
 

Aan de Wijkbewoners van Geleen-Zuid & de Kluis 
 
Beste wijkbewoners, 
 

De voorjaarseditie van de wijkkrant is weer een feit. 
Ook deze krant staat weer boordevol artikelen die wij U niet willen 
onthouden en waarvan wij denken dat deze voldoende informatie 
geven over onze wijk. 
  

Zo is 10 maart jl. het startsein gegeven voor de renovatie van “ons” 
winkelcentrum Zuidhof. Deze feestelijke dag werd door velen van  
U bezocht en de bouwtekeningen werden zorgvuldig bekeken. 
Inmiddels hebben er al voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden, zodat er binnenkort 
daadwerkelijk gestart kan worden. 
Volg de ontwikkelingen hieromtrent op de Facebook pagina Winkelcentrum Zuidhof. 
  

De eerste Koningsdag werd binnen onze wijk, net als voorheen Koninginnedag, royaal gevierd. 
Rond de Kluis en binnen Zuidhof waren opnieuw de nodige activiteiten, een mooie afsluiting was 
natuurlijk de door ruim 5500 toeschouwers bezochte grote laser vuurwerkshow bij  
Laco Glanerbrook. Kortom, onze wijk kleurde die dag Oranje. 
  

Op 25 april kreeg ons wijkplatformlid Piet Besselink een Koninklijke onderscheiding opgespeld 
door burgmeester Sjraar Cox en werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. 
Piet, nogmaals van harte gefeliciteerd. 
  

Vooruitkijkend is er op zondag 29 juni as weer onze traditionele Jaarmarkt, die dit jaar als thema 
heeft gekregen: “Vrijheid” en dat in de breedste zin van het woord. Uiteraard is hiervoor 
gekozen omdat in september 2014 Geleen 70 jaar bevrijd is, maar ook omdat vrijheid een 
grotere, ruimere betekenis heeft. 
Op de jaarmarkt proberen wij de diverse aspecten hiervan te laten uitkomen, waarbij de hulp 
van de basisscholen zeker een rol gaat spelen. 
  

Ik wens U allemaal een gezellige jaarmarkt toe en als het weer ons niet in de steek laat, hoop ik 
dat deze dag weer net zo succesvol zal zijn als de voorgaande edities. Verderop in deze krant 
meer hierover. 
  

Voorzitter Ronald Otten 
 
 
 

KOM NAAR DE JAARMARKT VAN HET 
 

Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis op zondag 29 juni. 
Op het Verdiveld achter de Pastoor van Ars kerk, aanvang 12.00 uur. 
Kinderen kunnen gratis hun spullen verkopen tijdens de Jaarmarkt. 

 

   
 

Kraam huren kunt u via mobiel 06 - 20 03 48 65 
E-mail: De penningmeester michel.penris@geleenzuid.nl 

 

mailto:michel.penris@geleenzuid.nl�
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Beste inwoners van Geleen-Zuid en de Kluis 
 
Dit is mijn laatste bijdrage aan deze mooie wijkkrant. 
Mijn tijd als wethouder zit er voorlopig op en daarmee komt ook aan 
mijn rol als stadsdeelbestuurder van Geleen-Zuid en de Kluis een einde. 
Mijn taak als stadsdeelbestuurder heb ik de afgelopen jaren, als 
onderdeel van mijn wethouderschap, met veel plezier gedaan. Vanaf 
deze plek wil ik dan ook zowel het wijkplatform, (belangen)verenigingen, 
organisaties en wijkbewoners, hartelijk bedanken voor de fijne 
samenwerking van de afgelopen jaren. 
In de samenleving is er een verandering ingezet van minder overheid 
naar meer samenleving. Daar krijgt de wijk zelf een steeds belangrijkere 
rol in. Meer en meer moet de kracht van de wijken zelf opgezocht worden. Hiermee wordt ook de rol van 
wijkplatforms steeds belangrijker. Ik ben er van overtuigd dat wijkplatform Geleen-Zuid en de Kluis klaar is voor 
deze toekomst. Daar hebben de constructieve overleggen van de afgelopen jaren een stevig fundament voor 
gelegd. Met ontzettend veel plezier kijk ik terug op de vele activiteiten in jullie wijk waar ik getuige van heb moge 
zijn. De jaarmarkt, de voorjaarsmarkt, buurtdagen, Koninginnedag op de Lijsterstraat, Mama’s Pride, activiteiten 
bij Streekboerderij Daniken of speeltuin Sjteinakker. Te veel om op te noemen en stuk voor stuk allemaal even 
belangrijk voor het leefklimaat in jullie wijk. Een wijk met een rijk verenigingsleven en daardoor met een 
kloppend hart, vol dynamiek. Wijkplatform, verenigingen, wijkbewoners: samen hebben we veel bereikt. 
 

De start van de renovatie van Winkelcentrum Zuidhof voelt voor mij als een fijne laatste belofte die we hebben 
waargemaakt met zijn allen. 
Ik dank jullie wel en graag tot ziens! 
 

Berry van Rijswijk Stadsdeelbestuurder Geleen-Zuid en de Kluis. 
 

 
 
Mag ik me even voorstellen!!! 
Bert Kamphuis Stadsdeelwethouder 
 
Stevig inzetten op het versterken van (regionale) samenwerking. 
Dat is wat wethouder Bert Kamphuis de komende coalitieperiode voor ogen 
heeft. Naast internationale samenwerking wil hij zich sterk maken voor de 
kwaliteit van het onderwijs, het bevorderen van de doorstroming van het 
verkeer en de binding van jongeren aan onze stad. Met deze in hoofdlijnen 
weergegeven portefeuille en als stadsdeelwethouder van Oud-Geleen, 
Geleen-Zuid en de Kluis, Munstergeleen en Windraak bestuurt Bert 
Kamphuis de komende vier jaar mede onze stad. 
 

Wethouder Kamphuis (D66): Graag stel ik mij, als nieuwe bestuurder van Stadsdeel 3, aan u voor. 
Ik ben geboren in Sittard (1959) en heb daarna 12 jaar in Geleen-Zuid gewoond. Na mijn studie Engelse taal en 
letterkunde ben ik in diverse functies werkzaam geweest bij Zuyd Hogeschool. Mijn huidige portefeuille heeft 
raakvlakken met mijn raadsperiode in Sittard-Geleen in de periode 2010-2014. Burgerkracht stond daarbij vaak 
voorop. Mede door deze ervaring hoop ik daadwerkelijk iets voor de inwoners van Sittard-Geleen en dus ook 
voor de inwoners van stadsdeel 3 te kunnen betekenen. Juist in deze tijd, waarbij de overheid stevig de 
broekriem zal moeten aantrekken, is het van belang samen te werken en daar waar nodig met elkaar 
verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen leefomgeving en natuurlijk zal de gemeente stimuleren en 
faciliteren daar waar zij aan zet is. Bij het opstellen van de stadsdeelprogramma’s 2013-2016 heeft de gemeente 
gekozen voor een nieuwe aanpak, de voorbereidingen hiervoor zijn eind 2011 ingezet. Met het oog op de 
(door)ontwikkeling van het wijkgericht werken is een verbrede en versterkte dialoog met de burger opgestart. 
De doorkijk van de gemeente naar het jaar 2025 en de toekomstplannen voor de jaren 2013-2016 worden in 
samenspraak met de burger geformuleerd. 
Eind 2011 begin 2012 zijn hiervoor de eerste werkateliers “leefbaarheidagenda 2025” gehouden. 
 

Ik vind het belangrijk om zelf te ervaren wat er zoal bij u en uw buren leeft. Daarom kom ik graag op bezoek in 
de wijken van stadsdeel 3. We kunnen dan persoonlijk praten over het wonen en leven in ons stadsdeel. 
“We treffen elkaar vast binnenkort een keer in uw buurt!” 
 
Bert Kamphuis Stadsdeelbestuurder Geleen-Zuid en de Kluis. 
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Leven met een beperking? MEE helpt u op weg... 
 
