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Aan de Wijkbewoners  
van Geleen-Zuid & de Kluis >  

 Het is mooi geweest……! 

 

Beste wijkbewoners, 
 
Op 1 januari 2020 ben ik 10 jaar voorzitter van ons Wijkplatform. Een mooie mijlpaal en tevens een mooi moment 
om te zeggen: Het is mooi geweest en tijd om het stokje over te dragen. 
  
Het is goed om na een bepaalde periode een frisse wind door het Wijkplatform te jagen, daar zijn we in 2018 al mee 
begonnen met de komst van onze nieuwe secretaris, Jos Raven. Jos stelt zich elders in dit blad verder voor.  
Ook de functie van penningmeester zal in 2020 her ingevuld worden, de vacature staat op dit moment nog open. 
 
De functie van voorzitter heb ik steeds met veel plezier ingevuld; het Wijkplatform heeft tijdens mijn periode veel  
projecten kunnen en mogen ondersteunen. Ook hebben we projecten zelf opgezet. De wijk en haar bewoners staat 
en stond steeds centraal, informatieverstrekking en inspraak is dus een vanzelfsprekende zaak.  
Veel mooie initiatieven zijn naar voren gekomen. Initiatieven die wij als Wijkplatform hebben omarmd en                
ondersteund. Het “stokje” draag ik thans graag over aan mijn opvolger, Andries Bosma, ook hij stelt zich verderop in 
dit blad nog uitgebreid voor. 
 
Terugkijkend op 2019 kunnen we stellen dat er weer veel ontwikkelingen zijn geweest rondom de                             
gebiedsontwikkeling van onze wijk. Er is gestart met de renovatie van een reeks woningen van ZoWonen.  
De plannen van Glana Zuyderland zijn opnieuw bijgesteld en is men inmiddels begonnen met de werkzaamheden. 
Om aan het winnende project “De wijk als (t)huis” een bijdrage te kunnen leveren is er een ontwerpteam gevormd, 
dat uit wijkbewoners en professionals bestaat.  
 
In 2020 zal het Wijkplatform weer haar jaarmarkt organiseren, echter wel in een andere vorm, met minder rommel-
markt en meer culturele aspecten. Het centrale thema zal zijn “SAMEN” waaraan vele sub-thema’s kunnen worden 
gekoppeld.  
Is als wijkbewoner uw interesse gewekt, wilt u meedoen en hierin participeren, wilt u met ons meedenken/mee      
organiseren, neem dan  contact op met secretaris@geleenzuid.nl 
 
Ook in 2019, op 1 november om precies te zijn, heeft ons buurtpreventieteam Geleen-Zuid en de Kluis weer       
meegedaan aan de lokale actie tegen inbraken. Aan deze actie deden alle buurtpreventieteams binnen de gemeente 
Sittard-Geleen mee. Het doel van deze actie was om op deze dag geen inbraken te hebben in de wijk en de         
bewoners te informeren over inbraakpreventie door opvallend, in samenwerking met de politie en handhaving, door 
de wijk te lopen. Hieraan voorafgaand was er een boeiende presentatie over Meld Misdaad Anoniem. Daarna zijn 
wij met een aantal wijkbewoners en bestuurders van de gemeente Sittard-Geleen de wijk ingegaan. Samen zijn er  
diverse situaties gesignaleerd waarbij de bewoners actief op de hoogte werden gebracht. Het resultaat was opnieuw 
positief en net zoals voorgaande jaren enorm geslaagd.  
 

Bent U geïnteresseerd geraakt in het Buurtpreventieteam? Wij zijn nog steeds op zoek naar buurtbewoners die    
willen participeren en zich willen inzetten voor “hun” buurt. U kunt zich opgeven via buurtpreventie@sittard-geleen.nl. 
of buurtpreventie.geleenzuidkluis@gmail.com Zie verderop voor een uitgebreide oproep. 

Tenslotte wil ik eenieder bedanken die betrokken is bij het Wijkplatform voor zijn of haar inzet en de positieve        
samenwerking gedurende de afgelopen 10 jaren van mijn voorzitterschap en wens U allen fijne kerstdagen en een 
voorspoedig maar vooral vredig en gezond 2020. 

0202أعيادا سعيدة وسلمية وصحية عام   
 
Voorzitter 
Ronald Otten 

https://www.facebook.com/ronald.otten1
http://www.geleenzuid.nl/index.php
mailto:secretaris@geleenzuid.nl
mailto:buurtpreventie@sittard-geleen.nl
mailto:buurtpreventie.geleenzuidkluis@gmail.com
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                                      Stadsdeelwethouder Leon Geilen 

Beste inwoners van Geleen-Zuid en Kluis, 
 

Aan het einde van het jaar kijk ik graag even terug, maar vooral vooruit.  
2019 was een bewogen jaar. De gemeente stond voor een enorme bezuinigingsopgave. Daar hebben jullie in de wijk 
ook het een en ander van gemerkt. Het onkruid staat bijvoorbeeld hoger in de bloeimaanden. Dat verandert voorlopig 
niet. 
 

