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Wilt u een artikel plaatsen in de wijkkrant?
Dat kan. Er zijn wel enkele voorwaarden:


Tekst aanleveren in Word ( doc, docx) of



Platte tekst zonder opmaak (txt)



Maximaal 1 A4 tekst, inclusief foto’s



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



Totaal overzicht voor lay-out wens mag worden meegestuurd



Redactie kan tekstueel aanpassen/inkorten
Twijfels? Stuur uw vraag of reactie aan:

redactie@geleenzuid.nl
Colofon Bestuur Stichting Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis
Voorzitter Ronald Otten 06 - 21 29 46 95 voorzitter@geleenzuid.nl
Secretaris Jacqueline Goertz secretaris@geleenzuid.nl
Penningmeester Michel Penris 06 - 20 03 48 65 penningmeester@geleenzuid.nl
Redactiecommissie Piet Besselink (vormgeving) Ton Cuijpers, Ronald Otten, Ton Wolters redactie@geleenzuid.nl
Webmaster Geleen Zuid & de Kluis webmaster@geleenzuid.nl
Website www.geleenzuid.nl

Kerstmarkt
Weggeefwinkel Geleen
9 december 13 - 16 uur
Op het plein voor de Pijperflat, Geleen - Zuid.
Voor iedereen is er een drankje en wat lekkers en
voor de kinderen een extra lekkere traktatie
In de weggeefwinkel kun je terecht voor huisraad,
kleding, speelgoed en linnengoed.
Iedereen met een smalle beurs mag gebruik maken
van de winkel en maximaal 3 artikelen gratis
meenemen.

De winkel is geopend:



Elke dinsdag en donderdag 11 - 16 uur
1e zaterdag van de maand 11 - 14 uur

We staan ook op facebook: Weggeefwinkel Geleen
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advertenties

Aan de Wijkbewoners
van
Geleen-Zuid & de Kluis
Beste wijkbewoners,
Het jaar 2017 was weer een jaar waarin binnen onze wijk maar ook binnen ons Wijkplatform weer veel is gebeurd. Zo is
ons lid Rinie Vaessen-Penders op 60 jarige leeftijd veel te vroeg van ons heen gegaan. Rinie was niet alleen lid van ons
Wijkplatform maar ook van het Buurtpreventieteam Geleen Zuid & de kluis en de Hoogbouwcommissie. Wij verliezen in
Rinie een fijne en altijd vrolijke vrouw.
Er zijn diverse projecten afgerond, waaronder de aanpassing van de rotonde Jos Klijnenlaan – Lienaertsstraat –
Rembrandtlaan. Ook is de spoorwegovergang aan het Driepoelpad voorzien van slagbomen en knipperlichten. Hierdoor
wordt het oversteken van en naar de visvijver een stuk veiliger. Daarnaast heeft de gemeente om de veiligheid in deze
omgeving te verbeteren LED-verlichting aangebracht op het Driepoelpad, de aangrenzende parkeerplaats en de
Ecrevissestraat.
Onlangs is gestart met de bomenkap in de Meeuwenlaan. Een project waarbij de bewoners zelf hun inbreng hebben
gehad tijdens een groot aantal georganiseerde bijeenkomsten.
De traditionele jaarmarkt vond dit jaar weer plaats op het grasveld rondom het Wijksteunpunt Amusant. Door het
schitterende weer was de opkomst meer dan geweldig en was het een gezellige markt met een hapje en een drankje,
hetgeen voor vele wijkbewoners toch de drijfveer is om een bezoekje te komen brengen. Ook de diverse optredens
maakten deze dag geheel compleet.
Het buurtpreventieteam Geleen-Zuid en de Kluis heeft afgelopen 27 oktober weer meegedaan aan de landelijke actie
“1dagniet”. Het doel van deze actie is om deze dag geen inbraken te hebben in de wijk, de bewoners te informeren over
inbraakpreventie door opvallend, in samenwerking met de politie, door de wijk te lopen. Dit jaar werden de wijkbewoners
uitgenodigd om met het team mee te lopen. Zij hebben samen diverse situaties gesignaleerd, waarbij de bewoners persoonlijk op de hoogte werden gebracht, of door middel van informatiekaarten werden geïnformeerd. Volgens de
landelijke organisatoren was deze actie, net zoals andere jaren, weer enorm geslaagd.
Bent U geïnteresseerd geraakt? Wij zijn nog steeds op zoek naar buurtbewoners die willen participeren in het project
“Buurtpreventie”. U kunt zich opgeven via buurtpreventie@sittard-geleen.nl.
Daarnaast was er dit jaar een prijsvraag “Who Cares”, een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het
diverse ministeries, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, diverse gemeentes en de
Provincie Limburg.
Er waren een aantal woonwijken in Nederland die mee mochten doen. Ook de gemeente Sittard-Geleen, met de wijk
Geleen Zuid en de Kluis heeft meegedaan, met 5 plannen voor onze wijk.
Op donderdag 26 oktober werden tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven de winnaars bekend gemaakt. Het project
“De wijk als (t)huis” kwam als winnaar uit de bus. Hierover treft u verderop in deze krant een uitgebreide beschrijving aan.
In de vorige editie werd een oproep gedaan om de bewaard gebleven monumentale elementen van Medisch Centrum
Geleen te verwerken in een monument. Hierop zijn twee inzendingen gekomen. Hieruit is door de commissie een
ontwerp gekozen. Meer info vindt u verderop in deze krant.
Tenslotte dank ik iedereen die betrokken is bij het wijkplatform voor zijn of haar inzet in 2017 en wens U allen fijne
kerstdagen en een voorspoedig maar vooral vredig en gezond 2018.
Voorzitter
Ronald Otten
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Blijf naar elkaar omkijken!
Stadsdeelbestuurder Bert Kamphuis
Het jaar 2017 is alweer bijna voorbij. Wat vliegt de tijd. In 2014 ben ik als wethouder begonnen aan mijn eerste wethouderstermijn in Sittard-Geleen. Naast het feit dat ik als wethouder verantwoordelijk ben voor de beleidsterreinen onderwijs,
jongeren, verkeer en integratie, ben ik ook actief als stadsdeelbestuurder in stadsdeel 3, waaronder ook de wijken GeleenZuid en de Kluis. Dat vind ik een heel boeiend onderdeel van mijn werk, want het zorgt ervoor dat ik regelmatig (ook bij
jullie) op bezoek ben in de wijk en op die manier goed op de hoogte ben van wat er allemaal leeft en speelt op straat- en
op buurtniveau. Het afgelopen jaar ben ik op tal van momenten en plekken te gast geweest in de wijk. Van de jaarmarkt en
het Buurtpreventieteam, tot de fietsexamens van leerlingen van de basisscholen. Van overleggen met het wijkplatform tot
evenementen voor jong en oud. De grote gemeenschappelijke deler die ik overal waar ik kom aantref, is de betrokkenheid
van veel vrijwilligers voor hun directe leefomgeving en de wil om zelf een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid en
veiligheid van deze dynamische wijk.
Iets dat je alleen maar bereikt door een actieve en betrokken houding. Dat bereik je niet door je schouders op te halen en
te denken ‘who cares…’. Nee, juist om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en continu te blijven werken aan een
de verbetering van onze leefomgeving, moeten we onze schouders er samen onder blijven zetten.
Vanaf deze plek dan ook een heel groot compliment voor de deelnemers aan het ‘Who Cares’ project. Een landelijke
prijsvraag waarbij professionals en enthousiaste vrijwilligers uit de wijk hun ideeën mochten aandragen voor innovatieve
impulsen voor een toekomstbestendige wijk. De inzendingen van de teams in Geleen Zuid vielen daarbij in de prijzen en
kregen een eervolle vermelding van de jury onder leiding van de rijksbouwmeester. Een prachtige prestatie van de vele
betrokken wijkbewoners. Een groot compliment waard dus, dat laat zien dat je schouders eronder zetten loont.
Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen toe en hoop velen van jullie een voorspoedig 2018 te kunnen wensen bij de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente op woensdag 3 januari in onze schouwburg De Domijnen. Blijf naar elkaar omkijken,
ook in 2018.
Graag tot ziens.
Bert Kamphuis
Stadsdeelbestuurder Geleen Zuid/ De Kluis