Leven met een beperking is niet gemakkelijk. 
U krijgt wellicht te maken met ingewikkelde regelingen en 
instanties. Ook komt u voor allerlei keuzes te staan. Daarnaast 
hebben mensen met een beperking vaak vragen, die betrekking 
hebben op verschillende levensgebieden, zoals opvoeding, 
onderwijs, werk of wonen. Daardoor wordt de vraagstelling 
soms erg ingewikkeld en is het niet altijd meer duidelijk wat de 
belangrijkste vraag is of wat het eerst moet worden opgelost. 
Dingen die voor anderen vanzelfsprekend zijn, betekenen voor 
u wellicht een hoop regel- en denkwerk. 
MEE kan u helpen met het verhelderen van uw vraag; het 
ordenen en het aanbrengen van prioriteiten. Dit kan veel 
tijdwinst opleveren in het vervolgtraject omdat vanuit een 
duidelijke vraagstelling de zorg/ondersteuning efficiënter, 
effectiever en prettiger kan worden georganiseerd. 
 

Cursussen en praatgroepen 
Jaarlijks organiseert MEE tal van cursussen en praatgroepen, bijvoorbeeld voor jongeren met een 
verstandelijke beperking of voor ouders van kinderen met autisme. Het uitgebreide aanbod is terug te 
vinden op onze website. 
 

Samen met u 
De vragen die u heeft, zijn voor ons het startpunt van de ondersteuning. We doen het altijd samen, maar u houdt 
de regie. En als dat even niet lukt, helpen wij u om zo snel mogelijk de regie weer in eigen hand te nemen. Als 
dit u niet alleen lukt, kunnen we samen met u zoeken naar oplossingen om dit samen met uw eigen omgeving te 
realiseren, door bijvoorbeeld uw partner, broers, zussen of de buurvrouw te vragen mee te denken en te helpen. 
Als er langere tijd meer ondersteuning nodig is, kunnen we samen alle mogelijkheden in kaart brengen en daar 
waar nodig een verwijzing verzorgen. We zullen alle vragen samen met u en in samenhang met elkaar 
oppakken. 
 

Ondersteuning 
Bij MEE kunt u terecht met iedere vraag over leven met een beperking. Zulke vragen zouden kunnen zijn: 
“Hoe kan ik zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen?“, of “Wie kan er een keer met mijn zieke vader gaan 
wandelen?” of “Welke mogelijkheden zijn er om te werken met mijn handicap?“ 
Maar ook voor tips over aangepaste vakantieadressen, studeren met een handicap of aangepast sporten bent u 
bij MEE aan het juiste adres. 
 

Geïnteresseerd? 
U kunt ons bellen voor meer informatie of voor het maken van een afspraak via telefoonnummer 
088 - 010 22 22. U kunt ook met ons chatten (via onze website) of mailen via info@meezuidlimburg.nl 
Indien nodig kunnen onze medewerkers u thuis bezoeken. Ook houden wij spreekuren bij de gemeente en in de 
Centra voor Jeugd en Gezin. Zie hiervoor onze website: www.meezuidlimburg.nl 
 

MEE is een landelijke organisatie die informatie, advies en ondersteuning geeft aan 
mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking, aan 
chronisch zieken en aan mensen met autisme, ongeacht leeftijd. MEE maakt zich er 
sterk voor dat mensen met een beperking en/of chronische ziekte zo normaal 
mogelijk aan onze samenleving kunnen deelnemen. MEE is geen afkorting maar 
staat voor het Nederlandse woord MEE. MEE kunnen we voor allerlei werkwoorden 
plaatsen, zoals MEEdoen, MEEdenken en MEEgaan. Dat is de visie van MEE. We 
denken met mensen met een beperking MEE, handelen MEE en gaan MEE als dat 
nodig is. MEE gaat uit van de mogelijkheden van mensen met een beperking. 
Wij zijn er van overtuigd dat onze ondersteuning mensen met een 
beperking meer zelfvertrouwen geeft. Door ondersteuning van MEE 
kunnen mensen met een beperking zoveel mogelijk MEEdoen op alle 
terreinen: wonen, werken, leren, opvoeden, vrijetijdsbesteding en 
onderhouden van vriendschappen en relaties. Bij MEE werken 
professionele medewerkers met gespecialiseerde kennis over wonen, 
werken, vrije tijd en onderwijs in combinatie met een beperking of ziekte. 

 

MEE is onafhankelijk en u heeft geen verwijzing of indicatie nodig voor MEE. 

mailto:info@meezuidlimburg.nl�
http://www.meezuidlimburg.nln/�
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Bewoners Commissie Hoogbouw Geleen-Zuid. 
 
Aan de bewoners van de Tenierflat, Goyenflat, Pijperflat, Wagenaarflat en de flats 
aan de Jos Klijnenlaan. 
 

Geachte buurtbewoner, 
 

Middels deze infobrief brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken 
over onze commissie. Op donderdag 8 januari 2014 heeft het bestuur een actueel 
bewonerscommissiereglement vastgesteld. Met dit reglement legt de commissie 
haar activiteiten en bedoelingen vast, waarbij de belangen van u als buurtbewoner, 
alsmede de leefbaarheid in en rondom onze flats voorop staan. Na het aftreden van Dhr. van Dijke als voorzitter 
van onze bewonerscommissie is in de persoon van Dhr. Marcel Huijveneers een nieuwe, tijdelijke, voorzitter 
gevonden. Marcel zal de taken als voorzitter waarnemen, een definitieve invulling voor het voorzitterschap wordt 
gezocht onder onze bewoners. 
 

De huidige samenstelling van de bewonerscommissie ziet er als volgt uit: 
 

Voorzitter (ad interim)  Dhr. Marcel Huijveneers  m.huijveneers@spie.com 
    Telefoon 06 - 17 10 18 09 
 

Plv. Voorzitter / bestuurslid Mevr. Rinie Vaessen-Penders pjm.vaessen@home.nl 
Secretaris   Mevr. Marjan Konings  marjank@telfort.nl 
Penningmeester  Dhr. Wim Middelkoop   wim1945@online.nl 
Bestuurslid   Dhr. Leon Middelkoop  l.middelkoop68@gmail.com 
Bestuurslid   Mevr. Mariet van Horck  m.a.j.vanhorck@hetnet.nl 
 

De vergaderdata in 2014 zijn 1 mei, 16 juni, 4 september, 30 oktober en 18 december, steeds om 19.30 uur, 
Kantoor linkerzijde ingang Wagenaarflat. Voor aanvang van de vergaderingen, vanaf 19.00 uur, is er een 
inloopuur waarin u terecht kunt met vragen- en/of opmerkingen (de koffie staat klaar!!!). 
 

Wilt u informatie of wilt u het bestuur versterken, dan kunt u altijd terecht bij onze secretaris Marjan Konings.  
We kunnen zeker nog actieve bestuursleden gebruiken. Voor meer informatie: www.bchgeleenzuid.nl 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Bewoners Commissie Hoogbouw Geleen-Zuid. 
 
 
 
Infobericht Project Ouderenwijzer van “Partners in Welzijn” 
 
Het Project Ouderenwijzer 
Het is belangrijk en goed als ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en deel kunnen blijven 
nemen aan de samenleving. Als dit zelfstandig wonen op eigen kracht - en met hulp van familie en vrienden - 
niet meer volledig lukt, is het belangrijk om te weten dat er regelingen, diensten en activiteiten zijn, die hierin 
ondersteunend kunnen werken. Op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn diverse activiteiten en 
ondersteunende diensten beschikbaar, waaronder de Wmo (de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en het 
aanbod van zorginstellingen, ouderenorganisaties, wijksteunpunten en “Partners in Welzijn”. Om er voor te 
zorgen dat ouderen de weg naar de juiste organisatie vinden, heeft de gemeente aan “Partners in Welzijn” 
gevraagd ouderen hierover te informeren. Hierbij wordt uitgegaan van de persoonlijke situatie middels 
huisbezoeken. Deze huisbezoeken worden uitgevoerd door vrijwilligers, de zogenaamde ouderenadviseurs, 
welke getraind en ondersteund worden door “Partners in Welzijn”. Tijdens het huisbezoek maken zij ouderen 
wegwijs in het gebruik van de verschillende regelingen, diensten en activiteiten. Het spreekt voor zich dat de 
privacy hierbij volledig gerespecteerd wordt. De ouderenadviseur komt uitsluitend op afspraak en kan zich 
legitimeren. Aan het huisbezoek zijn geen kosten verbonden. Belangrijk om te weten; ook als er nu nog geen 
behoefte is aan ondersteuning kan een huisbezoek zinvol zijn omdat men dan beter voorbereid is op de 
toekomst.  
 