Laatst vroeg iemand me hoe de gemeente het probleem met zwerfvuil gaat oplossen.  
Ik besef dat het probleem niet zomaar uit te roeien is. Dit heeft te maken met mentaliteit. Er zijn nu eenmaal mensen 
die het niets uitmaakt om de omgeving waarin zij en hun medeburgers wonen te vervuilen; treurig! 
 

Er gebeuren echter in de wijk gelukkig ook dingen waar ik goede zin van krijg.  
Een groep vrijwilligers trekt iedere maand een uur lang door de wijk om het zwerfvuil, zoals hier boven benoemd, op 
te ruimen. Chapeau hiervoor, een goed voorbeeld dat naar ik hoop goed doet volgen. Een schone omgeving is per 
slot van rekening de verantwoording van ons allemaal. 
 

Vooruitblikkend staan we voor grote veranderingen in een deel van de wijk.  
Veranderingen waar we samen aan moeten werken. Samen met woningcorporatie ZO Wonen is een plan gemaakt 
voor Geleen-Zuid en de Kluis. In dat plan staat dat er gesloopt en nieuw moet worden gebouwd. Nog veel              
belangrijker in dat plan is, dat er veel aandacht moet zijn voor de mensen en hun rol in de wijk. Mensen moeten     
elkaar kunnen ontmoeten en oog hebben voor elkaar. Neem bijvoorbeeld de weggeefwinkel. Een geweldig initiatief 
dat loopt als een trein. Veel mensen in de wijk worden daar geholpen met spullen die een ander niet meer gebruikt. 
Daarnaast is het een plek waar mensen samenkomen en met elkaar kletsen. Binnenkort komt er ook een repaircafé, 
waar vrijwilligers kapotte spullen nieuw leven zullen proberen in te blazen. 
 

Misschien heeft u de afgelopen tijd gehoord of gelezen dat veel mensen zich alleen voelen en/of eenzaam zijn; de 
wintermaanden versterken dat gevoel vaak. Zoek elkaar daarom wat vaker op, ga eens langs bij de buurman als u 
hem een tijdje niet heeft gezien. Of ga langs bij het repaircafé. Help elkaar met boodschappen of in de tuin en maak 
een praatje. Dat doet iedereen goed. 
 

Tot slot zou ik als wijkwethouder graag weten wat er speelt en gebeurt in Geleen-Zuid en de Kluis. Aarzel daarom 
niet om mij aan te spreken of een afspraak met mij te maken om zaken te bespreken. Ik ben geregeld in de wijk   
aanwezig. 
Voor nu alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.  Tot gauw! 
 
 

Leon Geilen, Stadsdeelwethouder.  

   
  

Wie kent de Wijk!!!  
© Léon Lemmens  

https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/College/Wethouder_Leon_Geilen
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Werk_in_uitvoering_en_projecten/Projecten/Aanleg_Het_Groene_Net
https://cmgeleen.nl/blog/nieuws-1
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Wie kent de Wijk!!!  
© Léon Lemmens  

Léon Lemmens is mijn naam. 
 
Voorzitter KBO Geleen-Zuid & de Kluis,  
Intermediair van de Roma’s, Sinti’s en Woonwagenbewoners binnen  
de Westelijke-Mijnstreek, lid van Wmo-raad, burgerpanel lid Limburg  
t.a.v. werkgelegenheid en lid van de Gideonbende. 
 
Al geruime tijd ben ik bezig om de wijk in kaart te brengen met als doel:. 

  welke verenigingen actief zijn in de wijk 

  inwoners de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de voorzieningen 

  verbinding leggen met partners in de wijk 

 verspreiding van de kaart onder de bewoners van Geleen-Zuid en de Kluis. 
 
Deze sociale kaart wordt elke 3 maanden bijgewerkt, zodat deze  
voor eenieder toegankelijk blijft. 
 
De kaart is onderverdeeld in: 

  samenleving    cultuur, verenigingen, wijkplatforms 

  hulp -en organisaties  PIW, voedselbank, adviesraden 

  zorginstellingen   Vivantes, Zuyderland 

  medische zorg   huisartsen, verpleegkundigen, ed. 

  informele zorg   Van de Brug tot Huis van de Wijk 

  jeugdzorg    centrum jeugd en gezin 

  onderwijs    basisonderwijs, voorgezet onderwijs 

 huisvesting    woonaanbieders 
 
U kunt uw gegevens doorgeven bij Léon Lemmens  1socialekaart.kluis@gmail.com 
 

Wie de buurt kent, kent ook zijn of haar buren 

Colofon Bestuur  Stichting  Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis 
 

Voorzitter Ronald Otten  06 - 13 07 41 80       voorzitter@geleenzuid.nl 
   
Secretaris Jos Raven 06 - 37 19 99 54                       secretaris@geleenzuid.nl  
 
Penningmeester Michel Penris  06 - 20 03 48 65      penningmeester@geleenzuid.nl 
 
Redactiecommissie   Piet Besselink, Ton Cuijpers, Ronald Otten,  Ton Wolters  redactie@geleenzuid.nl 
 
Webmaster  Geleen Zuid & de Kluis  webmaster@geleenzuid.nl 
 
Website  www.geleenzuid.nl 

Uw vereniging gratis in de wijkkrant? 
 

