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     Aan de Wijkbewoners  
                      van  

 Geleen - Zuid & de Kluis 

Beste wijkbewoners, 

 

Een wijk waarin de komende jaren heel veel gaat gebeuren zoals o.a. sloop, renovatie en vernieuwing, kortom     

Geleen-Zuid gaat op de schop. Het doel; een “nog” betere, mooiere en leefbaardere wijk maken, waar we met z’n 

allen, jong en oud, gezamenlijk kunnen (blijven) wonen met de daarbij behorende zorg, maar ook met de benodigde 

faciliteiten. Verderop in dit blad worden al een aantal projecten beschreven. Uiteraard zal dit alles gepaard gaan met 

overlast maar ik ga er voorshands van uit dat dit tot een minimum wordt beperkt en er goede afspraken met alle  

partijen zijn of kunnen worden gemaakt. Als Wijkplatform zullen we natuurlijk betrokken blijven en waar nodig        

gevraagd en ongevraagd advies geven. Onze inwoners informeren we via het wijkblad, onze website of onze     

facebook pagina. 
 

Ook zal er dit jaar een besluit worden genomen over een passend gemeenschapshuis binnen onze wijk. Vanuit de 

gemeente Sittard-Geleen wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart naar een aantal beschikbare locaties.  

Het Wijkplatform heeft ter zake al een duidelijk signaal en voorkeur afgegeven richting gemeentebestuur, dit zal door 

deze worden meegenomen in haar besluitvorming. 
 

Er staat dus van alles te gebeuren en wij zijn dan ook drukdoende om na de zomer een informatiebijeenkomst voor 

alle wijkbewoners te organiseren waarin alle betrokken partijen aan het woord komen om e.e.a. toe te lichten.  

Op die manier krijgen we allemaal een beter en overzichtelijk beeld van “Geleen Zuid op de schop”  
 

De afgelopen jaren was er rondom Vaderdag de traditionele jaarmarkt met leuke kraampjes, fijne muziek,          

spannende demo’s, een hapje en een drankje en natuurlijk heel veel gezelligheid. Dit jaar is er helaas geen         

jaarmarkt. Ons bereikten steeds vaker berichten dat de jaarmarkt een rommelmarkt was geworden.  

De jaarmarktwerkgroep wilde de jaarmarkt daarom in een nieuw jasje steken met minder rommelmarkt maar meer 

info, meer  speciale demonstraties, meer lokale kunst-  en cultuur, goede (lokale) en lekkere muziek en het genot 

van een, uit de diverse culturen, hapje en drankje, waarbij eindelijk weer eens het Plenkhoes ingezet zou kunnen 

worden.  

Door o.a. onduidelijke communicatie en tijdsplanning is het niet gelukt om alles te regelen met als gevolg dat de  

jaarmarktwerkgroep (allemaal vrijwilligers) is opgestapt. Omdat alle ingrediënten nog aanwezig zijn hopen we dat 

een nieuw te vormen werkgroep hierop verder kan bouwen zodat er in 2020 een geheel nieuw opgezette jaarmarkt 

Geleen-Zuid / Kluis zal zijn. Indien U interesse heeft om hierin te participeren, mee te werken, na te denken en de 

handen uit de mouwen wilt steken, geef Uw naam dan door aan de secretaris via email: secretaris@geleenzuid.nl 
 

Tot slot wens ik iedereen nu al een fijne vakantie toe en bedank ik iedereen die zich ook dit jaar weer vrijwillig voor 

ons Wijkplatform inzet. Indien U interesse heeft om lid te worden van het Wijkplatform, neem dan contact op met  

onze secretaris (email adres zie hierboven). 
 

