
Aan de Wijkbewoners van Geleen-Zuid & de Kluis

De lente is begonnen, de zomer in zicht. Voor veel mensen de motivatie om alles weer mooi 
op te knappen, te poetsen enz., enz. Ook voor winkelcentrum Zuidhof staat een opknapbeurt 
in de steigers. Eindelijk zijn de eigenaren het eens geworden en kunnen de renovatieplannen 
door de architect verder worden uitgewerkt. Hiermee is tevens voldaan aan de eis van de 
gemeente Sittard-Geleen, zodat het voor deze renovatie gereserveerde gemeentelijke 
indicatieve krediet ad. € 500.000,- voor de openbare ruimte rond het winkelcentrum veilig is 
gesteld. En nu maar hopen dat het boemeltje uit de achter ons liggende jaren, in een intercity 
veranderd en we snel tegen een mooi winkelcentrum kunnen aankijken.

2012 is het laatste uitvoeringsjaar van het stadsdeelprogramma, onderdeel van het 
stadsdeelplan 2009 - 2012. De voorbereidingen voor het stadsdeelplan 2013 - 2016 zijn in 
volle gang. In het nieuwe stadsdeelplan wordt de leefbaarheidsagenda 2025 als centraal 
onderdeel benoemd. Er zijn al diverse werkateliers over gehouden, de verslagen zijn te 
vinden op de gemeentelijke website. Ook binnen het wijkplatform zal de leefbaarheidsagenda 
2025 de komende tijd regelmatig op de agenda staan. Actieve inzet hiervoor vanuit de wijk is 
zeer gewenst. Wij hopen dan ook dat het wijkplatform van de bewoners voldoende informatie 
gaat ontvangen.

Verder staat er in 2012 een nieuwe wijkschouw op de agenda en wel die van Geleen-Zuid. 
Ook hiervoor hebben wij uw input nodig, zodat, evenals voorgaande keren, door de goede  
samenwerking van alle betrokken partijen de schouw een succes wordt. Ik nodig iedereen uit 
om zaken, waarvan U denkt dat deze voor de buurtschouw (zie verder op pag. 12)
in aanmerking komen, aan ons door te geven.

Tot slot wens ik U allemaal een gezellige jaarmarkt toe op zondag 10 juni 2012. 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 10 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 telefoon 06-81561141 of
e-mail: wpfjaarmarkt@gmail.com / secretaris@geleenzuid.nl
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Wist U dat:

 dat het Hare Majesteit heeft behaagd om Linda Adriaans te onderscheiden met een lintje.
Linda doet veel vrijwilligerswerk voor het Glanerbloempje en het Popcorn team.
Van harte gefeliciteerd namens het wijkplatform

 In de voormalige kerk aan de Potterstraat 2 te Geleen de Vincentiusvereniging gehuisvest zit. Deze 
vereniging richt zich op Armoedebestrijding, Leergeld, Daklozen en Ouderen. Ook kunt op elke 
donderdag van 10.00 - 12.00 uur hier terecht voor de 2de handsboekenbeurs en 2de handskleding, 
huishoudelijke apparaten en kleinmeubelen

 Raadslid Marcel Mastenbroek schriftelijke vragen heeft gesteld aan de Burgermeester, inzake de 
overlast in en rondom het winkelcentrum Zuidhof en verzocht heeft op korte termijn maatregelen te 
treffen. Zodra er een antwoord bekend is, wordt dit via de website van het wijkplatform bekend gemaakt 
www.geleenzuid.nl

 u als wijkbewoner van de gemeente Sittard-Geleen met uw smartphone eenvoudig 
en snel problemen die u buiten tegenkomt kunt doorgeven. Een losse stoeptegel, 
vernielingen of een verstopte riolering kunt u via de mobiele telefoon melden en 
een foto meesturen, zodat direct duidelijk is wat er aan de hand is. Er kan sneller 
en beter actie worden ondernomen om het probleem op te lossen. Het hierdoor 
mogelijk is om de gemeente 24 uur per dag, zeven dagen per week te bereiken 
via met de applicatie BuitenBeter. Deze applicatie is beschikbaar voor iPhone, 
BlackBerry, Android en Windows Mobile. Deze app is gratis te downloaden op de 
website www.buitenbeter.nl en via verschillende app-stores. De applicatie 
BuitenBeter in heel Nederland werkt. Op basis van de locatie waar u zich bevindt, 
wordt de melding doorgegeven aan de juiste gemeente. De gemeente krijgt de meldingen binnen van 
hun gebied en kan hierop direct reageren. Zo kan iedereen meehelpen om de buitenruimte van onze wij
Geleen-Zuid & de Kluis schoon, heel en veilig te houden