Dat is mogelijk. Er zijn wel enkele voorwaarden: 

 Tekst aanleveren in Word  ( doc, docx)  of 
 

 Platte tekst zonder opmaak ( txt)  
 

 Maximaal 1 A4 tekst, inclusief  foto’s 
 

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

 Totaal overzicht voor lay-out wens mag worden meegestuurd 
 

 Redactie kan tekstueel, indien nodig aanpassen/inkorten 
 
 

Twijfels?  Stuur uw vraag of reactie aan:  redactie@geleenzuid.nl 

mailto:1socialekaart.kluis@gmail.com
mailto:voorzitter@geleenzuid.nl
mailto:secretaris@geleenzuid.nl
mailto:penningmeester@geleenzuid.nl
mailto:redactie@geleenzuid.nl
mailto:webmaster@geleenzuid.nl
http://www.geleenzuid.nl
http://www.geleenzuid.nl/index.php
mailto:redactie@geleenzuid.nl
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                           Even voorstellen: Voorzitter en Secretaris 
© Jos Raven en Andries Bosma  

   
  

                           Een nieuw bestuur voor het Wijkplatform  

Onze wijk staat aan het begin van een periode met veel infrastructurele wijzigingen, waaronder de renovatie en sloop van 
een aantal hoogbouwflats en portiekwoningen; de omvangrijke uitbreiding van zorggroep Zuyderland en mogelijk op    
termijn, de aanleg van stadsverwarming op restwarmte van Chemelot.  
 
Ook onderhoudswerkzaamheden aan de infra (de wegen) en het groen kunnen we de komende jaren verwachten.      
Tenslotte zullen er discussies plaatsvinden over een aantal gebouwen in de wijk zoals o.a. de kerkgebouwen en           
gemeenschapsaccommodatie(s). 
 
Al met al heel veel activiteiten, waarmee ons Wijkplatform Geleen-Zuid en De Kluis (WPF) te maken gaat krijgen. Niet als 
de initiatiefnemer, maar wel als de organisatie die gevraagd en ongevraagd advies kan en zal gaan geven. De voor onze 
wijk belangrijke zaken en ontwikkelingen worden altijd binnen het bestuur van het WPF besproken en iedereen die bij de 
vergaderingen aanwezig is, kan zijn of haar zegje doen. 
 
Als WPF hebben we dus en “spreekrecht” en een adviesrol. Daarmee hebben we de laatste jaren best veel voor elkaar 
gekregen, niet altijd fysiek zichtbaar maar resultaten zijn er zeker geweest. 
 
Als we het over het WPF spreken, dan hebben we het over het bestuur en alle deelnemers aan het tweemaandelijkse 
overleg in het Wiekhoes (dit is een ruimte in het Plenkhoes aan de Bachstraat). 
 
Ingaande 01.01.2020 vinden er een aantal wijzigingen plaats, een aantal bestuursleden zal per die datum terugtreden en 
het nieuwe bestuur zal de uitdagende initiatieven volgen en waar mogelijk mede vorm geven.   
Andries Bosma en Jos Raven zullen zich als voorzitter en secretaris bezig houden met de dagelijkse gang van zaken   
binnen WPF. 
 
Het bestuur is echter nog niet compleet, want we zijn nog op zoek naar een nieuwe  penningmeester. Dit moet iemand 
zijn, die niet enkel op de centjes past, maar daarnaast een persoon die samen met de andere bestuursleden en deelne-
mers de uitdagingen in onze wijk aangaat. 
 Als u interesse heeft kunt u zich aanmelden. Er is al een oproep geplaatst op Facebook en op onze website. Wij hopen 
op veel reacties.  
Bij de redactie van het Wijkblad is ook behoefte aan uitbreiding, bijvoorbeeld de opmaak van het blad, maar ook het bin-
nenhalen van advertenties en artikelen. Interesse? Laat het ons weten. 
 
Het “oude” bestuur was er steeds voor de wijk en haar bewoners.  
Het “nieuwe” bestuur zal deze lijn volgen, en wel met hart en ziel. 
 
Graag stellen we ons aan u voor op de volgende pagina.  