Wist u dat de Gemeentelijke informatiegids Sittard-Geleen
2017 - 2018 weer huis aan huis is bezorgd?
Ook digitaal bereikbaar via:

http://lokaaltotaal.nl/gidsen/sittard-geleen
Boordevol informatie:
Rampenwijzer, Gemeentelijke informatie, Jong & Oud
Wonen, Vrije tijd, Dieren,
Adressenlijst A-Z en Bedrijven in de Regio
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Advertorial
__________________________________________________________________________________________________________________

De sleutel naar vitaliteit en gezondheid!
’U kunt uw eigen gezondheid ingrijpend verbeteren’
Hoe? Verander uw voeding en verander uw leven!
Voeding geeft u energie. Het is de brandstof voor uw lichaam. Maar... wat eet u eigenlijk allemaal op een dag? Levert het eten u
energie op? Of trekt het uw accu juist leeg?
Misschien herkent u het wel… altijd maar moe zijn. Na het avondeten in slaap vallen en niet meer van de bank afkomen.
Het zou kunnen dat u, zonder het te weten, teveel suikers en de verkeerde koolhydraten binnenkrijgt. U lichaam maakt hierdoor
teveel insuline aan. De alvleesklier wordt overbelast. Dit kan ervoor zorgen dat u niet meer vooruit te branden bent. Er ontstaat
een hormonale disbalans.
Vanuit haar praktijk weet Chantal Leeuwenburg dat veel mensen kampen met dit soort klachten.
“Ik ben gezondheidstherapeute en ik heb mijn praktijk op het gebied van natuurgeneeskunde. Natuurgeneeskunde is gericht op
het ondersteunen en stimuleren van het zelf genezend vermogen van het lichaam. Via diverse natuurlijke behandelmethodes
herstel ik het natuurlijke evenwicht in het lichaam weer. Zo kun je acute en/of chronische klachten blijvend laten verdwijnen. Elke
uiting van ziekte heeft een oorsprong. Binnen natuurgeneeskunde wordt naar de mens als geheel gekeken. Symptomen zijn
pogingen van het lichaam om te genezen, ze zijn een uitingsvorm van een ziekte maar ze 'zijn' niet de ziekte. Natuurgeneeskunde
is geen symptoom bestrijding, maar een integrale aanpak op weg naar langdurige gezondheid voor lichaam en geest.
Het genezingsproces komt van binnenuit. In de praktijk van gezondheidstherapie wordt gewerkt met een groot aantal
ondersteunende therapieën o.m.: Bachbloesems, Fytotherapie, Derma- en Podo segmentale reflexologie, Manuele lymfedrainage
en voedingsadvies/therapie.
Ik werk complementair aan de reguliere geneeskunde en kan u helpen een vitaler en gezonder mens te worden door samen de
oorzaak van u ziekte aan te pakken. Na enkele consulten voelen veel mensen zich al energieker en gelukkiger.”
Worstelt u met overgewicht? Chantal werkt volgens de aanpak van Cure4Life. Een verandering in leefstijl met gezonde voeding,
zorgt voor een hormonaal evenwicht. Wie aan de slag gaat met Cure4Life, bereikt op een verantwoorde manier een gezond
gewicht. Met een blijvend resultaat. “Pas als alle hormonen met elkaar in balans zijn dan ontstaat de magie: je voelt je niet alleen
gezond, vitaal en sterk, je voelt je ook zelfverzekerd, je ziet er goed uit, je slaapt goed, je emoties zijn evenwichtig, je hersenen
staan op scherp. Je bent echt tevreden met jezelf.”
Chantal combineert meerdere werkvormen in haar praktijk. Ze is tevens medisch pedicure. Onze voeten dragen ons dagelijks
van A naar B. Iets wat we volstrekt vanzelfsprekend vinden. Maar wist u dat, als u beschadigde voeten heeft, u vaak ongemerkt
uw houding verandert, waardoor er vervolgens ook rug- en/of nekklachten kunnen ontstaan?
Gezonde voeten vormen de basis van een fit en vrij te bewegen lichaam. Ze behandelt diverse voetproblemen zoals eelt, likdoorns
en ingegroeide nagels met diverse specialistische technieken. Een medisch pedicure is gespecialiseerd in het behandelen van de
zogenaamde ‘risicovoeten’, die ontstaan zijn door bijvoorbeeld ouderdom of diabetes. “Misschien kiest u wel voor een lekkere
voetreflexmassage. Je lichaam voelt zich herboren!”