Hoe krijg ik een huisbezoek van de Ouderenadviseur? 
Iedere oudere kan zelf een huisbezoek aanvragen. Ouderen van 65, 70, 75 of 80 jaar ontvangen een brief van 
de gemeente met daarin informatie over het Project Ouderenwijzer en het aanbod voor een huisbezoek. 
Wilt u een huisbezoek aanvragen of heeft u anderszins vragen of opmerkingen, 
bel of mail dan naar: Project Ouderenwijzer 
 

Partners in Welzijn   Tel.: 046 - 457 19 19   mailadres: receptiewcl@piw.nl 

mailto:m.huijveneers@spie.com�
mailto:pjm.vaessen@home.nl�
mailto:marjank@telfort.nl�
mailto:wim1945@online.nl�
mailto:l.middelkoop68@gmail.com�
mailto:m.a.j.vanhorck@hetnet.nl�
http://www.bchgeleenzuid.nl/�
mailto:receptiewcl@piw.nl�
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Boeken en Kledingbeurs in Vincentiushuis Geleen 
 

(De opbrengst is bestemd voor de financieel kwetsbare medemens) 
 

Pas geleden vroeg een gescheiden moeder, de man betaalt geen 
alimentatie, om steun. Haar wens was om het mogelijk te maken dat 
haar twee kinderen met aangepast vervoer naar het speciaal 
onderwijs konden blijven gaan. 
 

Om dit soort hulpvragen te kunnen realiseren, organiseert 
Vincentiusvereniging Geleen ieder tweede weekend (op zaterdag en 
zondag) van de maand tussen 10.00 uur en 12.00 uur en iedere 
donderdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur een verkoop van 

gebruikte kleding en boeken. Het assortiment bestaat uit gebruikte (merk)kleding, boeken, schoenen, cd’s en 
lp’s. Dit alles tegen zeer lage prijzen. 
De donderdagochtend is tevens het inlevertijdstip voor gebruikte goederen. 
 

Vincentiusvereniging Geleen probeert mensen in Sittard-Geleen 
en directe omgeving te helpen, wanneer zich acute nood 
voordoet, die op dat moment niet verholpen kan worden door 
andere instanties. 
(bijv. Overheid en maatschappelijke organisaties). 
De geboden hulp is niet alleen van financiële aard. 
Door huisbezoeken en ander persoonlijk contact met mensen in 
nood wordt ook een luisterend oor geboden. 
Daarnaast kan het Vincentiushuis als rustpunt gebruikt worden 
om eens een praatje te maken onder het genot van een kop 
koffie of thee. 
 

Adres: Potterstraat 2A Geleen. 
Voor meer informatie: www.vincentiusgeleen.nl 
 
 
 
Nieuwe website Wmo-Raad Sittard-Geleen 
 
De nieuwe website van de Wmo-Raad Sittard-Geleen is online! 

 

Zoekt u informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning of over hulp en 
begeleiding, het maakt niet uit: op de site kunt u er direct of via links informatie over 
vinden. 
 
Die informatie komt van de Wmo-Raad zelf, van vertegenwoordigde organisaties, de 
Rijksoverheid, de gemeente. 
De site geeft u toegang tot zeer veel informatie over de terreinen waarvoor de 
gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen: 
de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
via het contactformulier uw vragen stellen. 
 
Kortom: bezoek de site en word wijzer! www.wmoraad-sittardgeleen.nl 

http://www.vincentiusgeleen.nl/�
http://www.wmoraad-sittardgeleen.nl/�
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Openbare Basisschool De Duizendpoot gaat niet 
verhuizen, maar verbouwen…………..!!! 
 
Openbare basisschool De Duizendpoot wordt gerenoveerd. 
In oktober 2013 is de hoofdingang aangepakt, inclusief de toiletgroep van  
groep 3 en van onze kinderopvang. In de meivakantie zijn de kozijnen van de 
groepen 3 t/m 8 vervangen en voorzien van zonwering. De school heeft hierdoor een heel ander uiterlijk 
gekregen. Volgend schooljaar wordt er nog meer verfraaid en daar zijn we heel blij mee. 
 

OBS De Duizendpoot, Frans Halsstraat 1 6165TV Geleen 046 - 423 17 07 
 

Kinderdagverblijf Kidts op OBS De Duizendpoot biedt plaats aan 16 kinderen en verzorgt opvang voor 
kinderen in de leeftijd van acht weken tot vier jaar, dit zijn zogenaamde verticale groepen. Er is bewust 
gekozen voor een kleinschalig kinderdagverblijf, persoonlijke aandacht staat hier voorop. Pedagogische 

medewerkers kunnen zo een (h)echte band met elk kind opbouwen. 
Alle pedagogische medewerkers hebben een afgeronde opleiding 
genoten, die aansluit bij het werken met kinderen. 
 

Het kinderdagverblijf biedt echter meer dan opvang alleen. De dagen 
die het kind er doorbrengt, wordt het ook bijgestaan in de ontwikkeling. 
Wij besteden veel aandacht aan het ontdekken en verleggen van 
grenzen door ontplooiing van zelfvertrouwen en een plezierige omgang 
met andere kinderen. Dit doen we door een sfeer te creëren waarin het 
kind zich volledig op zijn/ haar gemak voelt. 
Door de duidelijke regelmaat van gezamenlijke activiteiten en 
individuele aandacht voelt uw kind zich snel thuis en weet het waar het 
aan toe is. 
 

Inschrijving en plaatsing 
Ouders kunnen hun kind inschrijven vanaf een zwangerschap van twee 
maanden, een persoonlijke kennismaking gaat hieraan vooraf. 
Ouders krijgen zo een duidelijk beeld van het dagverblijf. 
Ook krijgen ouders een uitgebreide informatiebrochure waarin wordt 
uitgelegd hoe Kidts opvang biedt. 
Vooraf aan de daadwerkelijke opvangperiode is er een uitgebreide 
wenperiode voor het kind. 

Het is mogelijk uw kind voor hele of halve dagen 
te plaatsen. 
Regelmatig contact tussen ouders en opvang 
vinden wij heel belangrijk. 
Er is dus altijd wel tijd voor een praatje met één 
van de pedagogisch medewerkers tijdens het 
halen en brengen. Ook maken we gebruik van 
een dagelijks communicatieschriftje, waarin 
wordt bijgehouden hoe de dag voor het kind is 
verlopen. 
 

Openingstijden 
Kidts is het gehele jaar op werkdagen geopend 
van 7.00 uur tot 18.00 uur met uitzondering van 
de periode tussen Kerst en Nieuwjaar en de 
overige feestdagen en nationale gedenkdagen, 
indien deze niet in een weekend vallen. Deze 
dagen worden niet mee berekend in de 
maandprijs. 
 

Kidts: 
Frans Halsstraat 1 
6165 TV Geleen 
Mobiel: 06 - 10 31 61 50 
E-mail: info@kidts.nl  

mailto:info@kidts.nl�
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Één basisschool met twee locaties 
 
Het kiezen van een basisschool is een belangrijke afweging. 
 

Wie zijn wij? 
Wij zijn een reguliere basisschool met twee locaties, waarbij persoonlijke 
aandacht, contact met ouders en structuur belangrijk zijn. Wij zijn een school 
in beweging, waarbij veel geïnvesteerd wordt in passend onderwijs, talenten, 
sport en activiteiten. In ons concept gaan we uit van boeiend onderwijs en op 
die manier betekenisvol voor elk kind. 
 

Passend onderwijs 
De leerkrachten besteden veel aandacht aan goed reken- en taal onderwijs. 
Ook zijn zij extra geschoold in het actuele onderwerp passend onderwijs, 
hoogbegaafdheid en talenten. Daarnaast ontwikkelen wij ons voortdurend in 
boeiend onderwijs. Maar wat betekent passend onderwijs eigenlijk? Passend 
onderwijs staat voor maatwerk. In de praktijk betekent dit dat de lessen 
regelmatig in kleine groepjes gegeven worden aan kinderen van hetzelfde 
niveau en met dezelfde manier van leren. Zo krijgen zowel de zwakkere 
leerlingen, als gemiddelde en bovengemiddelde leerlingen extra aandacht en 
stimulans. 
 