Gezocht voor het Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis: 
 
 Penningmeester 
 
 Redactielid of leden t.b.v. opmaak wijkblad en binnenhalen 

van adverteerders 
 
Meer weten en/of interesse?   
Maak het kenbaar bij  secretaris@geleenzuid.nl 

mailto:secretaris@geleenzuid.nl
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                           Even voorstellen: Voorzitter en Secretaris 
© Jos Raven en Andries Bosma  

Voorzitter Andries Bosma ( voorzitter@geleenzuid.nl ): 
 
Per 1 januari 2020 zal ik als voorzitter fungeren binnen het WPF. Ik ben onlangs vroegtijdig met pensioen gegaan en 
woon nu al 4 jaar met veel plezier in deze wijk. Ik heb de intentie om de constructieve lijn van mijn voorganger voort te 
zetten, met veel oog en inzet voor wijkverfraaiing, wijkveiligheid en support voor talloze initiatieven vanuit verenigingen 
en individuen. In mijn professionele leven ben ik altijd actief geweest in de infrastructuur, eerst aan de uitvoerende kant 
en naderhand als toezichthouder, beheerder en beleidsmaker. Met deze mix aan ervaringen denk ik dat ik in staat ben 
om een goede en gelijkwaardige gesprekspartner te zijn voor gemeente, woningbouwvereniging en alle andere        
organisaties die in onze wijk initiatieven hebben of willen hebben. Op die manier hoop ik u als wijkbewoner adequaat te 
kunnen informeren en uw belangen goed te behartigen. Voor mijzelf levert het WPF een mogelijkheid om met veel 
mensen in contact te komen en voldoening te vinden in het informeren over wijkrelevante ontwikkelingen, het creëren 
van oplossingen of het vermijden van conflictsituaties. Graag zet ik mij op deze wijze in voor U. 
 
 
Secretaris Jos Raven ( secretaris@geleenzuid.nl ) 
 
Eind vorig jaar zag ik in ons wijkblad de oproep voor de aanmelding als secretaris van het WPF. De taakomschrijving 
die bij de functie was vermeld, vond ik zo interessant en zo goed aansluiten bij mijn dagelijkse werk, dat ik mij heb   
opgegeven. Vrijwel direct daarna werd ik door de voorzitter gevraagd voor een gesprek en het klikte meteen. 

Sinds 1 februari 2019 ben ik al in functie en heb al met veel zaken te maken gehad; allemaal dingen die te maken    
hebben met het wel en wee van onze buurt. 

Andries Bosma en ik gaan proberen er iets moois van te maken, maar dat kan niet alleen, samen moet we het doen. 
Uw ideeën en initiatieven voor onze wijk zijn van harte welkom. Schroom niet en geef ze door. Via allerlei kanalen zijn 
we bereikbaar, telefoon, Facebook, website en/of tijdens de vergaderingen in het Wiekhoes. 

Links Jos Raven.  
Rechts Andries Bosma. 

Onze website al eens bezocht? 

 

www.geleenzuid.nl 

 

Boordevol informatie en foto’s  

en terugkijken in Wijkbladen  

van voorgaande jaren.  

Ook het boek 50 jaar  

Geleen Zuid  

staat er in z’n geheel op 

mailto:voorzitter@geleenzuid.nl
mailto:secretaris@geleenzuid.nl
http://www.geleenzuid.nl/
http://www.geleenzuid.nl/
http://www.geleenzuid.nl/
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Kent u uw wijk?  Deel 8  Huize Sint-Jansgeleen 
© Ton Wolters  

 

Tot de nederzetting Sint-Jansgeleen tussen 
Sweikhuizen en Spaubeek behoorden naast 
het herenhuis, een neerhof (=hoeve) en een 
aan de Geleenbeek liggende graanmolen. 
Over de bouw van het kasteel op deze locatie 
zijn geen rechtstreekse gegevens beschik-
baar. Wel is beschreven is dat men in de  
Middeleeuwen vanaf de nederzetting         
Neder-Spaubeek, het huidige Oude Kerk, 
over de beide oevers van de Geleenbeek 
naar de graanmolen bij Genhoes kon gaan. 
Met dit Genhoes wordt de voorganger van het 
in de dertiger jaren afgebroken herenhuis  
Sint-Jansgeleen aangeduid. 
 
In de 15

e
 eeuw kreeg het kasteel de naam 

”Heer Jans Geleen” omdat vanaf de 15
e
 eeuw 

achtereenvolgens drie heren met de voor-
naam Jan dit leengoed in hun bezit hadden.  
In 1601 liet Arnold  Huyn van Amstenrade bij 
het opmaken van het nieuw leenregister    
specifiek vastleggen dat hij nu de Heer was 
van "den Huijse van Sint Jans Geleijn”. 
Een akte uit 1775 beschrijft "Het Casteel van 
Heer Jans Geleen met “den voorhoff, wae-
raen sijn gehoorende omtrent vijff en vijfftig 
Bunders ackerland en ontrent drij en twintigh 
Bunders soo weijden als beemden neffens 
eenen Bosch ‘Den Vrouwenbosch’ genaemt, 
alles in een stuck gelegen." 
Ook in 1867 was de officiële aanduiding nog 
steeds “Huis Jansgeleen”, 
De oudste bekende concrete beschrijving van het kasteel is van rond 1776. Op een in Gent gedrukte affiche wordt het 
genoemd als “Een seer groot en wel gebouwen Casteel, omringt met schoone wallen en vijvers.” 
Rond 1775 knapte prins Charles de Ligne het gehele complex op door de oude lemen muren te vervangen door stenen 
muren en het strooien dak van leien te voorzien. 
De in Oirsbeek geboren historicus Jos Habets schreef in 1857 dat in het begin van de 19