 u als burger nu heel eenvoudig kunt meehelpen uw wijk schoon te houden

 nog wordt onderzocht of een gedeelte van de parkeerterreinen bij Glanerbrook, in de door de 
gemeenteraad vastgestelde parkeernota, aangewezen kan worden als parkeerplaats voor werknemers
bekendmakingen van de gemeente te vinden zijn op Overheid.nl

o Zoals u heeft kunnen lezen gaat de gemeente Sittard-Geleen stoppen met bekendmakingen 
betreffende besluitvorming in de plaatselijke bladen. 
Voorbeelden hiervan zijn besluiten over bouw- en/of 
kapvergunningen. Alle bekendmakingen van de 
gemeente Sittard-Geleen staan op de landelijke website 
www.overheid.nl (particulieren). Daar vindt u óók de 
bekendmakingen van andere overheden, zoals 
provincie en waterschap

o De bekendmakingen worden wel nog ter inzage gelegd in openbare ruimten, zoals bibliotheken.
o Als wijkplatform wijzen wij u op de mogelijkheid om via

“de e-mailservice bekendmakingen” te ontvangen. U kunt u postcode opgeven waarna u 
alle bekendmakingen binnen uw buurt of gemeente ontvangt. U kunt zelf aangeven welke 
informatie u wenst. Deze kan zeven dagen in de week, 24 uur per dag geraadpleegd 
worden. http://zoekdienst.overheid.nl/ICTU_Website/Abonneren/abonneren.aspx

 op dinsdag 1 mei 2012 de coffeeshops in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland besloten clubs zijn 
geworden. Dus ook de coffeeshops aan de Rijksweg Zuid te Geleen

 Wordt er bij u in de straat openlijk gehandeld in drugs door drugsrunners of ervaart u andere 
drugsgerelateerde overlast Meld het dan bij het klantencontactcentrum van de gemeenten.
Telefonisch via 046 - 477 77 77 of
schriftelijk: Gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard

 tot voor kort het onderhoud in de openbare ruimte was geregeld via de verschillende taakgebieden. Er 
waren mensen die in het groen werken, mensen die met straatmeubilair bezig waren en bijvoorbeeld 
mensen die (zwerf)afval opruimden. Vanaf april neemt een wijkwerkteam ook in onze wijk al een groot 
deel van deze taken voor haar rekening. Een wijkwerkteam bestaat uit 5 tot 8 personen. Alleen het echte 
specialistische werk, zoals graffiti verwijderen en grote stukken bestraten, en het maaien van grasvelden,
zal door aparte teams gebeuren
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 Burgernet mee helpt aan de veiligheid in onze wijk en doe mee 
met Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband 
tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon-
en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van 
bedrijven uit de gemeente

o hoe werkt het?
De centralist van de meldkamer van de politie start, na 
een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist 
kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een 
goed signalement. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele)
telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven 
persoon of voertuig gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunt u 
direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s),
een voertuig of een vermist kind

o inmiddels doen al 5000 inwoners van Sittard-Geleen mee aan Burgernet.
Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leefomgeving?
Meldt u dan aan voor Burgernet. >>> http://www.burgernet.nl/

 houders van een gehandicaptenparkeerkaart met ingang van 1 juli 2012 gedurende drie uur gratis 
kunnen parkeren op alle openbare gehandicaptenparkeerplaatsen in de gemeente 
Sittard-Geleen. Uitgezonderd van deze regeling zijn de gehandicaptenparkeerplaatsen in 
parkeergarages

 kinderen een eigen id-kaart of paspoort moeten hebben
o kinderen mogen vanaf 26 juni niet meer in het paspoort van hun 

ouders bijgeschreven staan. Regelgeving van de Europese Unie 
bepaalt dat kinderen vanaf deze datum een eigen paspoort of 
identiteitskaart nodig hebben als ze naar het buitenland reizen. 

o tijdig aanvragen
Heeft uw kind deze zomer een nieuw reisdocument nodig?
Vraag dit dan nu aan!!!

De Redactie

Woon-zorgcomplex Barbarastraat

Op de plek van het voormalige ziekenhuis in Geleen aan de Barbarastraat bouwen Woonpunt en ZO Wonen 
drie nieuwe woon-zorgcomplexen. In deze gebouwen komen 72 zorgeenheden voor jong dementerenden en 
ouderen met psychische klachten (via Orbis medisch en zorgconcern) en 66 zorgappartementen.
Woonpunt verhuurt hier 22 seniorenappartementen, waarbij de bewoners op afroep gebruik kunnen maken van 
de zorgfaciliteiten van Orbis. De woningen zijn bedoeld voor senioren vanaf 65 jaar en voor mensen met een 
CIZ 1 of CIZ 2 indicatie. In deze prettige appartementen kunnen zij zelfstandig blijven wonen en hebben 
tegelijkertijd alle zorg direct aan huis.
Het gebouw van Woonpunt, waarin alle appartementen reeds verhuurd zijn, wordt voor de zomer opgeleverd. 
De oplevering van de twee gebouwen van ZO Wonen gebeurt na de zomer.
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G-Safe biedt een gevarieerd programma van Krav Maga training, TACFIT (functionele Fitness), Women 
Defence, Kids Defence en diverse andere op maat gemaakte zelfverdediging- en/of weerbaarheidcursussen. 
Wilt u ook weten hoe u moet reageren in een agressieve situatie? Volg dan een zelfverdediging en/of 
weerbaarheidtraining bij G-Safe.