Voorzitter 

Ronald Otten  

   

     Onze Buurt  

Onze Buurt bevordert de leefbaarheid in wijken en dorpen. We vinden het belangrijk 

dat mensen in wijken samen werken aan de verfraaiing van de omgeving en onder-

linge contacten opzoeken. Daarom reiken we elk jaar een stevig startkapitaal uit aan 

het beste buurtplan. Inschrijven voor de prijs van dit jaar kan tot en met 23 augustus 

2019 via het formulier onder  het tabblad “kans-maken-op-een-prijs” . Onze Buurt is 

een actie van de woningcorporaties verenigd in Ons Limburg, uitgevoerd met hulp 

van Oranje Fonds en de Provincie Limburg.  

 

Lees het hele artikel via website:  www.onzebuurt.eu 

https://www.facebook.com/ronald.otten1
http://www.geleenzuid.nl/index.php
mailto:secretaris@geleenzuid.nl
https://onzebuurt.eu/
https://onzebuurt.eu/
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                                      Stadsdeelwethouder Leon Geilen 

 
Beste inwoners van Geleen-Zuid en de Kluis,  

Wat gebeuren er toch veel mooie dingen in Geleen-Zuid en de Kluis. Dat valt ook onze regionale media op.  

Zo stond onlangs een bericht in de krant over het geweldige initiatief om gezamenlijk zwerfafval op te ruimen om de 

wijk schoon te houden. Een groepje wijkbewoners gaat iedere maand op dinsdag of donderdag aan de slag om  

zwerfafval op te ruimen. In een uur tijd wordt dan veel plastic, blikjes en andere rommel verzameld. Iedereen kan 

meedoen! De gemeente zorgt voor handschoenen, prikstokken en zakken. Ik zal zelf ook een keer meehelpen,  

zodat ik met eigen ogen kan zien hoe buurtbewoners samen proberen de wijk schoon te houden. 
 

Nog zo’n voorbeeld van iets moois in Geleen-Zuid en de Kluis dat de regionale pers haalde: in februari opende in 

zorgcentrum Zuyderland Glana het Huis van de Wijk. Hier worden ouderen uit de wijk betrokken bij de sociale  

activiteiten van het zorgcentrum, zoals rolstoeldansen, yoga en kienen. Ook zullen vrijwilligers en stagiairs vanuit het 

Huis van de Wijk mensen uit de buurt helpen bij het doen van boodschappen, het uitlaten van de hond of het  

bereiden van een maaltijd. Een geweldig voorbeeld van hoe het  sociale contact tussen mensen uit de wijk  

gestimuleerd wordt.   
 

Eind maart mocht ik Zalencentrum ’t Plenkhoes heropenen. De familie Schmitz is in de korte periode dat ze bezig is, 

succesvol aan de slag om het gemeenschapshuis voor Geleen-Zuid en de Kluis weer leven in te blazen. Tal van  

activiteiten staan inmiddels op de agenda.  
 

De eerste bewoners hebben inmiddels hun intrek genomen in het voormalige schoolgebouw aan de Marisstraat.  

Moveoo heeft de school samen met Stichting WonenPlus omgebouwd tot zorgappartementen voor mensen met een 

licht verstandelijke of psychiatrische beperking en een toenemende behoefte aan verzorging en verpleging.  

Ik wens de bewoners veel woonplezier op deze prachtige locatie! 
 

Als stadsdeelwethouder wil ik graag goed op de hoogte blijven van wat er speelt in uw wijk en buurt. Daarom  

nogmaals de oproep: aarzel niet om mij aan te spreken of een afspraak met mij te maken om zaken te bespreken.  

U zult mij  ook regelmatig tegenkomen bij vergaderingen, bewonersavonden en evenementen.  

Ik hoop u snel te spreken!  
 

Leon Geilen  

Stadsdeelwethouder 

 

                               Werkplaats Financiën  
 Engelenkampstraat 25, 6131 JD Sittard  (Land van Gulick) 
 Geenstraat 32A, 6162XZ Geleen  ( Volksuniversiteit Maasland) 

   
  

                                              De Laatbloeier  

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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                               Werkplaats Financiën  
 Engelenkampstraat 25, 6131 JD Sittard  (Land van Gulick) 
 Geenstraat 32A, 6162XZ Geleen  ( Volksuniversiteit Maasland) 

Beste wijkbewoners, 

 

De Werkplaats is sinds januari 2018 actief in Sittard en heeft aangetoond in een behoefte te voorzien. Sinds enkele 

maanden hebben wij een inloopochtend in Geleen geopend en dat willen wij graag onder de aandacht brengen.  
 