e
 eeuw een vleugel en een to-

ren van het slot werden afgebroken. Het oude kasteel verkeerde sedert 1860 in een desolate toestand.  
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Kent u uw wijk?  Deel 8  Huize Sint-Jansgeleen 
© Ton Wolters  

   
  

Deel 8 Huize Sint-Jansgeleen 
© Ton Wolters  

De trillingen van de ernaast liggende spoorlijn Sittard-Heerlen (1896) en de instabiliteit van de bodem ten gevolge van 
mijnverzakkingen door de kolenwinning hebben verder bijgedragen aan het algehele verval.  
Het kasteel zelf werd in de jaren dertig afgebroken en er resteren thans niet meer dan enkel muurrestanten langs de 
spoorlijn.  
 
Van de bij het kasteel behorende voorhof zijn de belangrijkste bijgebouwen behouden gebleven. Ze zijn gerestaureerd en 
hebben een monumentale status   
Het oudste deel is de voormalige brouwerij (C) is uit 1567. De voorhof of pachthoeve (neerhof) met voormalige pachters-
woning (B) dateren uit 1730. Zij verkeren in goede staat en worden nog bewoond.  
De grote schuur is uit 1720 en de haaks daarop staande stal werd waarschijnlijk  rond 1775 aangebouwd.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In april 1991 ontdekte men tijdens graafwerkzaamheden voor een nieuw riool  de fundamenten van de in 1857 door Ha-
bets genoemde toren. Aan de voet van de fundering vond men aardewerk uit het begin van de 13

e
 eeuw. 

Deze fundering ligt tussen de brouwerij (C) en de resten van het herenhuis (A). De muren hadden een dikte van 2,20 me-
ter en buitenom moet de doorsnede 8,80 meter zijn geweest. Ook werd vanaf de toren  in de richting van het herenhuis 
de aanzet van een muur aangetroffen. 
  
 
Bronnen: 
RCE Amersfoort, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, register van rijksmonumenten 
Sint Jansgeleen, Arthur Schrijnemakers, 1985 
Becha, Tijdschrift Heemkundevereniging Beek, 1991, Paul Mennens 
Geschiedenis van Geleen, deel 1, Arthur Schrijnemakers, 1998  
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Wat is buurtpreventie?  

                                  

   
  

         Een schone buurt, daar help ik aan mee! 

Samen voor een schone wijk  

Beste wijkgenoten, 
 
Samen voor een schone wijk, dat hebben we het afgelopen jaar gedaan door zwerfafval te verzamelen.  
En met succes, tot eind oktober zijn we er acht keer op uitgetrokken met 13  enthousiaste buurtgenoten 
en hebben we 36 afvalzakken gevuld. Of anders gezegd: “Onze buurt is 140 kilo zwerfvuil armer!”  
 

Ook hadden we een succesvolle wijkactiviteit op 21 september jl., de World Cleanup Day!  
Met z'n zeventienen,  jong en oud, de wijk in en er is heel wat bijeengeraapt. 
Inmiddels is er een vaste kern ontstaan en krijgen we contacten met andere zwerfvuilrapers in de wijk. Gesprekken 
met mensen tijdens het folderen in Winkelcentrum Zuidhof, waar ook onze affiches hangen, tonen aan dat veel men-
sen in hun eigen omgeving actief bezig zijn om zwerfafval op te rapen, …...... Chapeau hiervoor. 
 
De gemeente blijft met onze bijdrage aan een schonere en mooiere wijk ondersteunen.  
Ook Partners in Welzijn (PIW) en het Wijkplatform helpen daar waar mogelijk is.  
In december worden onze activiteiten van 2019 geëvalueerd en de planning voor 2020 besproken. 
Als je mee wil doen, noteer dan alvast de onderstaande drie zaterdagen in je agenda. 
 
-    21 maart 2020: Landelijke Opschoondag 
-    22 april 2020: Earth Cleanup Day (de vijftigste keer!!!) 
-    19 september 2020 : World Cleanup Day 
 

Buiten onze reguliere opraapdagen gaan we op bovenstaande data nog eens extra op pad, we hope to see you, 
want,  iedereen kan en mag zijn steentje bijdragen aan een beter milieu door je eigen straat en stoep schoon te    
houden en het zwerfvuil  in je eigen omgeving te verzamelen.  
 