Na 18 jaar werkzaam te zijn geweest binnen de kinderopvang en overheid, besloot ik om te gaan
doen wat ik echt leuk vond! Namelijk een eigen praktijk opzetten.
Gezondheid heeft altijd al mijn interesse gehad. Ik werk graag met mensen en wil mensen graag
begeleiden weer gezond te worden.
Ik was al pedicure als bijberoep. Inmiddels heb ik me bijgeschoold tot Medisch Pedicure.
Daarnaast heb ik een Hbo-opleiding tot Gezondheidstherapeut afgerond.
Een Gezondheidstherapeut leert de cliënt bewust om te gaan met zichzelf en alle mogelijkheden
van natuurlijke middelen en behandelingen die genezing bevorderen. Deze behandelingen zijn
een zeer waardevolle aanvulling op de reguliere geneeskunde. Ziekte wordt gezien als signaal
van een verstoring van de gehele mens.
Tevens ben ik Cure4life Consulent, hun visie spreekt me erg aan, namelijk de wereld gelukkiger
en gezonder maken. Veel ziektes en gezondheidsklachten zijn het resultaat van een ongezonde
leefstijl. Levensgeluk en gezondheid zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden .

Chantal Leeuwenburg

Cure4Life combineert zowel een medische als natuurgeneeskundige aanpak.

Cure4life Sittard-Geleen

Voor meer informatie

Dit sluit perfect aan bij mijn praktijk.

www.natuurlijkevoet.nl
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Prijsvraag Rijksbouwmeester Who Cares

Onder grote belangstelling zijn donderdag 26 oktober 2017 tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven de winnaars bekend
gemaakt van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg.
Twintig teams van ontwerpers, zorgprofessionals en andere innovatieve denkers hebben de afgelopen maanden hun ideeën
uitgewerkt voor toekomstbestendige woonwijken in Rotterdam, Almere, Groningen en Sittard-Geleen. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, benoemde voor iedere wijk een winnaar en een runner up en er werden twee
eervolle vermeldingen toegekend aan plannen uit Sittard-Geleen. Voor Almere werden zelfs twee winnaars benoemd. De jury
benadrukte tijdens de uitreiking dat alle inzendingen een bron van inspiratie zijn voor andere woonwijken.

Sittard-Geleen
Ruud Guyt, wethouder Wonen, Duurzaamheid en Sport van Sittard-Geleen:
“De inzendingen voor de prijsvraag Who Cares zijn stuk voor stuk de moeite waard, innovatief en soms ware eyeopeners. Voor
mij de bevestiging dat de oplossing niet ligt in een betuttelende overheid die het allemaal weet. We moeten het samen doen.”
De gemeente Sittard-Geleen is, bij het aannemen van de uitdaging van deze prijsvraag een inspanningsverplichting aangegaan
en heeft het voornemen aan de slag te gaan en mee te werken aan de ontwikkeling van de vele ideeën die deze prijsvraag
heeft opgeleverd.
Daan Prevoo, gedeputeerde provincie Limburg Wonen:
“Limburg gaat voor een toekomstbestendige woningvoorraad: voor iedereen de juiste woning van de juiste prijs en kwaliteit
op de juiste plek. Demografische ontwikkelingen als ontgroening en vergrijzing stellen ons voor uitdagingen. Daarom moeten
we nu investeren in onze wijken en zorgen voor onze mensen. WHO CARES levert daaraan een essentiële bijdrage.”
De winnaar in Geleen-Zuid/Kluis, Sittard-Geleen
De wijk als (t)huis!,
Hélène Houben, Houben Architectuur
Runner-up
Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen
Nicole Maurer, Maurer United Architects
Eervolle vermeldingen
- Mark_Us Familiehuis
Monique Biloro, Mark_Us Familiehuis
Een meesterlijke community, samen wonen en werken
Sheila Oroschin, The Masters

De Prijsvraag Who Cares is een initiatief van Rijksbouwmeester in samenwerking met Stichting Humanitas, ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport , ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raad
voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, Sittard-Geleen en
de provincie Limburg
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De wijk als [t]huis in Geleen-Zuid
©Hélène Houben / Ton Wolters

Nog nooit waren er zoveel mensen 65 jaar en ouder en nog nooit woonden er zo veel mensen alleen. De landelijke prijsvraag
WHO CARES vroeg om na te denken over de naoorlogse woonwijken.
WHO CARES is een oproep aan ontwerpers en innovatieve doeners om met denkers uit andere sectoren gezamenlijk hun idee
voor toekomstbestendige wijken te verbeelden.
Hoe kunnen we woonwijken zo inrichten dat iedereen zelfstandig, gezond en comfortabel in eigen huis en vertrouwde
omgeving kan blijven wonen?
Hierbij dient ervan uitgegaan te worden:

dat verouderde en verwaarloosde woonwijken weer als een toegankelijke leefomgeving worden ingericht,
waar iedereen zicht thuis voelt,

dat voor kwetsbare ouderen mogelijkheden gecreëerd dienen te worden om zolang mogelijk zelfstandig en gezond
in een eigen vertrouwde te kunnen blijven wonen.
Hieronder staat het plan beschreven zoals dat voor Geleen-Zuid onder leiding van Hélène Houben is uitgewerkt.
Maak van elk huis een kleine stad en van elke stad een groot huis. [Aldo van Eijk]
Naast een zorggeschikte of levensloopbestendige woning is de bereikbaarheid van voorzieningen en het sociale netwerk noodzakelijk om lang en gezond in de vertrouwde wijk te kunnen blijven wonen. Een toegankelijk en aantrekkelijk voetgangerscircuit
door de hele wijk nodigt mensen uit om zelf op pad te gaan. Daarnaast kunnen alternatieve manieren van vervoer de actieradius wezenlijk vergroten. De achterliggende gedachte is dat beweging, contacten en zelfredzaamheid bijdragen aan een positieve
gezondheid.