Wat is Krav Maga?
Krav Maga is Hebreeuws voor contactgevecht. Het is een Israëlische zelfverdedigingtechniek,
die in de jaren 30-40 van de vorige eeuw is ontstaan. De technieken zijn in de loop der jaren steeds verder 
ontwikkeld door diverse militaire- en veiligheidsorganisaties. Krav Maga kan door iedereen beoefend worden, 
ongeacht leeftijd of geslacht. De technieken van Krav Maga zijn gemakkelijk te leren, omdat ze gebruik maken 
van bewegingen die iedereen onbewust in zich heeft. De technieken kunnen daardoor ook in stressvolle 
situaties eenvoudig toegepast worden.

Wat is Tac Fit?
Als eerste in Nederland is G-Safe gestart met het geven van TacFit.
G-Safe heeft onder supervisie van Scott Sonnen en Alberto Gallazzi een uniek trainingsprogramma 
samengesteld. Tacfit is uitermate geschikt voor iedereen die zijn flexibiliteit en uithoudingsvermogen wil 
vergroten. Beoefen je al een (vecht)sport dan zul je merken dat d.m.v. TacFit je prestaties aanzienlijk zullen 
toenemen.
TacFit is ook uitermate geschikt voor mensen met een fysiek beroep zoals b.v. politie, brandweer en ambulance 
personeel. Dare to get Fit!

Wil je trainen met het hele gezin, samen of alleen, Voel je fit, voel je zeker, voel je safe. In alle situaties!

Contact

G-Safe Self-defence Academy
Arthur van den Dool
Op de Vey 47 - 49
6165 CB Geleen
0031 - 6 - 10128552
www.g-safe.nl
info@g-safe.nl
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Wijksteunpunt Amusant
Dé plek voor ontmoeting, informatie en advies!

In Wijksteunpunt Amusant is iedereen welkom voor een kopje koffie, een 
praatje of deel te nemen aan een leuke activiteit. Het wijksteunpunt is op 
werkdagen geopend van 09.00 - 16.00 uur en op zondag van 13.30 - 16.00 uur. 
Voor meer informatie kunt bellen met tel. 046 - 423 07 40.

Ook is er wekelijks een ontmoetingsochtend op woensdag van
10.00 - 12.00 uur, voor opnieuw een kopje koffie, een praatje, het lezen van de 
krant of te “surfen” op het internet. Een medewerker is aanwezig om eventuele 
vragen te beantwoorden of om u de weg naar de juiste instantie kan wijzen. 
Regelmatig zijn er verenigingen of instanties te gast voor info over hun aanbod 
aan activiteiten.

Woensdag 16 mei: Vrijwillige Ouderenadviseur van Partners in Welzijn
Woensdag 30 mei: Steunpunt Mantelzorg

Iedere week is er Informatie & Advies, verzorgd door Bureau Sociale Raadslieden.
Op maandag van 13.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.
Voor een afspraak kunt u bellen met Partners in Welzijn, tel. 046 - 457 19 19.

Wij heten u van harte welkom in Wijksteunpunt Amusant, Wagenaarstraat 160 in Geleen!

Oproep - Oproep - Oproep

We hebben te weinig deelnemers om te bridgen in het Wijksteunpunt Amusant. Het bridgen vindt iedere 
donderdagmiddag plaats van 13.00 - 17.00 uur. Er is een gastvrouw/heer aanwezig die zorgt voor een lekker 
kopje koffie/thee. Als u er zin in heeft een ander drankje te gebruiken, is dat ook mogelijk.

Kunt u bridgen en heeft u vrije tijd over, aarzel dan niet en meldt u aan bij
De heer Lemmen, telefoon 046 - 474 29 04, of bij
Ria Konings van Partners in Welzijn telefoon 046 - 457 19 19.
De kosten zijn € 3,- contributie per maand, consumpties bedragen € 0,90.