Brede school: 8.00 uur - 18.00 uur. 
Vanaf 8.00 uur tot 8.30 uur verzorgen de leerkrachten de opvang van uw kind 
tegen een kleine vergoeding. Tussen de middag is er mogelijkheid tot 

overblijven tegen een vergoeding van € 25,00 per jaar. Er is toezicht door leerkrachten en ouders. 
Na school kunt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang van MIK. 
Op deze manier bieden wij opvang aan van 8.00 uur tot 18.00 uur. 
 

Sfeer 
De opzet en het contact met de ouders zorgt voor een 
plezierige, veilige en gestructureerde leeromgeving. 
Het schoolgebouw is ruim en omringd door een speelplaats 
met veel groen, inclusief speeltoestellen en een zandbak. De 
school heeft een protestants-christelijke grondslag, maar biedt 
plek voor iedereen. 
Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
eerste communie voor katholieke leerlingen. 
 

Informatie 
 

Zoekt u meer informatie, kijk dan eens op onze website: www.hoefer.nl  
Heeft u vragen, bel ons gerust. Wilt u onze school bezoeken dan kan dat, bel even en maak een afspraak voor 
een vrijblijvend gesprek of loop binnen om een praatje te maken en een kijkje te nemen. Een keer per jaar 
hebben we een inloop ochtend, dan zijn alle  ouders die geïnteresseerd zijn welkom om een kijkje te komen 
nemen in de klassen. 
 

Directeur: Ronald Kooi 
E-mail: r.kooi@hoefer.nl  
Tel.: locatie Sittard 046 - 451 31 49 
Tel.: locatie Geleen 046 - 474 56 75 
 

BS de Hoefer Dunantstraat 11     BS de Hoefer Kleine Steeg 11 
6164 GM  Geleen geleen@hoefer.nl    6131  KJ Sittard sittard@hoefer.nl 
 

 

http://www.hoefer.nl/�
mailto:r.kooi@hoefer.nl�
mailto:geleen@hoefer.nl�
mailto:sittard@hoefer.nl�
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Verslag bewonersavond 18 maart 2014 
 
ZOwonen 

Michèle van den Bragt Ben van Baardwijk 
Eugène Geerards  John Dumont 
Thomas Starmans  Marlies Caanen 
Marion Poulussen 

Gemeente Sittard-Geleen 
Edwin Gerrmann  Eric Evers 
Eugène Lebon 

KAW 
Jackel Henstra  Henk Kieft 
Pim Moolenaar 

 

1.1 Opening 
Naast de hierboven genoemde medewerkers zijn tussen de 60-70, veelal oudere, bewoners uit het centrum van 
de wijk aanwezig. De introductie wordt verzorgd door Eugène Lebon en Henk Kieft. Het doel van de avond is; 
leveren van input voor het opstellen van een Gebiedsvisie Geleen Zuid en de Kluis. In een later stadium zullen 
ZOwonen en de gemeente terugkoppelen wat er met de inbreng van de bewoners is gedaan en wat de richting 
naar de toekomst wordt. Er zijn drie gespreksthema’s, die ieder in twee ronden besproken worden: wonen en de 
woning, openbare ruimte en leefbaarheid en voorzieningen en zorg. Bewoners kunnen deelnemen aan twee 
thema’s deze avond. Met behulp van stikkers op kaarten van de wijk en het aangeven van goede en slechte 
punten worden sterktes en zwaktes van een thema voor delen van de wijk bediscussieerd. 
Michèle van den Bragt geeft een toelichting op het leegstandsbesluit van de portieketagewoningen aan de 
Lienaertsstraat en omgeving. Er wordt opgemerkt dat allochtone bewoners onvoldoende vertegenwoordigd zijn 
deze avond, deze zullen derhalve op een andere manier bereikt moeten worden. 
De taalbarrière lijkt het grootste probleem te zijn. 
Bezien wordt of dit bij een volgende avond anders geregeld kan worden. 
 

1.2 Wonen en de woning. 
Dit thema werd het intensiefst bezocht. Bezoekers waren voornamelijk bewoners van complexen van ZOwonen, 
en dan m.n. de galerijflats en portiek-etageflats. Tijdens de gesprekken werden veel opmerkingen gemaakt over 
de individuele woning en de bouwtechnische staat hiervan. Ook de communicatie en omgang met ZOwonen 
kwam vaak aan bod. 
 

Sterke punten: 
 Mooi uitzicht vanaf de galerijflats  
 Ruime woningen (galerijflats)  
 Weinig geluidsoverlast (Jos Klijnen flat)  
 Soms goede sociale contacten in de Jos Klijnen flat 
 Rustig wonen in portieketageflats  
 School en commerciële voorzieningen in de buurt  
 Aanwezigheid van beveiligingscamera’s (t.p.v. bergingen)  
 Woningen galerijflats zijn gelijkvloers en daarmee aantrekkelijk voor ouderen.  
 

Zwakke punten: 
 Slechte technische staat galerijflats: badkamers, entrees, lekkages, erg gehorig, laag energielabel 

(m.n. als bewoners er zelf al lang wonen) 
 Overlast van jeugd en dealers in de hoogbouwomgeving 
 Verandering van bewonerssamenstelling in negatieve zin 
 Achterstallig onderhoud (Jos Klijnen flat) 
 Slechts deels gerenoveerde entrees van de portieketagewoningen 
 Onveilig gevoel, zowel in de openbare ruimte als in de complexen van ZOwonen, 

zowel portieketage als galerijflat 
 Onrust onder bewoners door geruchten over mogelijke sloop 
 Gebrek aan toezicht 
 

Geconcludeerd kan worden dat bewoners vooral zorg hebben over de bouwtechnische kwaliteit en de 
onderhoudstoestand van hun woning en de onveilige/onleefbare situaties rond de woningen. Ook is de 
toegankelijkheid binnen de portiekenetagewoningen voor ouderen kritisch. Over het wonen binnen de woning 
zelf, zijn bewoners vaak wel tevreden. Veel bewoners willen dan ook liever niet verhuizen. Typerend voor dit 
thema is de opmerking van één bewoonster:” Binnen de woning een groene stikker voor het prettig wonen, 
buiten de woningen een rode stikker voor de leefbaarheid”. 
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1.3 Openbare ruimte en leefbaarheid. 
Dit thema kreeg met name veel belangstelling van (oudere) bewoners uit de hoogbouw omgeving.   
 

Sterke punten: 
 Speelvoorzieningen bij de flats 
 Binnenkort een opgeknapt winkelcentrum 
 Veel groen rond de hoogbouwomgeving 
 Veel sociale verbondenheid in Kluis 
 Groene uitloopgebied (Daniken) 
 Aanwezigheid sportvoorzieningen en scholen 
 Goed openbaar vervoer 
 Paramedisch zorgcentrum bij Kluis en de Bachstraat 
 Historische allure in Kluis 
 Parkvoorzieningen bij Orbis, Biezenhof, manege en Driepoel 
 Buurthuis als sociaal ontmoetingspunt 
 

Zwakke punten: 
 Weinig sociale contacten tussen bewoners van de verschillende galerijflats 
 Anonimiteit en toenemende eenzaamheid  
 Geluidsoverlast tussen portieketagewoningen  
 Zwerfafval rondom container bij de flats, afkomstig van niet-bewoners. Ook weinig openbare afvalbakken  
 Algemene “Verpaupering”  
 Achterstallig onderhoud wegen en parkeerplaatsen, wens voor meer invaliden parkeerplaatsen  
 Schoonmaken van algemene ruimten van het ZOwonen bezit. Wens voor gladheidbestrijding bij entrees  
 Verminderde geschiktheid van de woningen voor senioren in de galerijflats 

(opstap van galerij naar woning). 
 Ontbreken van een hellingbaan naar de kelder (Wagenaarflat) 
 Criminele activiteiten (vernieling, hennepteelt, dealen). 
 