blz 7

Een voetgangersvriendelijk centrum

In Geleen-Zuid is de Lienaertsstraat als uitgangspunt gebruikt voor de nieuwe inrichting van de openbare leefruimte.
De straat ligt centraal in de wijk en heeft een breed profiel. Langs deze straat liggen verschillende voorzieningen,
zoals het winkelcentrum Zuidhof, de Van Ars parochiekerk, basisschool Reuzepas, het nieuwe Parc Glana, en de woonhoeve
'd'n Spaanse Haof'.
Het team van Hélène Houben stelt een herinrichting van deze straat voor, die ouderen en mindervaliden de mogelijkheid
biedt om deze voorzieningen te bezoeken. Herkenbaarheid is een belangrijk uitgangspunt van de wandelroute om ouderen
(waaronder ook dementerenden) door de wijk te kunnen leiden. Hiervoor wordt een geleidende rand met herkenbare kleur
langs het voetgangers pad voorgesteld. Het pad biedt mensen de mogelijkheid onderweg op verschillende plekken te kunnen
rusten. De focus ligt op ouderen en andere kwetsbare groepen en is dus ook geschikt voor mensen met rollator of rolstoel.
Maar het voetgangersvriendelijke circuit wordt een route voor alle doelgroepen in de wijk. Er komen bijvoorbeeld ook speelplekken en hondenuitlaatzones. De nieuwe groene wandelroute langs de Lienaertsstraat krijgt de naam de KalleCalle, Kalle
(Limburgs: praten) en Calle (Spaans: weg), de ‘PraatStraat’ dus, een voetgangersstraat waar ontmoeten en verbinden centraal
staan.
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Woonhoeve d’n Spaanse Haof

Aan de KalleCalle, achter woongebouw Aïda, ligt een nieuwe woonhoeve, met zorg-geschikte, betaalbare woningen aan een
gemeenschappelijke hof, voor een mix van bewoners. D’n Spaanse Haof is een mix tussen het klassieke woonhofje en de
authentieke Limburgse carré-hoeve, die herinnert aan het oorspronkelijke gehucht Spaans Neerbeek op deze plek.
Kenmerk van deze woonvorm is dat de voordeuren aan de hof liggen en niet aan de straat. Via meerdere poorten kom je in
de hof, een veilige en beschermende ruimte. De poorten kunnen ‘s nachts gesloten worden. Hier wonen mensen met en
zonder zorgbehoefte. De hof wordt uit de verschillende woningtypen samengesteld. Zowel de beneden- als de
bovenwoningen krijgen naast de entree ook een leefruimte aan de hof. Dat verhoogt de levendigheid in de hof, en
stimuleert aandacht en betrokkenheid. Een deel van de woningen wordt uitgerust met senioren-voorzieningen en een
basispakket ‘domotica’ (techniek in huis) dat uitgebreid kan worden naar behoefte. Een grote schuur met bergingen en
gemeenschappelijke werkplaats verdeelt de hof in twee sferen, een rustige plek en een meer actief deel. Wonen aan een hof
betekent zelfstandig wonen, maar niet alleen!
Samen vormen deze elementen de ingrediënten voor een hernieuwde identiteit van de wijk en een veilig [t]huis voor haar
bewoners.
Meer weten over gehele plan, zie: www.dewijkalsthuis.nl

blz 9

Basisschool Reuzepas deed mee aan de
"Lang leve de muziekshow"

Schooljaar 2016/2017 heeft groep 5 van
Basisschool Reuzepas samen met
meester Eric Feron meegedaan aan de wedstrijd "Méér muziek in de klas".
De opdracht luidde, ontwerp een
leuke muzikale activiteit.
Groep 5 koos voor het zingen van het lied
“een dagje uit”. Samen met de
kinderen werden instrumenten
uitgezocht om bij het lied te gebruiken, zoals
boomhackers (gekleurde buizen met verschillende toonhoogten) en
percussie-instrumenten, zoals
handtrommen, woodblocks en
tamboerijnen. Meester Eric maakte
tijdens het zingen een filmpje met zijn telefoon en stuurde dit naar de
organisatie.
Uit de vele inzendingen werd uiteindelijk
groep 5 uitgenodigd voor een auditie.

Samen met ouders en leerkrachten gingen de kinderen met de trein naar Zutphen om het lied te zingen voor een vakjury.
Voor de provincie Limburg werd Reuzenpas gekozen voor de volgende ronde.
Inmiddels zaten de kinderen in groep 6, maar de wedstrijd was nog niet ten einde. In september werd in Roermond de audio
opgenomen van het lied. Alle partijen werden apart opgenomen, gitaar, zangstemmen en alle losse instrumenten. De week erna
werd een videoclip van het lied gemaakt. De kinderen werden daarbij geholpen door Marije Zuurveld (bekend van You Tube). De
opnames werden op een regenachtige dag bij de visvijver van Geleen gemaakt en ondanks het slechte weer stonden de kinderen te
stralen van enthousiasme. Het is dan ook een fantastische videoclip geworden.
De volgende stap was de opnamedag van de "lang-leve-de-muziekshow" in Almere. Op de stakingsdag voor de leraren gingen zo’n
50 kinderen met een aantal leerkrachten en ouders naar Almere om de show op te nemen, op 28 oktober 2017 is de uitzending
geweest op NPO3. In de show streden 3 scholen voor een plekje in de grote finale: een kerstoptreden in Ahoy in aanwezigheid van
niemand minder dan koningin Maxima, zij is de initiatiefneemster van de actie, “meer muziek in de klas”. Een actie die de school
ten volle onderschrijft. Muziek is erg belangrijk voor kinderen, ze leren er beter door.
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Monument voormalig Barbaraziekenhuis
(het vervolg)