Wij zijn aanwezig in de Volksuniversiteit Maasland aan de Geenstraat 32A op maandagochtend van 09.00-12.00 en 

maandagavond van 19.00-21.00. Komt dat niet uit kunt u een afspraak maken.  

Ons nummer is 06 - 13 44 33 71  
 

Wij werken samen met een groot aantal organisaties en we richten ons op het (weer) stabiel maken van de leefsituatie 

van mensen die geldzorgen of financiële problemen hebben of dreigen te krijgen. Daarbij hebben wij oog en aandacht 

voor andere leefgebieden omdat er veelal onderlinge verbanden zijn. Ons kenmerk is laagdrempeligheid en anonimiteit. 
 

De Werkplaats is een vrijwilligersorganisatie onder professionele leiding.  

Onze hulp is kosteloos, wij worden gesubsidieerd door het Kansfonds (project Omzien naar Elkaar), het Quietfonds en de 

Gemeente Sittard-Geleen-Born. Zie ook onze website: www.wpfinancien.com 

   
  

                                              De Laatbloeier  

Alle activiteiten vinden plaats in de Soos (HK Verkenners) aan de Lijsterstraat 16, er wordt gestart om 13.30 uur, tenzij  
anders vermeld. Alsdan kan men zich ook opgeven voor de diverse activiteiten. 
 
Op de donderdagen gaat de deur om 13.45 uur open. Dit voor onderstaande activiteiten. 
 
   Handwerken  Kaarten Koersballen  Gezellig kletsen 
 
Leden die géén vervoer hebben kunnen zich wenden tot: 

Pierre Smeets (046)  474 80 24 of  Mia Pepels  (046) 474 83 68 
    Voor € 2,- wordt u opgehaald en weer thuis gebracht. 
 
SAMEN AAN TAFEL 

 

Op 2 januari 2019 is in Oud-Geleen het project “Samen Ontbijten” van start gegaan. Iedere 1e  en 3e woensdag van de 

maand kan iedereen aanschuiven in het parochiehuis Oud-Geleen (Leursstraat 3).  

Samen eten en een praatje maken met elkaar, een mooie manier om de dag te starten. We beginnen om 9.30 uur en rond 

10.30 uur ronden we af. De bijdrage is € 1,50 per persoon per keer.  

Als U interesse heeft en plaats wilt nemen aan een gedekte tafel, kunt U zich aanmelden via het parochiekantoor  

046 - 47 43 420, parochiekantoorgeleen@gmail.com een briefje in de brievenbus van het parochiehuis Oud-Geleen kan ook.  

S.v.p. aanmelden uiterlijk de maandag voorafgaand aan het ontbijt.  

      

Graag zien wij U bij ons aan tafel, U bent van harte welkom! 

https://www.wpfinancien.com/
https://www.wpfinancien.com/
https://www.wpfinancien.com/
https://cmgeleen.nl/blog/nieuws-1
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          Leesestafettes in groep 3 op BS Reuzepas 

U weet natuurlijk dat sporten gezond is voor onze kinderen, daarom sporten wij op BS Reuzepas 2 keer per week in de 

gymzaal,  bieden wij 1 keer per week naschoolse gymlessen aan en spelen we veel buiten.  

De kinderen oefenen veel bewegingen en leggen met rennen heel wat meters af. Naast het veel bewegen van ons 

lichaam is het ook heel belangrijk om het lezen veel te oefenen. Als je veel oefent en daardoor veel leesmeters maakt 

ga je veel sneller vooruit. 