Het wijksteunpunt Amusant is gelegen aan de Wagenaarstraat 160, te Geleen-Zuid

Met vriendelijke groet,

Ria Konings - Smoorenburg
Sociaal Cultureel Werker/Ouderenwerk
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Een eeuw zonder kluizenaar

De kluis van Krawinkel werd in 1699 gesticht door vorstin 
Maria-Dorethea von Dietrichstein, geboren als prinses van 
Salm, gravin van Geleen. De kluis was gewijd aan de 
heilige Lazarus, patroon van de melaatsen en bedoeld als 
hospitaal voor mensen met een besmettelijke ziekte. Ze lag 
op een kruispunt van wegen naar Oud-Geleen, Daniken, 
Krawinkel, Spaubeek, Sweikhuizen en Spaans - Neerbeek. 
Omdat de Geleense kluis centraal ligt tussen genoemde 
kernen, gaat men ervan uit dat het gebouw in oorsprong 
geen hermitage is geweest. Een kluizenaar kiest namelijk voor een afgezonderd en eenzelvig leven zonder veel 
mensen om zich heen.
De twee ingangen van de Sint-Janskluis wijzen op twee gescheiden toegangen naar een beneden- en een 
bovenverdieping, zodat mannen en vrouwen, afzonderlijk van elkaar, konden worden verpleegd.

Het gebouw werd een kluizenaarswoning in 1722. De bisschop van Roermond verleende aan de in Geleen 
geboren broeder Gerlach toestemming en verplichtte hem zich te houden aan de “Reguls ofte Statuyten voor die 
Broeders soo in den deerden regul van Sanct Norbert in die Capelle vant H. Cruys willen leven ende sterven”. 
Deze regels schreven een strikte dagindeling voor, gebaseerd op gebed, meditatie en arbeid. De kluizenaar 
kreeg richtlijnen betreffende kleding, voedsel, vasten en gedrag. Het habijt moest wit en zuiver zijn en met een 
witte hoed en een grijze mantel gedragen worden. Hij mocht geen eigendom hebben en kon alleen met 
medeweten van de Norbertijner pastoor van Oud-Geleen over giften en aalmoezen beschikken. Door het werk 
met eigen handen moest hij in zijn levensonderhoud voorzien. Bedelen mocht niet, maar hij kreeg wel af en toe 
graan of een varkenspoot als er geslacht werd. De Sint-Janskluis is niet permanent door kluizenaars bewoond, 
In 1845 was er zelfs een herberg in gevestigd.

In 1852 werd de Kluis opnieuw een hermitage door bewoning van Werner Schumacher. Tussen 1877 en 1879 
woonde in de kluis een “brikkenbakkersgezin”, vanaf 1880 was er weer een heremiet.

De laatste kluizenaar was Franciscaner lekenbroeder Antonius (1900 - 1912). Oudere inwoners van Geleen 
herinneren zich Antonius in zwart habijt, met een rozenkrans om zijn middel, door Geleen wandelend. De 
kluizenaars van Geleen beschikten over een z.g. Sint-Hubertus-sleutel voor het “branden” van honden. Door het 
wegschroeien met deze sleutel van enkele haren tussen de ogen van een hond, zou deze gevrijwaard blijven 
van hondsdolheid. Een kluizenaar luidde driemaal daags het “Angelus”. Ook stond hij vaak stervenden bij en 
werd hem het dodenwaken toevertrouwd.

In 1910 werd directe omgeving van de Kluis bebouwd waardoor aan de afgezonderde ligging een einde kwam. 
NOOT; In 1937 verscheen in de Limburg Koerier een artikel, dat in Rotterdam de historisch waardevolle 
Delftsche Poort op rollen was gezet om het geheel 75 meter te verplaatsen. Verder schrijft hij dat ook het kluisje 
op rollen zou worden gezet, om verplaatst te worden. Uitvoerig wordt beschreven hoe firma Rumen uit Essen 
het werk zal uitvoeren. Een bijzonder geslaagde 1 aprilgrap, bleek later. De naam Rumen uit Essen werd 
hiervoor ontleend aan Vroemen en Eussen, onderwijzers aan de jongensschool in de Groenseykerstraat.

In 1937 werd het gebouw gerestaureerd (herstel fundering, opvullen keldertje, storten nieuwe vloer, wegbreken 
kapel en kamers op de begane grond en verdieping). Ook het plafond werd vernieuwd. Naast de deur werd het 

uit grijze steen gehouwen wijwaterbekken geplaatst, afkomstig 
uit de afgebroken parochiekerk van Lutterade-Krawinkel.

Bij het bombardement van Geleen in de nacht van 5/6 oktober 
1942 bleef de kluis gespaard. Het klokje ontsnapte aan 
klokkenroof. Door de stenen vloer vonden de Engelse troepen de 
kluis een geschikte slachtplaats. Tevens werd het gebouw in 
deze periode gebruikt als keuken en opslagplaats voor voedsel.