Na de dringende oproep in het Wijkplatformblad
van mei j.l. heeft het dagelijks bestuur van het Wijkplatform twee inzendingen mogen ontvangen, waarvoor dank aan de inzenders.
De keuze is gevallen op de levensboom. Het is een
ontwerp dat is uitgevoerd in Cortenstaal.
Hierin zijn de bewaard gebleven elementen van het
ziekenhuis verwerkt. (zie de bijgevoegde ontwerpschets). Het ontwerp is van
kunstenares Marlies Coenradi-Cuijpers. De
realisatie is in handen van aannemingsbedrijf
“Wegenbouw Brune”.
Vooralsnog wordt het monument geplaatst op de
groenstrook voor de gebouwen Athos en Porthos
aan de Barbarastraat.
Voorlopig, omdat de LEVENSBOOM uiteindelijk een
definitieve, centrale plek zal krijgen in de parkomgeving van het binnenkort te realiseren Parc Glana.
Het project is en wordt mogelijk gemaakt door
donaties van bedrijven, ZoWonen, Woonpunt,
wijkbewoners en de opbrengst van het boek
Geleen-Zuid 50 jaar.
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©Ton Wolters

HULP vragen - HULP bieden
“IK HEB NIEMAND DIE MIJ KAN HELPEN!”

Beste inwoners van Geleen-Zuid en de Kluis.
Reeds eerder is in het wijkblad melding gemaakt van het bestaan van de Stichting HiP WM. Maar helaas blijkt in de praktijk dat nog heel veel mensen niet op de hoogte zijn van het werk van de vrijwilligers van onze stichting en dat is erg
jammer.
Nog kort even wie we zijn.
HiP (Hulp in Praktijk) is in 2013 van start gegaan in Sittard-Geleen en heeft inmiddels het werkterrein uitgebreid over de
hele Westelijke Mijnstreek. HiP is een vrijwilligersorganisatie die, in principe, werkt met kerkelijke vrijwilligers.
In principe, omdat de kerkgebondenheid niet strikt noodzakelijk is. We werken samen met Rooms Katholieke,
Protestantse en Evangelische kerkgenootschappen. De hulp die wordt geboden is, ook weer in principe, van kortdurende
aard en laagdrempelig. De hulp wordt geboden aan mensen met weinig financiële middelen en weinig sociale contacten.
U kunt hierbij denken aan het bezoeken van eenzame mensen, een boodschap doen, iemand vervoeren naar het
ziekenhuis of huisarts, maar ook aan kleine klusjes in en om het huis. De hulp die wordt geboden is gratis. Op dit
moment beschikken we over ongeveer 70 vrijwilligers die zich met heel veel plezier inzetten voor mensen in de
samenleving die een klein steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken.
Hebt u een probleem waarvoor u heel moeilijk een oplossing kunt vinden neem dan contact op met de helpdesk van onze stichting. Maar ook als u denkt, ja, die taak als
vrijwilliger past wel bij mij, …….U bent u van harte welkom.
De helpdesk is bereikbaar op de maandag, woensdag en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 u. onder nummer:
046-4262 7 27 Desgewenst kunt u ook contact opnemen met ondergetekende.
Ben Ketelslegers
Plaatscoördinator HiP WM
bketelslegers@kpnplanet.nl
06-53 97 93 31
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Opsporing verzocht.
©Ton Wolters

De heemkundevereniging Geleen heeft enige tijd geleden
van Zuyderland Glana het deksel van het doopvont uit de
voormalige kapel van het Barbaraziekenhuis verkregen.
De heemkundevereniging is uiteraard heel blij met dit
mooie stuk Klein Cultureel Erfgoed, hetwelk een mooie plek
zal krijgen in het Heemkundegebouw van de voormalige
Augustinusschool aan de Jupiterstraat. Echter, op het
deksel staat geen naam en er zijn geen intialen vermeld.
Naspeuringen in de ons bekende archieven hebben nog
niets opgeleverd. Ook navraag bij beeldend kunstenaar
Patrick Creyghton (van het mozaïek) en andere beeldende
kunstenaars en personen die er mogelijk iets meer van
zouden kunnen weten hebben ons niet verder gebracht.
Op de oproep met foto die onlangs in de`De Limburger’
verscheen is ook (nog) niet gereageerd.
Heeft u een idee, weet u iets, geef het dan s.v.p. door aan:
Ton Wolters,
06-21473539
penningmeester@heemkunde-geleen.nl
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Stichting Bloempje voor het goede doel

De stichting Bloempje tracht financiële middelen te vergaren waarmee mensen met een sociale achterstand en mensen
in nood geholpen kunnen worden. Hierbij wordt o.a. gedacht aan mensen met een verstandelijke beperking uit de regio
en de eenzame medemens om de hoek, Maar ook kinderen in de weeshuizen van Indonesië worden ondersteund, de
stichting maakt hierbij gebruik van het netwerk van de stichting Wins ( www.stichtingwins.nl ).

Voor mensen met een kleine beurs, die geen verjaardagsfeestje voor hun kind kunnen geven, is er een
mogelijkheid om dit bij het “Glanerbloempje” te houden.

Voor ouders en hun kinderen met een verstandelijke handicap worden etentjes georganiseerd “met elkaar aan
tafel”.

Voor kinderen met een verstandelijke handicap worden regelmatig disco’s georganiseerd in de “Boerderij”.

Verder worden er ook high-tea’s, diverse workshops en sponsor- en themabijeenkomsten gehouden.
Een heel team van vrijwilligers maakt dit alles samen mogelijk.
Glanerbrook
Het "Glanerbloempje" is de naam van het chalet dat naast de buitenijsbaan/wielerbaan Glanerbrook te Geleen ligt.
Iedere maandag en woensdag is hier tussen 10.00 uur en 15.00 uur een heerlijke kop koffie of thee, met koekjes, verkrijgbaar.
Ook tijdens activiteiten op de wielerbaan (dinsdag- en donderdagavond) is het Glanerbloempje geopend.
Jong en oud zijn van harte welkom in het "Glanerbloempje" Kom ook eens langs en kijk wat jij kunt doen voor je buurt.