Onveilig gevoel door gebrek aan verlichting 
 Verkeersoverlast van Kummenaedestraat 
 Toename van slecht ‘huurderschap’ en slecht woongedrag: verwaarlozing van eigen woning/woonomgeving. 

Er is te weinig sociaal toezicht 
 Negatieve uitstraling van ’t Plenkhoes (interieur en exterieur). 
 

Uit de workshop is te concluderen dat de bewoners vooral blij zijn met de vele voorzieningen in de wijk, en dat 
deze goed bereikbaar zijn. De kwaliteit van de openbare ruimte zorgt voor de vele ergernissen en 
onveiligheidsgevoelens. Dit komt volgens de bewoners door rotzooi in de openbare ruimte en de aanwezigheid 
van ‘ongenode gasten’. 
 

1.4 Voorzieningen en zorg. 
  

Sterke punten: 
 Veel voorzieningen aanwezig: 
 Winkelcentrum dat binnenkort word gerenoveerd. 
 Dokter/apotheek. 
 Onderwijs. 
 Sport. 
 Aldi. 
 Kapper. 
 Zuid heeft betere en meer voorzieningen dan Kluis. 
 Gemeenschapshuis d’ Heremiet is erg belangrijk om anonimiteit tegen te gaan.  
 De vele voorzieningen zijn goed bereikbaar op loop- of fiets afstand. 
 Er is actief burgerschap. 
 Qua zorg is alles aanwezig in de wijk. 
 

Zwakke punten: 
 Onzekerheden over toekomst van de voorzieningen. Blijven deze bestaan, of gaat het afnemen? 
 Grote verschillen in groenonderhoud. 
 De afstand tot scholen wordt steeds groter voor kinderen door centralisatie, hierdoor ontstaan er onveilige 

verkeerssituaties door overstekende kinderen/ouders. De Jos Klijnenlaan wordt gezien als een onveilige 
straat. 

 Een groot probleem is het spelen van de kleinste kinderen op onveilige en smerige plekken in de wijk waar 
gedeald wordt. 

 Verloedering en vernieling van speelvoorzieningen in de wijk. 
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 De buurthuisvoorzieningen zijn te duur. Het pand staat ’s avonds vaak leeg. Het buurthuis zou 
laagdrempeliger en goedkoper moeten worden. 

 Onzekere toekomst voor de sport- en recreatievoorzieningen. 
 Ouderen in de hoogbouw hebben zorgen over de toegankelijkheid van hun woning, en de bezuinigingen in 

de thuiszorg. Actief burgerschap zou dit wellicht kunnen oplossen. 
 Er is sprake van weinig concurrentie tussen de commerciële voorzieningen. Dit zou de verkoopprijzen 

omlaag kunnen brengen. 
 Gevaar voor anonimiteit in de zorg en eenzame ouderen in de hoogbouw complexen. 
 

Er kan geconcludeerd worden dat de bewoners tevreden zijn over de omvang en het aanbod van voorzieningen. 
Op onderdelen zijn er zorgen over de toekomstbestendigheid van de sportvoorzieningen, verkeersveiligheid, 
verloedering en toegankelijkheid. 
 

1.5 Afsluiting 
De bewoners hebben de mogelijkheid om zich op te geven voor een klankbordgroep, die in mei samen komt om 
over de gebiedsvisie te praten. 13 personen melden zich hiervoor aan. Voor de zomerperiode worden alsdan de 
uitkomsten gepresenteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarmarkt 29 juni kom allemaal!!! 
 
Jaarlijks organiseert het Wijkplatform een jaarmarkt in de buurt Geleen-Zuid. 
Deze jaarmarkt is de opvolger van de bekende Jandaia markt. 
De jaarmarkt wordt gehouden op en rond het Verdiveld, 
(achter de Van Ars kerk) in Geleen-Zuid. De jaarmarkt heeft ieder jaar een 
bepaald thema, dit jaar “Vrijheid”. Dit onder andere ter herdenking van de 
twee wereldoorlogen in de vorige eeuw alsmede de vrijheden die wij 
tegenwoordig genieten en vaak te weinig waarderen. 
 
 

In 2014 wordt de jaarmarkt gehouden op zondag 29 juni van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
De verkoop start rond 11.00 uur 

 

Op weg naar het tweede lustrum is de opzet door de jaren in grote lijnen gelijk gebleven. 
Een markt van en voor particulieren, waarbij voor een bedrag van € 20 / € 25 een marktkraam gehuurd kan 
worden. 
Hier is voor elk wat wils te koop of te krijgen. Het geld dat de marktkramen opbrengen wordt aangewend om 
diverse maatschappelijke instellingen gratis een marktkraam ter beschikking te stellen om zich te presenteren op 
een centraal gedeelte van de markt. 
 

Op het grasveld vinden diverse activiteiten plaats. Er is voor elk wat wils. Er is een keur aan sport en spel, de 
inwendige mens kan versterkt worden met een drankje en een hapje. Het geheel wordt muzikaal en visueel 
omlijst door optredens van diverse lokale talenten, artiesten, groepen en bands. 
 

Kortom, er is van alles te doen op 29 juni a.s. 
Toegang tot de Jaarmarkt Geleen-Zuid & de Kluis is voor bezoekers natuurlijk gratis. 
 

   
Kraam huren kunt u via mobiel 06 - 20 03 48 65 

E-mail: De penningmeester michel.penris@geleenzuid.nl  

mailto:michel.penris@geleenzuid.nl�
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Sportief genieten en Gezond bewegen 
 
“Meer Bewegen voor Ouderen”, Gymnastiek in het Plenkhoes, Geleen-Zuid” 
Stichting Partners in Welzijn organiseert sinds jaar en dag beweegactiviteiten voor 
55 plussers.  
Wekelijks worden, dicht bij u in de buurt en op tal van andere plekken in Sittard-Geleen, diverse vormen van 
beweegactiviteiten aangeboden. 
 

In het Plenkhoes aan de Bachstraat 2 in Geleen-Zuid is op: 
Maandag van 10.00 uur tot 11.00 uur een gymnastiekgroep actief. De lessen worden zo 
samengesteld dat iedereen in zijn eigen tempo kan deelnemen. 
Wie zo lang mogelijk fit wil blijven, kan het beste zoveel mogelijk blijven bewegen in 
groepsverband en met leeftijdgenoten, De nadruk ligt op samen actief zijn, en een ieder 
met zijn eigen mogelijkheden. U bent nooit te oud om te bewegen. 
Deze gymnastiekgroep is op zoek naar versterking met nieuwe leden. 
U bent van harte welkom. 
 

Als kennismaking kunt u deelnemen aan een gratis proefles.  
De deelnemersbijdrage voor de gymnastiek bedraagt € 24,40 per kwartaal. 
 

Voor nadere informatie en/of aanmelden kunt u terecht bij:  
Partners in Welzijn, Wijkcentrum Lindenheuvel, Telefoon 046 - 457 19 19. 
Vraag naar Gea Meppelink: 
Bereikbaar tijdens kantooruren op maandag, dinsdag en woensdagmorgen. 
 
 
 
 
 

Hallo Allemaal! 
Langs deze weg willen wij bekend maken dat het 
kinderwerk in Geleen-Zuid weer van start is gegaan. 
We zijn iedere woensdag van 13.00 tot 16.00 uur in en bij 
het Wiekhoes. 
 

Samen met de kinderen en de vrijwilligers knutselen we 
leuke dingen en gaan we samen actief bewegen. 
Ondertussen leren we op een leuke manier allemaal 
nieuwe dingen! 
 

Ben jij, of is uw kind, in de leeftijd van 6 tot 10 jaar, 
 
 
Kom dan gerust eens kijken! 
 

We zijn een enthousiaste groep vrijwilligers maar 
extra hulp, daar zijn wij altijd voor in. 
 

We hopen in ieder geval iets leuks te kunnen 
betekenen voor de wijk! 
 

Vragen of opmerkingen? 
 

Marcel Verhiel Jongerenwerker Partners in Welzijn 
Mobiel: 06 - 22 91 47 76  mverhiel@piw.nl 
 

Hopelijk tot snel!!! 
  

mailto:mverhiel@piw.nl�
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Voorbereiding op het keukentafelgesprek 
 
Hoe kunt u zich goed voorbereiden op het keukentafelgesprek? 
 