Het is gezellig, je bent in de open lucht, je leert mensen kennen en jouw eigen wijk knapt ervan op. Noteer  ook alvast 
de dagen voor januari en februari 2020:  
 
   dinsdag 14 januari 2020 en dinsdag 11 februari 2020.  
 
Vertrek altijd vanaf ’t Wiekhoes (Bachstraat 2, achter het Plenkhoes), om 14.00 uur.  
Na afloop drinken we daar samen thee en/of koffie. 
Houd de website van het Wijkplatform (www.geleenzuid.nl) en facebook Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis in de 
gaten voor de andere data in 2020. 
Vragen? Mail naar schonewijkzuid@gmail.com of app naar 06 -20 28 02 41. 
 

 

Tot gauw! Bij ’t Wiekhoes, Bachstraat 4, Geleen (achter ’t Plenkhoes) 

http://www.geleenzuid.nl/
https://www.facebook.com/wijkplatform.geleenzuid.kluis/
mailto:schonewijkzuid@gmail.com
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Wat is buurtpreventie?  

                                  

   
  

         Een schone buurt, daar help ik aan mee! 

Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in de eigen woonomgeving. Dit toezicht is ook opgestart door 
de bewoners zelf, want zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar 
kennen, elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij erg belangrijk.  

 

WAT LEVERT BUURTPREVENTIE OP?  
Door de inzet van buurtpreventieteams vergroot het veiligheidsgevoel, de saamhorigheid en de sociale betrokkenheid.      
Ook criminaliteit en overlast daalt. Uitgangspunt is hierbij een gezamenlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente,    
brandweer en andere partners, zoals woningbouwcorporaties en Partners in Welzijn. 

Wil JIJ een bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in onze buurt?  
Wij zoeken mensen die een uurtje per week tijd hebben om samen met een ander teamlid een preventieve wandeling  
te maken door onze wijk. Daarbij let je op de voorzieningen in de openbare ruimte en rapporteert gebreken aan de   
coördinator. Ook let je op de woonveiligheid, enerzijds door zichtbaar herkenbaar rond te lopen, anderzijds door       
gevraagd én ongevraagd preventietips te geven aan buurtbewoners. Soms kun je ook mensen aanspreken aan op hun 
gedrag, bijvoorbeeld bij afvaldumpingen of bij overlast. Dit alles doe je met tact en je weet tot waar je kunt gaan. 
 
Wij bieden je een opleiding sociale vaardigheden en je krijgt informatie van één van de wijkagenten over je rol,                        
je mogelijkheden en je “bevoegdheden”. 
 
Daarnaast kom je in een heel gezellig team, waar we regelmatig overleggen hebben, gezamenlijke acties, zoals fiets-
project Zuidhof, fietsverlichtingsactie of 1dagniet, uitvoeren en één keer per jaar een gezellig samenzijn, met de andere 
preventieteams in de gemeente, met een hapje en drankje. 
 
Ben je enthousiast, open-minded, assertief en inlevend? Wandel gerust eens een keertje mee, om te kijken of dit iets 
voor jou is. Mail dan naar:  

buurtpreventie.geleenzuidkluis@gmail.com                       
en maak een afspraak. 

Ben je al overtuigd en je wilt je graag aanmelden bij ons 
gezellige team, mail dan naar:  

buurtpreventie@sittard-geleen.nl 

mailto:buurtpreventie.geleenzuidkluis@gmail.com
mailto:buurtpreventie@sittard-geleen.nl
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Halloween 2019 Geleen Zuid & de Kluis 
 

 
Vorig jaar hebben jullie kennis kunnen maken met Halloween bij ons in de wijk. Deze activiteit 
werd zo goed bezocht dat het Wijkplatform heeft voorgesteld om en een ander breder aan te 
pakken en samen met de hoogbouw-commissie de organisatie voor 2019 op te zetten. Daarbij 
werd de samenwerking gezocht met “ons”  gemeenschapscentrum “het Plenkhoes”. 
 
Door de vrijwilligers werden de nodige uren in de voorbereiding gestoken  en werden er twee 
tochten uitgezet, één Halloween Speurtocht voor de kleintjes uit de buurt met leuke opdracht-
jes en een spannende route door de wijk. Deze tocht heeft op vrijdag 1 november plaatsgevon-
den. Vanuit een “spannend” en “spookachtig”  Plenkhoes vertrokken de kinderen voor hun  
tocht die uiteindelijk weer eindigde in een leuke after party. 
 