Door de eerder genoemde restauratie, kon de kluis van
10-1948 tot 07-1949 gebruikt worden als eerste noodkerk van de 
nieuwe Kluisparochie. Na deze periode is de kluis nog lange tijd 
gebruikt door Scouting Kluis.

De laatste restauratie is in de periode 1984-1985 uitgevoerd. De Sint-Janskluis is eigendom van de gemeente 
Sittard-Geleen en wordt beheerd door de Stichting Sint-Janskluis. Ze is nu ingericht als bidkapel en beschikbaar 
voor alle vormen van kerkelijke vieringen, exposities en concerten.
De Sint-Janskluis is op aanvraag bij de Stichting te bezichtigen.
Uit: 50 jaar Geleen-Zuid, door John Stork, Ton Wolters en Piet Besselink, 2010 Door Ton Wolters
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Bestuur Bewoners Commissie Hoogbouwflats

Naam:

Adres: Telefoonnummer:

Doe deze strook in de IDEEËNBUS / POSTKASTJE in de hal van één de Hoogbouwflats:
We nemen dan contact met u op.

Inlichtingen bij Diana Ophelders
Telefoon: 06 - 20 55 92 82 E-mail: dianaophelders@hotmail.com

Eerste Multicultureel Buurtfeest

Hoogbouw Geleen - Zuid

22 september 2012

In onze buurt, met vijf flatgebouwen wonen meer dan
940 gezinnen van diverse nationaliteiten. Een multiculturele dag 
is een uitstekende gelegenheid om elkaar beter te leren kennen 
en begrijpen. Deze dag valt samen met de “Burendag 2012”
en zal gaan plaatsvinden op twee locaties, te weten het 
grasveld achter de flat, gelegen aan de Jos Klijnenlaan en het 
grasveld achter de flat, gelegen aan de Wagenaarstraat. 
Uiteraard zijn de festiviteiten voor iedereen vrij en gratis 
toegankelijk.

Het bestuur van de Bewonerscommissie 
Hoogbouw Geleen Zuid, heeft zich als doel 
gesteld de leefbaarheid in de directe 
woonomgeving te verbeteren.
Belangrijk hierbij is te proberen alle 
bewoners dichter bij elkaar te brengen.
Gelet op het bovenstaande, wordt in 2012 
een gezamenlijke “Multiculturele Feestdag” 
georganiseerd.

De multiculturele dag wordt om 10.00 uur
feestelijk geopend door

Berry van Rijswijk,
Wethouder Sociale Zaken

Activiteiten voor volwassenen:

o Diverse eetkramen
o Uitheemse gerechten
o Diverse demonstraties
o Gebak
o Koffie, thee, limonade
o Rad van fortuin
o Oud Hollandse spellen
o Muziek

Activiteiten voor de jeugd

o Spellen
o Knutselen
o Grabbelton
o Springkussen
o Schminken
o Kleurwedstrijd
o Ballonnenwedstrijd

Gelieve onderstaand formulier in te vullen als je het een leuk plan vind en/of je ons mee wilt helpen.

Hoe meer ideeën des te beter, uw hulp hierbij is zeker nodig.
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StreekZorg Westelijke Mijnstreek staat met 1.000 vrijwilligers voor iedereen klaar

Sinds enige tijd werken negen (vrijwilligers)organisaties voor informele zorg en welzijn in de Westelijke 
Mijnstreek samen onder de noemer StreekZorg Westelijke Mijnstreek. Binnen dit samenwerkingsverband vallen 
de organisaties Buddyzorg Limburg, Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, MEE Zuid Limburg, de 
Zonnebloem, Partners in Welzijn, Stichting Horizon, Stichting Thuishulpcentrale De Brug en Telehulpverlening 
Limburg. Zo’n 1.000 vrijwilligers zijn in de regio actief voor tal van zorgdiensten voor thuiswonende mensen 
vanaf 18 jaar, die in een kwetsbare positie verkeren.
De gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein werken samen met StreekZorg Westelijke Mijnstreek.
StreekZorg Westelijke Mijnstreek kent vier ondersteuningsgebieden: 

 Sociale ondersteuning (o.a. vriendschappelijk contact of gewoon gezelligheid);

 Actieve ondersteuning (o.m. dagelijks telefonisch contact met een vaste groep mensen);

 Zorgondersteuning (denk aan sociaal-emotionele steun bij ziekte);

 Praktische ondersteuning (bijv. advies en informatie over regelingen en voorzieningen).
StreekZorg richt zich uitdrukkelijk niet alleen op de oudere inwoners van de Westelijke Mijnstreek, maar op 
iedereen. Ook jongeren kunnen in een situatie komen, waarin het van belang is om een beroep te kunnen doen 
op een van bovengenoemde organisaties. 
Naast ondersteuning is een tweede doelstelling van StreekZorg te voorzien in voldoende toegeruste vrijwilligers 
om, nu en in de toekomst, in alle zorgvragen te kunnen voorzien.