Stichting Bloempje voor het goede doel
Met de verkoop van het "Bloempje voor het goede doel", een papieren
bloem die door verstandelijk beperkte jeugd uit de regio en door kinderen uit
een weeshuis in Indonesië worden gemaakt, wordt de stichting mede
financieel ondersteund.
Contactpersoon: voorzitter stichting Wins Linda Adriaens,
Patrijsstraat 7, 6165 SN Geleen T 06-29399888
E linda-adriaens@hotmail.com

advertenties
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Vrijwilligers Kinderwerk gezocht!

Voor het kinderwerk Geleen-Zuid zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Vindt u het leuk om met kinderen
te werken in een jong en enthousiast team? Dan is dit wellicht een interessante vacature voor u! Het kinderwerk
vindt elke woensdag plaats van 13.00 t/m 15.00 uur in ’t Wiekhoes, Bachstraat 4 Geleen.
U werkt tevens samen met het wijksteunpunt Amusant.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Shanti van Hout via telefoonnummer: 06 - 48 81 61 74 of svhout@piw.nl

Vind jij het leuk om met leeftijdsgenootjes te spelen, ben jij tussen de 4 en 12 jaar en woon je in de omgeving van
Geleen-Zuid? Kom dan naar de kids club! (Toegang gratis!)
Locatie: Wiekhoes (achterkant Plenkhoes) Bachstraat 4 in Geleen-Zuid.
Tijd: van 13:30 tot 15:00
Datum:

Activiteit:

Bijzonderheden:

Woensdag 6 december
2017

Sinterklaasmiddag bij
Amusant.

Van te voren aanmelden!!

Voor aanmeldingen kunt u terecht bij:

Shanti van Hout via telefoonnummer: 06 - 48 81 61 74 of svhout@piw.nl
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Het Sociaal Overleg Sittard-Geleen zoekt !!!
Het Sociaal Overleg Sittard-Geleen is een Stichting die staat voor collectieve belangenbehartiging. Zij richt zich op mensen die
door omstandigheden gedwongen een beroep moeten doen op een uitkering of andere sociale voorzieningen. Het Sociaal
Overleg is tevens één van de adviesraden voor het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad.
Wij geven gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van o.a.:





Participatiewet
Uitkeringen
Laaggeletterdheid
(Kinder) Armoedebeleid

Het Sociaal Overleg bestaat uit personen die een uitkering cq. uitkering ontvangen hebben en personen uit relevante maatschappelijke organisaties zoals vakbonden en geloofsgemeenschappen.
Het Sociaal Overleg heeft een eigen kantoor gelegen aan de Engelenkampstraat 25.
Wij zijn op zoek naar mensen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze raad. Wij denken hierbij aan mensen die
een bijstandsuitkering ontvangen of ontvangen hebben en/of betrokken zijn en/of in staat zijn contact te leggen en te onderhouden met de achterban.
Bent u de persoon die we zoeken?
Mail: info@sociaal-overleg.nl

Neem dan contact op met: Tel.:046 - 45 12 635 Wil Heffels
stichting-so@hetnet.nl website: www.sociaal-overleg.nl

Opening Al Wasatia
© Hejer Harzi

Na maanden van bloed zweet en tranen was het dan eindelijk zo ver, de officiële opening van
het activiteitencentrum Al Wasatia te Geleen. Zaterdag 16 september 2017 is daarom een
historische dag voor Al Wasatia.
Talloze vrijwilligers die zich maandenlang hebben ingezet om de opening van het activiteitencentrum te realiseren. Zowel man als vrouw, jong als oud hebben een bijdrage geleverd om
een vereniging op te richten die een ander geluid wil laten horen. Het geluid van verdraagzaamheid, transparantie en religieuze vrijheid. Het activiteitencentrum is dus ook voor
iedereen toegankelijk. Zaterdag 16 september 2017 was een schoolvoorbeeld van tolerantie
en samenwerking. Buurtbewoners die deel uitmaakten van een vereniging waarvan de wortels
weliswaar religieus zijn, namelijk Islamitisch, echter de basis was respect ongeacht religieuze
achtergrond. De genodigden waren zowel mensen met een islamitische achtergrond als met een christelijke achtergrond, zowel
religieus als niet religieus, man of vrouw. Op 16 september 2017 was het duidelijk dat Al Wasatia tegen polarisatie is en voor
toenadering i.p.v. afzetten tegen de maatschappij.
Op 16 september 2017 konden de genodigden waaronder wethouder en andere hoogwaardigheidsbekleders, vragen stellen.
Deze werden volop gesteld en in alle transparantie beantwoord.
Er was ook een mooie koranrecitatie van de Iman en een uitleg
wat Al Wasatia betekent en wat de doelstelling is van de
vereniging Al Wasatia.
De genodigden genoten van de Marokkaanse , Syrische koekjes,
de koffie en de thee. De dag werd afgesloten met een heerlijk diner voorbereid door de talloze vrijwilligers. Zonder de vrijwilligers
en de gemeente Sittard-Geleen was deze dag niet mogelijk
geweest.
Al Wasatia is ook actief op facebook
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Mignon: nieuw initiatief van 3 Geleense koren
Gezamenlijk Kerstconcert in St. Augustinus kerk op zondag 17 december met speciaal toetje!