Door middel van een melding geeft u bij het Adviescentrum Wmo Sittard-
Geleen aan dat u een gesprek wilt over een van de volgende onderwerpen 
of een combinatie hiervan: 
 Het voeren van uw huishouden (met eventuele hulp van anderen); 
 Het zelfstandig kunnen blijven wonen (eventueel met aanvullende 

voorzieningen); 
 Het verplaatsen in en om uw woning; 
 Het lokaal verplaatsen per vervoermiddel; 
 Het ontmoeten van medemensen (participeren in de maatschappij). 
 

Voor u zelf is belangrijk dat u er een vertrouwenspersoon bij betrekt, die u kan 
ondersteunen bij de voorbereiding van het gesprek, en bij het gesprek met de consulent van het adviescentrum 
aanwezig is. Aan de hand van een aantal gegevens probeert de consulent een zo goed mogelijk beeld te krijgen 
van uw situatie, zodat er maatwerk kan plaatsvinden. De nieuwe situatie gaat niet meer uit van rechten en/of 
compensatieplicht, maar kijkt steeds meer naar wat u zelf nog kunt en welke rol uw omgeving (het sociale 
netwerk) daarbij kan spelen. Dit noemt men het gekantelde denken in de nieuwe Wmo.  
In de gespreksvoorbereiding gaat u voor u zelf uw sociale netwerk na, bij wie kunt u bijvoorbeeld terecht voor 
hulp (familie, vrienden, kennissen dan wel reeds aanwezige hulp). De beeldvorming door de consulent vindt aan 
de hand van z.g. leefdomeinen plaats, waarbij uitgegaan wordt van de eigen stuurkracht van de cliënt en van de 
regie over zijn of haar eigen leven.  
We onderscheiden vijf leefdomeinen en acht leefgebieden: 
 

De vijf leefdomeinen zijn: 
 

 Lichaam en geest (de lichamelijke en geestelijke gezondheid middels zelf verzorging, informele en formele 
zorg); voor de medische kant zal de gemeente zich laten adviseren door artsen van de GGD. 

o Probeer precies te benoemen wat uw lichamelijke en/of geestelijke problemen/beperkingen zijn en 
hoe lang u deze al heeft. 

o Noteer hoe vaak u naar een huisarts, specialist of ziekenhuis gaat. 
o Noteer welke voorgeschreven medicatie u neemt. 

 Sociale relaties (uw sociaal netwerk waarbij in kaart wordt gebracht wie in uw omgeving kan helpen zoals 
familie, buren, vrienden en kennissen). 

 Materiële zekerheid (inkomen, eigen bijdrage zorgverzekering, belastingen, woonomgeving, mobiliteit e.d.). 
 Arbeid en presteren (welke activiteiten kan men nog ondernemen zoals vrijwilligerswerk, hobby, creatieve 

bezigheden en andere vrijetijdsbestedingen). 
 Waarden en inspiratie 

(religie, spiritualiteit, ideeën en opvattingen die geestelijk houvast bieden en waarbij men zich prettig voelt). 
 

De acht leefgebieden zijn: 
 

1. Wonen en huishouden 
2. Verplaatsen in, om en nabij de woning 
3. Lokaal verplaatsen per vervoermiddel 
4. Sociale relaties 
5. Arbeid en activiteiten 
6. Gezondheid 
7. Inkomen en financiën 
8. Ondersteuning, hulp, mantelzorg. 

 

Naast voornoemde leefdomeinen en leefgebieden wordt 
gekeken naar wat op eigen kracht kan worden gedaan 
(zelfredzaamheidladder). Deze levensloop benadering 
moet zorgen voor een goede balans tussen de vijf 
leefdomeinen en de 8 leefgebieden. Voor elk gebied 
wordt onderscheid gemaakt in de basisbehoeften en de 
toekomstige veranderingen. 

Het streven is er steeds op gericht de cliënt zo lang mogelijk in de eigen omgeving zelfstandig te laten 
functioneren. 
 

Harrie Vaasen, KBO Wmo-adviseur 
Bronnen: KBO Cursus VOA, Gemeentewijzer Het Gesprek, Mezzo 
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Keukentafelgesprek 
 
Zowel bij de huidige Wmo aanvragen als voor een toekomstige 
herindicatie, en voor aanvragen die in 2015 volgen, heeft het 
keukentafelgesprek een belangrijke functie.  
 
Voor de aanvragen en de herindicatie zal een ambtenaar 
(Wmo-consulent) een afspraak met u willen maken voor een 
gesprek. Als de ambtenaar aan u vraagt of u dit via een 
telefonisch gesprek wil afhandelen dan is uw antwoord “NEE”. 
Het is belangrijk dat u zich voor dit gesprek goed voorbereidt en 
eventueel ondersteund wordt door aanwezigheid van uw 
mantelzorger (partner, zoon, dochter, goede vriend(in) of de 
Ouderenadviseur). In die voorbereidingstijd kunt u ook gebruik 
maken van Vrijwillige Ouderenadviseurs van uw KBO- of 
ANBO-afdeling. 
Bij de herindicatie zal worden gekeken of de huidige huishoudelijk hulp, die u nu krijgt niet kan worden 
overgenomen door uzelf of anderen (familie, buren, vrienden enz.). 
De gemeenten moeten, aangegeven door het kabinet, 
 40% bezuinigen op deze hulp 
 25 % bezuinigen op Vervoer, Dagopvang en dergelijke 
 25% op de Wmo verstrekkingen in het algemeen zoals voorzieningen in en om het huis, hulpmiddelen e.d.  
 

Dit kan uiteraard NIET per telefoon worden afgehandeld, zonder dat u zich op de eventuele vragen 
terdege hebt kunnen voorbereiden.  
Als men u belt, zegt u dan dat het gesprek (keukentafelgesprek) bij u thuis dient plaats te vinden en noteer de 
naam en telefoonnummer van de ambtenaar die u belt. 
U bepaalt de datum en tijdstip wanneer dit gesprek kan plaatsvinden. 
Echter niet te snel (maar bijvoorbeeld over twee weken), zodat u zich goed kunt voorbereiden met eventuele 
hulp van iemand anders (zoals een vrijwillige ouderen adviseur). Schakel ook uw huisarts en/of specialist in en 
vraag hen om hun hulp door eventueel een brief op te stellen, waarin uw beperking duidelijk omschreven is. 
Zorg ervoor dat altijd iemand anders u ondersteunt bij het gesprek met deze ambtenaar. 
Verzamel alle papieren en rapporten van artsen waarvan u denkt dat ze van nut kunnen zijn in het gesprek. 
Van het keukentafelgesprek zal tevens een verslag dienen te worden opgesteld door de ambtenaar en aan u 
worden toegestuurd. 
 

Bent u het niet eens met dit verslag dan kunt u een beroepsprocedure starten. 
Tevens wordt aan de hand van dit gesprek een arrangement opgemaakt. Het is een maatwerkoplossing die 
alleen voor uw beperking geldig is, in samenhang met uw persoonlijke situatie en leefomgeving. Aan de hand 
van dit voorstel wordt door de gemeente een aanvraag opgesteld en een beslissing genomen voor uw 
persoonlijke situatie en oplossing. 
 

Harrie Vaasen, KBO Wmo-adviseur 
 
  



 14 

0-urenindicatie 
 
Het kan voordelig zijn om als mantelzorger 
bekend te zijn bij het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ) door een zogenaamde 0-
urenindicatie aan te vragen. 
U vraagt dan een indicatie aan bij het CIZ, waarin u vermeldt dat er geen thuiszorg nodig is, maar dat u als 
mantelzorger de verzorging zelf uitvoert. U voert dus als mantelzorger taken uit waarvoor een AWBZ-indicatie 
mogelijk is. Met een 0-urenindicatie kunt in aanmerking komen voor het  Mantelzorgcompliment: Mocht u hulp 
nodig hebben bij het invullen van de aanvraag van zo een 0-urenindicatie, dan kunt u hiervoor bij: 
 

De Mantelzorgwinkel terecht. 
 