 

De leerlingen van groep 3 zijn daarom voor het tweede jaar  gestart met de “challenge“ om de leesestafette van 2 x 20 

dagen samen thuis lezen vol te houden.                                                                  

 

De eerste keer lezen de kinderen 20 dagen 15 minuten per dag hardop met hun ouders, uit een door school geleverd 

leesboek. Het is voor leerlingen veel leuker om dit samen te doen, onderzoek wijst  uit dat het lezen hierdoor veel beter 

vooruitgaat. Ouders zetten  voor ieder kwartier lezen een paraaf op de estafettekaart en na 20 keer leveren de leer-

lingen de kaart in en vieren we met de leerlingen een klein feestje omdat we de eerste finish gehaald hebben.  

Dit gebeurt de vrijdag voor de meivakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de meivakantie start de tweede estafette race met 20 dagen lezen, deze keer lezen de leerlingen niet alleen thuis 

met hun ouders, maar ook 2 keer per week op school, samen met een leesmaatje uit groep 7. Als de leerlingen voor 

de tweede keer de finish hebben gehaald vieren we dit samen met de ouders en de leerlingen, e.e.a. draagt bij tot een 

beter leesniveau en zeker niet te vergeten heel veel leesplezier!! 

Meer informatie over Basisschool de Reuzepas vindt u op de website: 

www.bsreuzepas.nl 

https://bsreuzepas.nl/
https://bsreuzepas.nl/
https://bsreuzepas.nl/
https://bsreuzepas.nl/contact/
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          Leesestafettes in groep 3 op BS Reuzepas 

   
  

 Iedereen is van harte welkom in Amusant  

Vlakbij winkelcentrum Zuidhof ligt Amusant, een huiselijke plek waar u allerlei leuke activiteiten kunt doen.  

Iedere werkdag van 09.00 tot 16.00 uur kunt u een kopje koffie/thee komen drinken en/of gezellig een praatje maken. 

Ook kunt U aanschuiven voor de lunch of de warme maaltijd. Vooraf aanmelden is dan wel wenselijk. 

 

 Amusant biedt ontspanning, begeleiding en ondersteuning rondom zorg en welzijn. 

 Amusant vindt u aan de Wagenaarstraat 160 te Geleen naast winkelcentrum Zuidhof. 

 Stap eens binnen en ontdek het gezelligste plekje van Geleen zuid. 

 telefoon  (046) 411 35 00 

 

https://www.vivantes.nl/
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Doe mee!  

Kom ook zwerfafval  

oprapen 

Samen 
voor een schone wijk  

Start: Het Wiekhoes, Bachstraat 4,  
Geleen Zuid (achter ’t Plenkhoes) 
Tijd: 14.00 – 15.00 uur 
Wanneer: één keer in de maand dinsdag- 
of donderdagmiddag 
Na afloop: Koffie of thee in ‘t Wiekhoes 
Bel/app: 06-20 28 02 41 
Mail: schonewijkzuid@gmail.com  

mailto:schonewijkzuid@gmail.com
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Doe mee!  

   
  

         Een schone buurt, daar help ik aan mee! 

Hallo mensen van de wijk, 

 

Hou je van een schone wijk, van lichaamsbeweging in de buitenlucht, van dingen samen doen? Als je één keer of 

vaker  “ja” antwoordt, ben je van harte welkom!  

 

Er gebeurt al heel veel om onze wijk schoon te houden. Maar wij kunnen zelf ook een steentje bijdragen.  

Laten we samen zorgen voor een nog schonere wijk en het zwerfafval in onze straten, op onze stoepen en in onze            

groenstroken aanpakken: plastic, verpakkingen, blikjes, rommeltjes, enz.  met een prikstok oppakken en in een zak 

stoppen. Eén uurtje per maand samen aan de slag. We beginnen met de straten waar jullie wonen, of plekken waar 

het zwerfafval ons stoort. Jouw ideeën, inbreng en hulp zijn van harte welkom. … En je buren en vrienden natuurlijk 

ook! 

 

Het is fijn als je af en toe kunt meedoen! 