Het samenwerkingsverband wordt gesteund door het Oranje Fonds.

StreekZorg Westelijke Mijnstreek is bereikbaar via 
www.streekzorgwestelijkemijnstreek.nl of een van de 
Zorg/Wmo-loketten van de gemeenten:

Beek: 046 - 438 93 42
Schinnen: 046 - 443 92 92
Sittard: 046 - 477 74 01
Geleen: 046 - 477 87 06
Stein: 046 - 433 48 48

Jaarmarkt 2012

In juni 2011 was het alweer vijf jaar geleden dat plotseling de stekker uit 
de Jandaïa Markt werd getrokken. Na pakweg 25 succesrijke edities werd 
door een samenloop van omstandigheden besloten dit evenement niet 
meer te organiseren. Dit werd door velen als een gemis ervaren voor 
Geleen-Zuid. In onze wijk waren toch al zo weinig evenementen. Daarop 
is vanuit het Wijkplatform destijds een groep mensen gestart met een 
nieuwe opzet voor een evenement dat met relatief minder inzet te 
gerealiseerd kon worden, maar waarmee zoveel mogelijk mensen in de 
omgeving bereikt konden worden.

Afgelopen jaar kon het eerste lustrum al gevierd worden. De opzet is in grote lijnen door de jaren gelijk 
gebleven. Er is nu een markt die aangevoerd wordt door particulieren die voor een luttel bedrag een marktkraam 
huren. Hier is voor elk wat wils te koop of te krijgen. Voor het geld dat de marktkramen opbrengen kunnen 
allerlei maatschappelijke instellingen een marktkraam krijgen om zich te presenteren op een centraal gedeelte 

van de markt. Op het grasveld kan iedereen zich uitleven met een keur aan 
sport en spel. Degene die uitgeput is kan er ook nog terecht voor een hapje en 
een drankje. En als klap op de vuurpijl wordt alles muzikaal omlijst door 
optredens van diverse artiesten, groepen en bands uit de buurt. En als nu het 
zonnetje ook nog voor een aangename temperatuur zorgt, dan is het feest 
helemaal compleet. Zo heeft de organisatie van de Jaarmarkt Geleen-Zuid & 
de Kluis vorig jaar gefeest samen met honderden buurtgenoten. En dit jaar 
gaan we dat overdoen. Wij staan in de startblokken voor een fijne dag. Wij 
hopen dat velen zich hierbij aansluiten op zondag 10 juni op en om het 
Verdiveld achter de Pastoor van Ars kerk.
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Eindelijk na 44 jaar kampioen

De eerste officiële landstitel voor onze ijshockeyclub Ruijters - Eaters.
Na twee keer de beker gewonnen te hebben, veroverden de Eaters de felbegeerde titel 
“Kampioen van Nederland 2011/2012”

Het wijkplatform feliciteert de Eaters met dit geweldige resultaat.

Verkeersperikelen rond Medisch Centrum De Kluis

Bewoners van onze wijk hebben de raadsleden Mastenbroek 
en Wijnen-Kivit aangesproken over het drukke kruispunt
De Kluis - Frans Erenslaan - Spaubeeklaan. Dagelijks maken 
veel fietsers, waaronder de schoolgaande jeugd, gebruik van 
dit kruispunt. Het kruispunt is dan ook als aandachtspunt in het 
gemeentelijk fietsplan opgenomen. Door de komst van het 
Medisch Centrum De Kluis vorig jaar, wordt dit kruispunt door 
veel meer ouderen op de fiets gebruikt, dan dat voorheen het 
geval was. Met name de rechtdoorgaande en links afslaande
fietsers worden gehinderd door het rechts afslaand 
autoverkeer. Voor zover ons bekend is, zijn er (nog) geen 
grote ongelukken gebeurt. Kleine fietsongelukken en irritaties 
komen echter regelmatig voor. Daarnaast ontbreekt ook nog een oversteekplaats op de Spaubeeklaan. 
Bezoekers die vanaf Geleen Zuid via de Spaubeeklaan de oversteek willen maken naar het nieuwe Medisch 
Centrum, moeten omlopen of steken toch op een onveilige plek over. Voor veel ouderen is deze situatie zeer 
verwarrend. Door het aanleggen van een zebrapad op de Spaubeeklaan kan deze onveilige situatie opgelost 
worden.
De beide raadsleden hebben de volgende vragen aan wethouder Geenen gesteld:

1. Kan het college aangeven wanneer de langverwachte
rotonde wordt aangelegd? Eind 2012??

2. Indien dit niet binnen afzienbare tijd gebeurt, wordt
verzocht om te bezien of een opstelstrook voor fietsers 
aldaar tot de mogelijkheid behoort. Op zo’n strook 
kunnen fietsers bij roodlicht wachten voor en
vooral in het zicht van de overige voertuigen.