De-Mantelzorg-Winkel 
Volkelseweg 2 
5405 NA Uden 
Tel. 0413 - 33 47 80 
 

 
 
 
 
 

 
Glana rommelmarkt zondag 29 juni 2014 
 
Op zondag 29 juni a.s. zal er bij 
Orbis Glana aan de Lienaertsstraat 159 te Geleen 
een rommelmarkt / braderie georganiseerd worden. 
Iedereen is van harte welkom om deze dag tussen 10.00 uur en 16.30 uur een kijkje te komen nemen. 
De activiteit zal plaats vinden in de tuin van (voorheen) St. Odilia. 
Bij slecht weer zal de markt naar binnen verplaatst worden. 
 

Tussen 11.00 uur en 12.00 uur zal er een concert plaats vinden van een Engels schoolkoor 
’s Middags zal DJ Eric Khoe (Rick the soulman) de muziek verzorgen. 

Voor een hapje en een drankje wordt natuurlijk ook gezorgd. 
 

De opbrengst komt ten goede van onze cliënten. Vanaf 8.30 uur kunt u uw “kraampje” komen inrichten. 
 

Vereniging Ontspanning 
Ter attentie van: Angelique Pilon of Carla Schlangen 
Tel. 046 - 478 33 31 of 046 - 478 33 37  
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Buurtpreventie…iets voor U? 
 
Beste wijk- buurtbewoners, 
“Je actief inzetten voor een veilige buurt, 
waar bewoners oog hebben voor elkaar en 
de problemen in hun omgeving”, dat is een 
slogan waar ook de gemeente Sittard-
Geleen graag aan wil voldoen. 
Wat verstaan we onder Buurtpreventie? 
 

Buurtpreventie = 
 

 Zorgen voor elkaar 
 Oog hebben voor medebewoners 
 Voor iedereen  
 Samenwerken  
 Een veilige buurt 
 Een schone buurt 
 Goed voorbereid zijn 
 Voorlichting krijgen en geven 
 Inbraakpreventie 
 Brandpreventie 
 Gehoord worden 
 Support van gemeente, politie 
 Jongerenwerk, woningstichting 
 

Wijkbewoners die deel uit maken van een buurtpreventieteam 
nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en 
leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden 
en elkaar aanspreken is hierbij erg belangrijk. 
 

In verschillende gemeenten in Nederland heeft men al 
buurtpreventie en zijn de resultaten zicht- en meetbaar. Doordat 
wijkbewoners kritisch kijken naar hun buurt kunnen vaak door 
eenvoudige aanpassingen de veiligheid en leefbaarheid vergroot 
worden. Voorbeelden hiervan zijn het (ver)plaatsen van openbare 
verlichting, het aanpassen van begroeiing, het verbeteren van 
straatwerk en het tegengaan van zwerfvuil. 
Ook kan de criminaliteit afnemen, worden er minder vernielingen 
aangericht, is er minder overlast van jongeren en worden er 
minder inbraken gepleegd. 
Met andere woorden Buurtpreventie werkt. 

 

Voor “onze” wijk is de gemeente op zoek naar 15 vrijwilligers die zich herkennen in het bovenstaande. Bent U 
degene die zich samen met de gemeente en andere partners actief wil inzetten binnen het buurtpreventieteam, 
die bereid is om hiervoor een door de gemeente aangeboden professionele opleiding te volgen en op die manier 
onze wijk een warm hart toedraagt, geef u dan op via het Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis en de Hoogbouw 
Commissie Geleen. 
 

BUURTPREVENTIE IS EEN ZAAK VAN IEDEREEN! 
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Het gesprek….. 
 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een 
beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig 
hebben. Het betreft hier bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten of mensen met 
psychische problemen. Iemand die niet in staat is om zijn problemen op te lossen en niet terug kan vallen op 
een sociaal netwerk, kan de gemeente om ondersteuning vragen bij het oplossen van het ervaren probleem op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg. Deze ondersteuning kan per persoon verschillen. 
Om de ondersteuningsbehoefte vast te stellen gaat de gemeente met mensen in gesprek, een gesprek dat kan 
plaatsvinden in het Wmo-adviescentrum (binnen het Orbis -Ziekenhuis) of bij iemand thuis. 
Binnen het Wmo-adviescentrum kunnen mensen met hun vragen op het gebied van aangepast wonen, zorg en 
welzijn terecht. Een afspraak maken is niet nodig. 
 

Naast een gesprek in het voornoemde Wmo-adviescentrum is het mogelijk om een gesprek thuis te laten 
plaatsvinden. Dit kan op verzoek van de cliënt gebeuren of wanneer het gesprek in het adviescentrum daar 
aanleiding toe geeft. Bij een gesprek kan de cliënt zich laten bijstaan door een familielid, kennis of andere 
cliëntondersteuner. 
 

De navolgende onderwerpen kunnen besproken worden: 
 

 Het voeren van een huishouden 
 Wonen 
 Verplaatsen in en om de woning 
 Lokaal verplaatsen 
 Medemensen ontmoeten 
 

Wanneer bij één of meerdere van deze onderwerpen een probleem opduikt, wordt samen met de cliënt bekeken 
welke oplossingen er mogelijk zijn. Eerst wordt bekeken in hoeverre de cliënt zelf in een oplossing kan voorzien 
(eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid), dan wel mensen in de omgeving van de cliënt in staat zijn om hulp te 
bieden. Mocht dit niet mogelijk zijn, wordt bekeken of wettelijk voorliggende voorzieningen, algemeen 
gebruikelijke voorzieningen, collectieve voorzieningen of algemene voorzieningen tot een oplossing kunnen 
leiden. Voorbeelden van wettelijk voorliggende voorzieningen zijn kinderopvang, de Wet Werken Naar 
Vermogen (WWNV), hulpmiddelen via de ziektekostenverzekeraar, AWBZ-zorg en huur- en zorgtoeslag. 
Algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn producten die niet speciaal bedoeld zijn voor mindervalide, en in 
reguliere winkels te koop zijn. Zij zijn in het algemeen niet veel duurder dan vergelijkbare producten. 
Collectieve en algemene voorzieningen zijn: regiotaxi, de rolstoel uitleen, boodschappenservice, was- en 
strijkservice, een klussendienst, een ramenwasbedrijf en maaltijdservice. 
Mocht tijdens het gesprek blijken dat een cliënt niet zelf in een oplossing kan voorzien, mensen in de omgeving 
niet kunnen helpen en de hierboven genoemde voorzieningen geen oplossing bieden, dan wordt bekeken in 
hoeverre een individuele Wmo-voorziening aan de orde is. 
De cliënt wordt geïnformeerd over de aanvraagprocedure, de voorwaarden en de eventueel te betalen eigen 
bijdrage. Vervolgens wordt een aanvraag in behandeling genomen. De Wmo-consulent maakt een 
gespreksverslag waarvan de cliënt een kopie ontvangt.  
Mocht de cliënt het niet eens zijn met de inhoud van het gespreksverslag, kan hij daarop een aanvulling 
schrijven. Deze aanvulling wordt door de Wmo-consulent bij het verslag gevoegd en gezamenlijk bewaard. 
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Reuzepas is en blijft in 
beweging! 
 
Na vele uren inspanning van bouwbedrijf, 
schilders, meubelfabrikant en teamleden 
was het maandag 10 maart jl. zover. 
Alle kinderen die tot carnaval nog les 
hadden op de locatie Marisstraat zijn in een 
feestelijke optocht naar hun nieuwe lokalen 
in de Verdistraat getrokken. 
In een prachtige, met harten versierde, 
school heeft Reuzepas er een feestelijke 
dag van gemaakt en was iedereen die dag, 
 

VAN HARTE WELKOM. 
 

 
Wat vinden de leerlingen na een eerste 

periode van de nieuwe school? 
 

De leerlingen uit de leerlingenraad gaven een eerste reactie: 
 

kleurrijk groot gezelliger met meer kinderen veel ruimte 
meer werkplekken betere toiletten overal nieuwe meubels nieuwe borden 

blauwe bankstel alle meesters en juffen 
de gele praathoeken de picknickbanken 

leuke sfeer door de combinatie van licht en kleur 
rust in gangen om te werken 

sjiek die gladde vloeren 
 

Resten nog de inrichting van het speelplein, het creëren van een veilige verkeerszone en het hekwerk. De 
besprekingen hierover lopen, na de zomervakantie hopen we stappen te zetten voor deze aanpassingen. 
 

