hebben
voordat ons het hele plaatje helder wordt.
Kom vooral zelf kijken en genieten van deze mural aan de
Jos Klijnenlaan. Een waar kunstwerk voor iedereen!

Collin van der Sluijs
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Jorn Gruijters
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