3. Kan bij het aanleggen van de rotonde of al eerder een
extra oversteekplaats op de Spaubeeklaan worden 
aangelegd?

Zodra een antwoord op deze vragen bekend is, wordt u 
hiervan middels de website van het wijkplatform op de hoogte 
gesteld. WWW.GELEENZUID.NL
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Wooneenheden Barbarastraat

Het project Barbarastraat Geleen-Zuid loopt ten einde. ZO-Wonen, Woonpunt en Orbis gaan op korte termijn het 
park inrichten rondom de nieuwe bebouwing. Hiervoor is het noodzakelijk om een aantal houtopstanden te 
rooien waarvoor de gemeente reeds in een eerder stadium een kapvergunning heeft verleend.

Het trottoir in de Barbarastraat wordt in opdracht van de gemeente herstraat. De aldaar aanwezige bomen
worden gekapt en in het najaar 2012 vervangen door nieuwe exemplaren. De procedure met betrekking tot de 
kapvergunning hiervoor is lopende.

Meer info
Voor meer achtergrond informatie kunt u desgewenst contact opnemen met de gemeentelijke projectmanager 
Ad Pfennings, afdeling Vastgoed en Projecten, ad.pfennings@sittard-geleen.nl tel. 046 - 477 77 77

Conferentie in Utrecht over nieuwe onderwijsvormen
Groepen 8 van OBS De Duizendpoot uitgenodigd

We waren met beide groepen acht van
OBS De Duizendpoot uitgenodigd om deel te nemen 
aan een conferentie in Utrecht. Deze vond plaats in 
het gebouw van de Hogeschool in Utrecht. Wij 
zouden dus bijvoorbeeld docenten, schoolhoofden, 
studenten en leerkrachten iets leren over onze 
werkvormen van onze school. Dat noemen we 
boeiend onderwijs. We gingen met de bus naar 
Utrecht, dat duurde meer dan twee uur. We waren 
toch wel wat nerveus en zenuwachtig. Toen we daar 
aankwamen gingen we naar een apart lokaal voor 
uitleg. Na de uitleg kregen we de opdrachten in 
groepjes en we mochten zelf met ons groepje een 
opdracht kiezen die we wilden gaan doen.

De opdrachten waren MI-cirkel, in je hoek, de five 
minds, GPG, stock and flow, ijsberg, relatiecirkel en nog veel meer. Na het overleggen gingen we naar het 
auditorium, dat is een grote zaal. Hier zaten wel 120 mensen, dat was wel even spannend. We kregen een groot 
applaus toen we binnenkwamen. De werkvormen die we gekregen hadden gingen we in ons groepje maken.
De volwassenen gingen tegelijk met ons aan de slag met dezelfde opdrachten, alleen hadden wij het veel 
makkelijker want zij wisten niet wat een GPG of MI was, dat was wel raar. De mensen kwamen naar ons kijken 
en vragen stellen, eigenlijk waren wij even meester en juf. Aan het einde mochten de mensen voor ons vragen 
bedenken.
Na dit uurtje werken gingen de mensen naar de workshops en wij gingen even een klein spelletjes doen om te 
bewegen. Toen we weer helemaal fit waren gingen we de vragen van de mensen in ons groepje overleggen en 

beantwoorden. Deze antwoorden mochten we in de 
microfoon zeggen, dat was heel leuk om te doen. De 
mensen waren onder de indruk van ons en de 
werkvormen.
Toen we klaar waren gingen we eten in de kantine, we 
mochten pakken wat we wilden, het was erg lekker. We 
kregen ook nog een gratis boekje over de duurzame 
oma. Daarna gingen we weer de bus in en dat was 
heel gezellig. Na een lange maar leerzame dag 
kwamen we rond acht uur ’s avonds aan in Geleen.

We vonden het een hele eer dat we dit mochten gaan 
doen en we hebben zelf ook veel geleerd over 
duurzaamheid. Ook vonden we het heel leuk dat we de 
mensen iets geleerd hadden. En we hopen dat de 
mensen ook iets met onze antwoorden gaan doen.