Ook op Koningsdag was Reuzepas in beweging. 
Vrijdag 25 april ’s ochtends was het dan zover en na een Koningsontbijt voor elke groep deed Reuzepas mee 
aan de landelijke aftrap voor de Koningsspelen 2014. “Doo de Kango” was door alle groepen ingestudeerd en 
werd op de speelplaats uitgevoerd. Hier en daar nog wat verlegen pasjes, maar nadat de dames van groep 7 
het dansje nog eens voorgedaan hadden op het podium, gingen alle beentjes los. Daarna trokken 14 groepen 
onder begeleiding van ouders door de wijk op Vossenjacht. Waar en wie is de Vos? Leerkrachten verkleed als 
sporter hadden zich her en der in de wijk verstopt en jawel hoor, de meeste leerlingen hebben al deze vossen 
gevonden. Een hengelaar, hockeyster, voetbalster, atleet, ruiter. Ze waren er allemaal. 
Na afloop kwam de ijskar als verkoelende afsluiting van deze feestelijke dag. 
 

Kampioen van Geleens 
trefbaltoernooi 2014. 
Na de Koningsspelen op school, 
ging het voor het damestrefbalteam 
van Reuzepas richting Glanerbrook. 
Het team, samengesteld uit dames 
van de groepen 7 en 8, kwam via 
een fantastische wedstrijdreeks in 
de finale die de Reuzepas-kanjers 
met uitstekende scores wonnen, het 
kampioenschap met een grote beker 
en eeuwige roem was een feit!!!!!! 
 

GEWELDIGE ACTIE DAMES.  
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Open inloop 
 
Van maandag t/m vrijdag kunt U tussen 
09.00 - 16.00 uur bij onze medewerkers 
terecht voor informatie en advies, 
of doorverwijzing naar de juiste persoon / 
organisatie. 
 

Dagverzorging Vivantes 
Vivantes biedt van maandag t/m vrijdag 
Dagverzorging in Wijksteunpunt Amusant. 
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor 
Dagverzorging, loop even binnen op het 
spreekuur van de klantadviseur van 
Vivantes. Heeft u geen indicatie? Met een 
activiteitenabonnement kunt u toch deelnemen aan de activiteiten. 
 

Spreekuur klantadviseur Vivantes 
Wilt u hulp bij zorgtoewijzing, meer weten over indicaties, meer informatie over de diensten van Vivantes of heeft 
u specifieke vragen over ons aanbod? Kom dan de 3de woensdag van de maand naar het open spreekuur van 
15.30 uur tot 16.30 uur bij de klantadviseur van Vivantes. 
 

Warme Maaltijd Vivantes 
Van maandag t/m vrijdag kunt u voor € 10,- van 
een lekkere warme maaltijd genieten bij Vivantes. 
Informeer bij onze horecamedewerkers in de zaal 
naar de mogelijkheden. 
 

Spreekuur Thuiszorg Vivantes 
Op dinsdag van 09.30 -12.00 uur kunt u terecht 
met vragen op gebied van thuiszorg. 

 

Uitleen verpleegartikelen Medicura 
Van maandag tot en met vrijdag kunt u van 09.00 - 16.00 uur in Wijksteunpunt Amusant terecht voor de uitleen 
van verpleegartikelen van Medicura. Wilt u van tevoren graag weten of het gewenste product leverbaar is, neem 
dan via 046 - 411 35 00 contact op met het Callcenter van Vivantes en vraag naar de bereikbaarheidsdienst 
Klantadviseurs. Zij vragen voor u na of het gewenste artikel op locatie voorradig is. 
 

Bureau Sociale Raadslieden 
Elke maandag spreekuur op afspraak tussen 13.00 - 16.00 uur, elke vrijdag spreekuur op afspraak tussen 9.00 - 
12.00 uur. Hulp bij invullen van formulieren, kwijtscheldingen / schuldhulpverlening etc. Maak een afspraak via 
046 - 457 19 19 of loop even binnen. 
 
Open spreekuren Partners in Welzijn en Stichting MEE 
Dinsdag van 10.00 - 12.00 uur en woensdag van 9.00 - 12.00 uur kunt U bij ons terecht voor Informatie & advies 
 

Spreekuur Wijkagent 
Donderdagochtend is de wijkagent beschikbaar / bereikbaar 
 

Open Spreekuur WMO - Consulente 
Iedere 4e donderdag van de maand van 13.00 - 16.00 uur informatie & advies over de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
 

Activiteiten overzicht Partners in Welzijn: 
Maandag 
Handwerkgroep van 10.00 - 12.00 uur  Bridgen van 13.00 - 16.30 uur 
Schaken van 13.00 - 17.00 (vanaf 7 juli 2014) Sjoelen van 19.00 - 21.00 uur 
 

Dinsdag 
Handwerkgroep van 09.30 - 11.30 uur 
 

Woensdag 
Kienen van 14.00 - 16.30 uur 
 

Vrijdag  
Schilderen van 09.30 - 12.00 uur Schilderen van 13.30 - 16.00 uur. 
 

Wijksteunpunt Amusant Wagenaarstraat 160, Geleen, Telefoon 046 - 423 07 40  



 19 

SchuldHulpMaatje in de Westelijke Mijnstreek! 
 
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in 
Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. 
Al 60 plaatsen in Nederland zijn actief met SchuldHulpMaatje en nu 
dus ook in de Westelijke Mijnstreek! 
Vanaf oktober dit jaar zijn goed opgeleide Maatjes in de gemeenten 
Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen actief onder de naam: 
 

“SchuldHulpMaatje Westelijke Mijnstreek”. 
 

Een SchuldHulpMaatje neemt niet het werk over van professionele hulpverleners, maar vult het aan en 
ondersteunt het. Indien nodig zal het Maatje doorverwijzen naar de juiste instanties. SchuldHulpMaatje werkt 
samen met de Sociale Diensten en diverse lokale maatschappelijke organisaties. 
Een Maatje is in de gelegenheid om de cliënt thuis te bezoeken, is behulpzaam bij het invullen van formulieren, 
helpt bij het orde scheppen in de administratie, en is buddy voor mensen in de WSNP. 
SchuldhulpMaatjes zijn betrouwbaar. Elk Maatje volgt een speciaal ontwikkelde driedaagse cursus over 
schuldhulp en hoe je iemand daarin met wijsheid kunt ondersteunen. Daarnaast volgen zij jaarlijks bijscholing. 
Uiteraard zijn de Maatjes uitvoerig gescreend op betrouwbaarheid. 
 

Ben jij zo iemand met een luisterend oor en inlevingsvermogen? 
 

Kun je praktische hulp bieden door orde te scheppen in de administratieve chaos? 
Meld je aan als aspirant Maatje via e-mail: info@shm-westelijkemijnstreek.nl of bij een van de coördinatoren: 
Mobiel: L. Lemmens 06 - 41 72 83 73 of Mobiel: M. Durlinger 06 - 19 50 00 95. 
 
  

mailto:info@shm-westelijkemijnstreek.nl�
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Spreken met je handen 
 
Als onze handen spreken, 
dan zijn woorden overbodig, 
zijn discussies niet nodig. 
 
Als onze handen een trom 
of snaren ritmisch beroeren, 
dan is rust, evenwicht. 
 
Als onze handen zacht bewegen, 
op de tonen van een melodie, 
dan begrijpen we elkaar. 
 
Als onze handen elkaar vinden, 
dan voelen we de warmte 
waarin samenzijn vorm kreeg. 
 
Als onze handen nu nog dragen, 
dragen wij ons kind, onze oudsten, 
onze partners zo maar uit liefde. 
 
Als onze handen verder reiken, 
Dan grijpen we vriendschap van velen, 
houden we elkaar in balans. 
 
Als onze handen trillen van onrust, 
dan vouwen we ze tot gebed, 
de Bron verlicht ons. 
 
Als onze handen aanraken, 
dan raken we het hart en het gevoel 
van de ander, van jou, van mij. 
 
John Schreurs 

Colofon 
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