Op zaterdag 2 november vond de “Grote Halloween Griezeltocht” plaats. Met een busje wer-
den de deelnemende groepen naar de parkeerplaats Ten Eysden vervoerd, waarna ze een 
grote ronde langs de Geleenbeek, door het Danikenbos, langs de Streekboerdij Daniken en de 
visvijver liepen om uiteindelijk te eindigen op de parkeerplaats aan het Driepoelpad.  
De route was dit keer extra spannend  door vele “enge” griezels/figuranten  die ondersteund 
werden met “angstige” geluidseffecten, verschillende laser- en lichteffecten en een heuse  
vuurspuwer.  
De deelnemers hebben griezelige momenten beleefd, maar gelukkig is iedereen weer “levend” 
teruggebracht naar het Plenkhoes, waar we met z’n allen nog een hele leuke en gezellige after 
party hebben gevierd. 
Heb je Halloween dit jaar gemist….probeer er dan volgend jaar bij te zijn. 
 
Bron: Ronald Otten 
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Halloween 2019 Geleen Zuid & de Kluis 
 

Halloween 2019 Geleen Zuid & de Kluis 

http://www.druk-printservice.nl/
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   Stichting DE BRUG 
  Vrijwilligers met een glimlach 

Dirigent Ton Vennix 

Nieuws van KBO Geleen-Zuid & de Kluis 

      BEDANKWOORDJE VAN MIEKE MACKOWIAK 
  
      Graag wil ik iedereen bedanken die meegeholpen heeft met het verzamelen  
      van de DE-koffiepunten. Dit jaar hebben we 60.000 punten verzameld  
      waardoor er 60 ponds pakken koffie konden worden geschonken aan de  
      voedselbank Limburg. Iedereen die punten heeft geschonken, hartelijk dank  
      hiervoor.  (het bestuur vond dit initiatief zeker een bloemetje waard) 
        
        
 
Bij dezen nodigen wij u uit voor de Nieuwjaarsborrel op 7 januari 2020 vanaf 13.30 uur. E.e.a. vindt plaats in 
het gebouw van de Scouting, Lijsterstraat 16. 
De kosten zijn: € 3,00 voor leden en € 3,50 voor niet-leden. Het geheel zal worden omlijst met muziek. 
 
Voor ons bestuur zoeken we nog een secretaris. Is dit een uitdaging voor u? Meldt u dan aan bij een 
van de onderstaande personen. 
 
Miep Rutten 046 - 47 51 368    of   Léon Lemmens  06 - 41 72 83 73  kbo.dekluis@gmail.com 
Namens het bestuur van de KBO Geleen-Zuid & de Kluis Wensen wij u Prettige Feestdagen. 
 
Abonnementstarief eigen bijdrage Wmo in 2020 
Op 1 januari 2020 wordt de ‘Wet abonnementstarief Wmo’ van kracht. Met deze wet wordt de invoering van het       
abonnementstarief voor cliënten die gebruik maken van maatschappelijke ondersteuning op basis van de Wet         
Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015) geregeld. Onder het abonnementstarief vallen, naast                
maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten (uitgezonderd beschermd wonen), ook algemene              
voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. 
In 2020 betaalt iedereen maximaal € 19,00 per maand (in 2019 was dit maximaal € 17,50 per 4 weken). Het CAK kijkt bij 
het bepalen van de eigen bijdrage niet meer naar inkomen, vermogen en/of de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.  
Meer informatie kunt u ook vinden op de website van het CAK. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) 
waarin één van de partners nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor 
hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.  
Wie partner is die meetelt voor de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK. 
 
 

Gemengd Koor Voces Vocales Geleen e.o. 
 

Gemengd Koor Voces Vocales Geleen e.o. heeft dit jaar afscheid genomen van dirigent Peter Eijkenboom.  
Vanaf juli 2019 staat het koor onder leiding van Ton Vennix uit Maastricht, de heer Vennix was de afgelopen jaren de 
vaste begeleider bij de concertoptredens van het koor. Onder zijn leiding gaat het koor verder op de ingeslagen weg. 
Het koor is op zoek naar uitbreiding van het ledental. Er is behoefte aan mannen – en vrouwenstemmen.  
Iedere  maandag is repetitie van 20.00u tot 22.00u in ’t Plenkhoes , Bachstraat 2, 6164 BZ Geleen. 
Loop gerust eens binnen tijdens de repetitieavond en maak kennis met het koor, haar dirigent en het zingen in een koor. 

 

mailto:redactie@geleenzuid.nl
https://www.facebook.com/wijkplatform.geleenzuid.kluis
mailto:kbo.dekluis@gmail.com
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   Stichting DE BRUG 
  Vrijwilligers met een glimlach 

Vrijwilligers met een glimlach 

 
Vrijwilligersorganisatie “De Brug” zet vrijwilligers in op diverse gebieden.  
Er zijn o.a. vrijwilligers beschikbaar die ingezet worden bij mensen in hun laatste levensfase en die ervoor kiezen 
thuis te sterven. Deze vrijwilligers hebben een basistraining VPTZ (vrijwillige palliatieve en terminale zorg) gevolgd. 
Ook wordt hen de mogelijkheid geboden om enkele landelijke georganiseerde trainingen te volgen.   