Op zondagmiddag 17 december om 14.30 uur zullen 3 Geleense koren, Voces Vocales, Zanglust en Mannenkoor Mignon een
gezamenlijk kerstconcert verzorgen in de Augustinuskerk.
Ons Geleens Mannenkoor Mignon heeft het initiatief genomen en de beide gemengde koren uitgenodigd om dit jaar de handen
inéén te slaan en een gezamenlijk kerstconcert te organiseren.
In het verleden is het meermaals voorgekomen, dat ieder koor apart zijn of haar kerstconcert zong voor eigen aanhang, maar
dat er op datzelfde moment op een andere locatie in Geleen ook een kerstconcert plaats vond. Regelmatig kreeg Mignon te
horen, dat mensen dit jammer vonden, omdat er een keuze gemaakt moest worden naar welk koor ze zouden gaan luisteren
om alvast een stukje kerstsfeer te proeven. Vele mensen in onze gemeenschap hebben immers een band met alle drie de
koren. Het nadelige effect daarvan was, dat ieder koor voor een half lege kerk zong en dat zou toch anders moeten kunnen?
Omdat “samen vieren en samen zingen” prachtig bij de kerstgedachte past hebben de drie koren nu besloten om dit jaar
samen een kerstconcert te verzorgen. En natuurlijk hopen we allemaal, dat de Augustinuskerk dan te klein is om alle
muziekliefhebbers te herbergen.
Als kers op de taart zal ook kinderkoor “De Mignions” enkele kerstliedjes zingen tijdens dit Geleense kerstconcert.
Voces Vocales staat onder leiding van Peter Eijkenboom. Bij Zanglust staat Rob Meijer achter de pupiter en zorgt
Annemie Sluijsmans-Meens voor de begeleiding. Sonja Feenstra dirigeert Mignon en de begeleiding is in de vertrouwde
handen van Robert Weirauch.
Er is geen entree voor het concert, maar na afloop kan men wel de koren steunen door een vrijwillige bijdrage in één van de
mandjes bij de uitgang te
deponeren.
De koren zingen een aantal liederen
apart, maar er zullen ook enkele
liederen gezamenlijk gezongen
worden. Hopelijk bevalt dit initiatief
en is er een mooie nieuwe traditie
geboren in onze gemeenschap.
Van harte welkom dus op:
17e december bij dit gezamenlijke
drie-koren-kerstconcert om
14.30 uur in de Augustinuskerk.
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Het Burgemeester Damenpark, 85 jaar jong
©Ton Wolters

Het oorspronkelijke “Gemeentelijke Sportpark” werd naar een
ontwerp van tuinarchitect Dirk Frederik Tersteeg (1876-1942) uit
Naarden in de jaren 1931-1932 aangelegd.
Zijn ontwerp voor het nieuwe sportpark omvatte naast enkele sportvelden, een 650 meter en 35 meter brede grasbaan ter beoefening van
de paardensport en de motorsport, inclusief een hoge, overdekte
tribune met ongeveer 1000 zitplaatsen. Onder deze tribune werden
kleedlokalen, wasgelegenheden, toiletten voor het publiek en
paardenboxen en motorboxen ondergebracht.
De gehele sportaccommodatie zou gesitueerd worden in een
parkachtige omgeving met inheemse planten, met volières en dierenverblijven, een kiosk en een speeltuin. Bovendien zou de aanleg van
een sportpark in de crisistijd een “werkverschaffing” bij uitstek zijn.
Het Gemeentelijke Sportpark werd op 5 mei 1932 officieel
geopend door de Commissaris der Koningin in Limburg,
baron van Hövell tot Westerflier.
In 1935 vond er al een Diocesaan Nederlands Atletiekkampioenschap
plaats en ook in de jaren voor de oorlog waren er meerdere atletiekwedstrijden op de grasbaan.

De aanleg van de sintelbaan in 1946 was echter een behoorlijke verbetering voor het uitoefenen van atletiekwedstrijden, maar
zeer zeker ook voor de motorsport. De Nationale Motorsportbond dreigde immers om uit oogpunt van de veiligheid van de
coureurs de wedstrijden op de Geleense grasbaan te boycotten. Daarnaast kon de nieuwe sintelbaan ’s winters als natuurijsbaan gebruikt worden. De naam “Burgemeester Damenpark” werd pas in 1951 na het overlijden van Damen gegeven aan het
sportpark. In de volksmond werd desondanks ook daarna echter toch
meestal over het Sportpark gesproken.
In de vijftiger jaren werden achter de tribune drie zwembassins
aangelegd.
In de jaren zeventig vond nogmaals een uitbreiding plaats, nu met een
nieuwe kunstijshal en een midgetgolfbaan.
In de jaren tachtig volgde wederom een ingrijpende uitbreiding waardoor er een geheel nieuw sportcomplex werd gerealiseerd.
Door deze facelift was het Burgemeester Damenpark in de loop der
jaren getransformeerd tot het multifunctionele Glanerbrook, een plek
waar men vele takken van sport kan beoefenen en waar
tegenwoordig verscheidene sportverenigingen gehuisvest zijn.
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Bronnen:
Gemeente Sittard-Geleen: katern Stadspark Geleen
SCHUG: Feestelingen & historische mijlpalen in Sittard-Geleen, 2013
J.P.M. Ettes: De geschiedenis van de Kummenaedestraat en haar bewoners, 2014
Foto’s: beeldbank Heemkundevereniging Geleen.