Verslag van de leerlingen van groep 8.
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Speelplezier in de Kluis

29 maart 2012

Een heuglijke dag voor de kinderen van basisschool 
“De Kluis”. In het bijzijn van alle kinderen, wethouder 
Berry van Rijswijk van onderwijs, leden van het 
wijkplatform en buurtbewoners wordt  een nieuwe 
openbare speelplaats geopend. Een speelplaats, die 
er gekomen is door een samenwerking van gemeente 
en basisschool  “De Kluis”. De kinderen van de 
leerlingenraad hebben de speeltoestellen mee mogen 
uitzoeken. Ook hebben zij de opening met muziek en 
ballonnen, en gelukkig met goed weer, 
georganiseerd. De nieuwe speelplaats is natuurlijk 
niet alleen voor kinderen van de school toegankelijk. 
Ook buiten schooltijd biedt zij aan alle kinderen uit de 
Kluis een veilige plek om te spelen. De reacties van 
de buurtbewoners en ouders zijn buitengewoon 
positief. Bovendien geeft het de school een heel 
ander aangezicht. Op de website van school www.bsdekluis.nl vindt u enkele foto’s, die een goed beeld 
schetsen van het geweldige resultaat.

Alle ouders met kinderen worden van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen.  

VEEL SPEELPLEZIER!!!!!!!!!

Namens alle kinderen van basisschool “de Kluis”.

Basisschool “de Reuzepas”

Voor de zomervakantie wordt een informatieavond gehouden over de verbouwingsplannen van Basisschool “de 
Reuzepas”. De redactie van het wijkblad vraagt daarom de buurtbewoners hun brievenbus goed in de gaten te 
houden. Zoals reeds in een eerdere editie van de wijkkrant werd aangegeven, mag basisschool “de Reuzepas”, 
gelegen aan de Verdistraat, zich na de verbouwing een unilocatie noemen. Met andere woorden, een plek waar 
de belangrijkste functies voor kinderen worden gebundeld. In het schoolgebouw zijn er dan naast de lokalen 
waar passend en eigentijds onderwijs voor basisschoolleerlingen wordt gegeven, ook ruimten beschikbaar voor 
de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf. Basisschool “de Reuzepas” besteedt nu 
ook reeds veel aandacht aan de vroeg- en voorschoolse educatie.
Vanaf 1 augustus 2013 zullen alle leerlingen van “de Reuzepas” hun lessen kunnen volgen in het 
gerevitaliseerde en uitgebreide schoolgebouw.

De Redactie
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Oproep - Oproep - Oproep - Oproep - Oproep!!!

In 2009, om precies te zijn op
6 maart, is in Geleen-Zuid de laatste 
buurtschouw gehouden. In een 
dergelijke buurtschouw wordt de totale 
infrastructuur, van prullenbak tot struik, 
verkeersproblemen in de ruimste zin van 
het woord, de sociale veiligheid in zijn 
algemeenheid, alsmede de openbare 
verlichting onder de loep genomen. Deze 
buurtschouw gebeurt in het bijzijn van de bewoners van de wijk 
(Wijkplatform), gemeente, politie en woningcorporaties.
In 2009 kwamen ondermeer zaken als de desolate aanblik en
onderhoudstoestand van het winkelcentrum Zuid, diverse 
verkeersproblemen in de wijk, de onderhoudstoestand van de 

infrastructuur rond glascontainers en de 
opstartproblematiek rond het trapveldje aan de 
Hobbemastraat aan de orde.

De gemeente is voornemens om 2012 een 
nieuwe buurtschouw te organiseren. Eenieder 
die woonachtig is in de wijk Geleen-Zuid kan 
hiervoor zijn of haar knelpunt(en) of 
ergernis(sen) aandragen. Let wel, Ieder 
knelpunt of ergernis, groot of klein, is er een 
teveel en mag, met naam of anoniem, gemeld 
worden bij het wijkplatform via:

secretaris@geleenzuid.nl of per brief
p/a Graaflandstraat 21, 6165 VK  Geleen.

Ook kunnen meldingen rechtstreeks bij de gemeente gedaan worden via
het telefoonnummer van het klantencontactcentrum 046 - 477 77 77
Of via het e-mailformulier te verkrijgen via:

http://www.sittard-geleen.nl
/Contact/Vragen_meldingen_klachten/Melding_openbare_ruimte

Omdat de ervaring heeft geleerd dat niet alle binnengekomen meldingen,
klachten en aanbevelingen op die middag behandeld kunnen worden, zal 
een prioriteitenlijst worden samengesteld.

Samenvattend roept het Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis haar 
bewoners op om alle ergernissen de wijk aangaande te melden bij 
eerder genoemde adressen.

De Website van het Wijkplatform

Op www.geleenzuid.nl kunt u terecht voor:

! reeds gepubliceerde Wijkkranten

! foto’s van diverse activiteiten / Jaarmarkten

! het weer (weersvoorspelling) in Geleen-Zuid & de Kluis

! informatie over in het verleden gehouden wijkschouwen

! de contactadressen van diverse instanties en scholen

! informatie met betrekking tot veiligheid in de wijk

! nadere informatie over bouwplannen van openbare voorzieningen

Het uitverkochte boek “50 Jaar Geleen - Zuid”, 1960 – 2010

is volledig in pdf-format op de website geplaatst.
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