 
Verhalen uit de praktijk 

 
Een verpleegkundige belt voor een inzet bij  een alleenwonende man van 67 jaar. Tijdens het eerste gesprek  
maakt hij een vitale indruk, ondanks zijn vertraagd tempo en langzaam praten door ademtekort; ook is hij  sterk 
vermagerd. Hij spreekt vrij over zijn aanstaande overlijden, vrijwel alles is geregeld en de resterende weken wil hij 
nog actief leuke dingen ondernemen met een vrijwilliger, maar ook zoveel mogelijk samen met zijn elders         
wonende partner. Hij verhaalt over een bijzondere ervaring van enkele dagen terug. Het is voor hem een bewijs  
dat er toch ‘iets’ is na dit leven. Hij spreekt hierover met warmte vanwege het terugvinden van een verloren gevoel 
of overtuiging. Anderhalf week later is hij overleden. De vrijwilliger heeft hem maar een enkele keer ontmoet en is 
verrast en ook een beetje ontdaan door dit snelle overlijden van deze nog actieve geest. 
Een mevrouw is ernstig ziek;  door de palliatieve (niet genezende) chemokuur ligt zij al 2 weken in bed. Haar man 
zorgt voor haar met ondersteuning van de thuiszorg. Ze wonen in een dorp dat vrijwel geen voorzieningen heeft, 
waardoor toch wel geïsoleerd raakt. Door de inzet van de vrijwilliger kan de man op zijn gemak gaan wandelen en 
boodschappen doen. Mevrouw heeft daarnaast iemand anders om een praatje mee te maken en tevens iemand 
die hulp kan inroepen als ze aanvallen van pijn krijgt. Na een aantal weken is mevrouw door een specifieke      
behandeling redelijk opgeknapt. Het koppel kan op eigen kracht weer verder en dat is voor hen het moment om de 
vrijwilliger weer los te laten, zodat deze voor iemand anders inzetbaar is. Bij verslechtering van de situatie kan  
altijd weer de hulp van een vrijwilliger ingeroepen worden.      

 
 

Vrijwilligers laatste levensfase 
 

De vrijwilligers van De Brug zetten zich in om de laatste periode van het leven zo prettig mogelijk te maken, in  
aanvulling op de professionele hulp. Ze bieden hulp aan de zieke, maar ook aan de partner en andere naasten. 
Toch is het geen eenrichtingsverkeer. Als vrijwilliger ontvang je ook veel; je wordt deelgenoot van een periode die 
we allemaal maar één keer meemaken en soms krijgen we een levensles aangereikt of een les in onze (voor)
oordelen. Zo krijgen onze vrijwilligers, maar ook de teamleden van De Brug, te maken met situaties die geheel 
anders zijn dan onze eigen normen en waarden.  
Als dan blijkt dat in dat gezin de liefde boven alles staat, ga je met een levensles naar buiten. 
 
Voor inzetten in de palliatieve of terminale fase kunt u telefonisch contact opnemen met 
 
   046 - 458 1066 of 06 - 83 43 78 96  
 
of via e-mail info@thcdebrug.nl.  
Er zijn momenteel nog vrijwilligers voor de laatste levensfase beschikbaar. 

Nieuws van KBO Geleen-Zuid & de Kluis 

mailto:info@thcdebrug.nl
https://www.thcdebrug.nl/
https://www.thcdebrug.nl/
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KERSTCONCERT MIGNON OP  ZONDAG 15 DECEMBER 
        

Op zondag 15 december houdt Mignon om 14 uur haar jaarlijkse kerstconcert in de     
Augustinuskerk, Geleen-centrum. 
Dit jaar gezamenlijk met Fanfare Société St. Martin uit Stein. 
Uit hun gelederen zal ook een ‘Little Drummerboy’ soleren.  
Solistische medewerking wordt verleend door de mezzosopraan Elénore Bronswik. 
De muzikale leiding is in handen van Sonja Feenstra en de pianobegeleiding gebeurt 
door Robert Weirauch. 
 

“OOK  JÍJ  KUNT  BIJ  MIGNON  DE  TOON  ZETTEN!” 
Geleens Mannenkoor Mignon ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je van kameraadschap, zang en muziek houdt, dan ben jij dé man voor onze         
vereniging. Wij zijn voortdurend op zoek naar weer nieuwe leden. We helpen jou en je 
partner graag om je snel thuis te voelen in onze vereniging en steunen je ook bij het     
instuderen van de zangstukken. Koorzang is een gezellige, laagdrempelige hobby, die 
aan onze leden heel veel plezier verschaft. Dat is ook  bereikbaar voor jou! Kom gerust 
eens op een maandagavond vrijblijvend naar een repetitie luisteren en kijken in            
zalencentrum De Hanenhof in Geleen. Je bent altijd van harte welkom bij ons Geleens 
Mannenkoor Mignon.  
 

Voor meer informatie www.mignon-geleen.nl 
Maandagavond  -  Mignonavond 

advertorial 

http://www.mignon-geleen.nl
http://www.mignon-geleen.nl/