Al die nieuwe elementen legden een zware claim op het oorspronkelijke rustieke, landschappelijke karakter van het park.
Desondanks bleef het Burgemeester Damenpark zijn waarde behouden als belangrijke recreatieve groenvoorziening voor de inwoners van Geleen. Vanaf de opening was het park een trekpleister bij uitstek.
Vele Geleners zullen zich waarschijnlijk herinneren dat ze met hun ouders
door het park hebben gewandeld, dat ze als kind gefotografeerd zijn bij de
dikke steen, of dat ergens in een sfeervol hoekje hun bruidsreportage
gemaakt is.
Mede omdat er door de jaren heen veel publiekstrekkers werden georganiseerd, werd het “sportpark” dé Geleense ontmoetingsplek bij uitstek.
Natuurlijk kan eenieder zich de eerste Pinkpopfestivals (1970-1986)
herinneren.
Op het hoofdveld werd vanaf 1931 door de R.K.V.V. Quick gevoetbald, op het
bijveld door V.V. Victoria.
Naast wedstrijden werd van het park ook gebruikgemaakt voor andere
festiviteiten zoals een rodeoshow (1932), het Maria Wagenspel Piëta van pater Jacq. Schreurs (1938), jubilea van harmonie St.Caecilia en Mignon (1936), een gekostumeerde voetbalwedstrijd tussen Pieterstraat-Eindstraat en het Oud Limburgsch Schuttersfeest (1937), in de
zomer van 1940 zouden er de R.K. Nederlandse kampioenschappen atletiek plaatsvinden.
In 1941 was er een bominslag in het sportpark waardoor de hoofdtribune zware
schade opliep. Na de oorlog trokken de speedwayraces, paardenrennen, wielerwedstrijden, atletiekwedstrijden op de baan, schaatswedstrijden, stockcarraces, motorvoetbal, voetbalwedstrijden en andere sportevenementen op het hoofdveld, windhondenrennen, openluchtconcerten en toneelvoorstellingen, tv-shows in een circustent en de jaarlijkse afsluiting van Koninginnedag met een spetterend vuurwerk, voor
vele duizenden toeschouwers.
Uiteindelijk werd in 1996 besloten tot een ingrijpende renovatie van het parklandschap. Vooral de thema’s “veiliger en overzichtelijker” waren leidend. Een belangrijk
bijkomend effect zou zijn dat het park nu aansloot op zijn omgeving en weer deel ging uitmaken van het ruimtelijk ensemble van de
stad/woonwijk. De aanleg moest bovendien een groot publiek dienen, van zowel mensen die naar een rustpunt in een drukke stad
zoeken, als zij die naar een actieve ontspanning door sport en spel op zoek waren. Ook was een herkenbare centrale ingang aan de
Kummenaedestraat van groot belang.
Na een uitgebreide analyse werd het oude bomenbestand uitgedund, waarbij naast de openheid ook naar het zeldzame of het karakteristieke van het bomenbestand is gekeken.
Vervolgens zijn er veel nieuwe bomen en struiken geplant. Verjonging en uitbreiding van het beplantingssortiment waren hierbij
leidend. In het nieuwe ontwerp bleef de renbaan zichtbaar door de rij oude lindebomen, die destijds langs de baan werd geplant.
Veel van de oorspronkelijke bouwkundige elementen zijn tegenwoordig verdwenen, maar de kassa op de hoek Kummenaedestraat/Irenelaan is behouden en de oude kiosk is weer in dezelfde stijl opgebouwd.
De verschillende delen van het park zijn meer met elkaar in relatie gebracht en de oude zichtassen behouden. Deze veranderingen
hebben geleid tot een ruim en overzichtelijk stadspark, met een verwijzing naar het oorspronkelijke ontwerp van Tersteeg.
Heden ten dage is Mama’s Pride op Moederdag al jaren een grote publiekstrekker.
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AFVAL: Daar waar het thuis hoort!!
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AFVAL: Dat lossen we samen op!!

Milieuparken
Als inwoner van de Westelijke Mijnstreek kunt u terecht bij alle milieuparken in Sittard, Geleen, Born, Stein en Schinnen. Op de website van RWM vindt u meer informatie over locaties,
openingstijden enz.

Afvalkalender
Elk jaar wordt op elk huisadres (gratis) een Afvalkalender bezorgd (vóór 1 januari). Daarop
staan de dagen waarop op dát specifieke adres het afval wordt opgehaald. De informatie over
ophaaldagen in uw straat vindt u ook op de RWM-app of op www.rwm.nl

Afvalcontainer (ondergronds)
De bewoners van hoogbouw (flats, appartementenblokken) kunnen hun huishoudelijke afval
kwijt in de ondergrondse afvalcontainers (OGI's).

Plastic, Metaal, Drankverpakkingen (PMD) in één zak
Plastic verpakkingen, Metaal (blik) en Drankkartons (PMD) mogen samen in dezelfde Plastic
Heroes zak. Het PMD-afval wordt samen opgehaald en gerecycled. In de loop van 2016 komen
er nieuwe, stevigere zakken voor PMD.

Meer weten?
Kijk dan op de website van de gemeente Sittard-Geleen:
www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Afval
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Presentatie deel 10
‘Feestelingen en Historische Mijlpalen’

Zondagmiddag 10 december wordt in de Heremiet het boek ‘Feestelingen en Historische Mijlpalen in Sittard-Geleen’
gepresenteerd. Voor deze jaarlijkse uitgave tekenen Stichting Museum en Exposities Geleen (MEG) en Stichting CultuurHistorische Uitgaven Geleen (SCHUG). Zij zijn ieder jaar op zoek naar personen, verenigingen, bedrijven, historische feiten,
zelfs gebouwen die dit jaar een jubileum vieren of een memorabele leeftijd bereiken.
De uitgave van dit jaar is nummer 10. Aangezien er gemiddeld ruim dertig hoofdstukken in een boek zijn gebundeld, leert een
eenvoudige rekensom dat er in een tijdsbestek van tien jaar enige honderden onderwerpen zijn belicht. Ook in het boek van
2017 staan interessante artikelen, geheel verschillend van omvang en inhoud. De grote diversiteit zorgt voor extra leesplezier.
Een greep uit de hoofdstukken laat de grote diversiteit zien.65 jaar Barbaraviering, 85 jaar Burgemeester Damenpark, 95 jaar
Gemeentehuis Geleen, 40 jaar Ecrevissecomité Obbicht, 85 jaar Fotokring Geleen, 95 jaar Krombroodraapcomité Sittard, 50
jaar Sluiting Staatsmijn Maurits, 60 jaar Hanenhof, 50 jaar IVN Born–Land van Swentibold, 120 jaar Mannenkoor SI-TARD, etc.

In het hoofdstuk over De Hanenhof staat onder
andere ook deze foto van de voormalige
Opperflaaris Jean Janssen en André Rieu

Zestig jaar geleden won Fortuna ’54 de KNVB-beker en werd na dit
historisch feit uitgenodigd voor het spelen van een erewedstrijd
op een terrein nabij paleis Soestdijk. Prins Bernhard en keeper
Frans de Munck glunderen na afloop van het voetbalduel.
De redactieleden die deze tiende
uitgave van Feestelingen & Historische
Mijlpalen hebben gerealiseerd zijn
Walter Buskens, Huub Clerkx,
Gerard van Dooijewaard, Wiel Gielkens,
Ad Hoogenboom, Wim Ridderbeekx en
Koos Snijders.
De voor iedereen toegankelijke
presentatie van het boek op 10
december in de Heremiet begint om
14.30 uur.
Het boek is dan tevens te koop en kost
12,50 euro.
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De weg van Geleen Zuid, naar provinciale TV, naar regisseur uitvaarten
Advertorial
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