 

Kom  één uurtje per maand samen zwerfafval aanpakken. Zelf hoef je niets mee te nemen, de gemeente zorgt voor 

hesjes, handschoenen, zakken en prikstokken.  

 

In 2019 op de volgende dinsdag- en donderdagmiddagen. Schrijf ze alvast op. Wil je zeker weten of het doorgaat, 

app/mail dan even: 06 20 28 02 41  of schonewijkzuid@gmail.com  

DINSDAGMIDDAG 14.00 – 15.00 DONDERDAGMIDDAG 14.00 – 15.00 

2 juli 6 juni 

3 september 1 augustus 

5 november 3 oktober 

3 december  

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

mailto:06%2020%2028%2002%2041%20%20of%20schonewijkzuid@gmail.com


 blz 10 

 

   

                         Het Huis van de Wijk 
    © Angelique Pilon en Corry Koster 

         

Hoe mooi zou het zijn……,  

 

Als de wijk als thuis zou voelen? 

Als er geen eenzaamheid meer zou voorkomen? 

Als alle mensen er toe doen, sociale contacten opdoen en kunnen participeren? 

 

Hoe mooi zou dat zijn? 

 

Alle mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en hun eigen keuzes kunnen maken.  

Hiervoor heeft U diensten nodig.  

Deze diensten moet hij/ zij ergens kunnen inhuren. Door een grote variatie diensten aan te bieden, kunnen we klanten 

hierin ondersteunen. Ontmoeten en verbinden staat hierin centraal. 

Verbinden tussen wonen, welzijn en zorg.  

 

Ook voor de bewoners van de zorginstelling, waarvoor het (eventueel) naar binnenhalen van de wijk een positieve     

uitwerking zal hebben op het integreren van bewoners in de wijk en sociale contacten op te doen.  

Het gevoel hebben dat ook zij er toe doen. 

 

Als Coördinator vrijwilligerswerk en het evenementenbureau ben ik mede onderdeel van het Huis 

van de Wijk, een initiatief van 2 medewerkers van Zuyderland Glana waar ook, 2 ziekenhuizen, 

een thuiszorgorganisatie, een huishoudelijke dienst en een afdeling kortdurende zorg deel van uit 

maken. Hier werken wij uiteraard mee samen en leggen direct contact met de klant om, wanneer 

zij weer naar huis gaan, thuis ondersteund kunnen worden. De klant centraal, een arrangement op 

maat! Hoe geweldig is dit!  Daarnaast werken we nauw samen met verschillende vrijwilligers-

organisaties in de buurt o.a. HIP westelijke Mijnstreek en de Brug. ( om er maar 2 te noemen). 

 

Het Huis van de Wijk biedt wijkgerichte hulp en ondersteuning die aanvullend is op de reguliere, 

geïndiceerde zorg. Je kunt dan denken aan vervoer, boodschappenservice, hond uitlaten,  

dagbesteding intern of extern, maatjesproject, maaltijdondersteuning in de ruimste zin van het 

woord, huishoudelijke klusjes  e.d. Voor een enkele dienst wordt een kleine bijdrage gevraagd,  

de rest is gratis omdat wij ook onze maatschappelijke taak serieus nemen als Zuyderland Glana. 

 

Uitvoering wordt vormgegeven door vrijwilligers en leerlingen die worden begeleid door  

professionele en gediplomeerde medewerkers van Zuyderland: met name Corry Koster en  

Angelique Pilon. Op donderdag 14 februari zijn wij, voorlopig alleen voor de buurt Geleen-Zuid en 

de Kluis, officieel van start gegaan. U kunt ons bellen op nummer (046) - 478 33 31. 

 

© Ontwikkeld door Pro-Feel 

        Het team van het Huis van de Wijk 
 

 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
       
        Angelique Fredrix-Pilon       Corry Koster-Zonneveld 

https://www.zuyderland.nl/zorg/zorgcentra/wijksteunpunt/
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     Samen zoeken naar  beter… 
    © Angelique Pilon en Corry Koster 

Het “Huis van de Wijk” 
 

Is er voor iedereen die zo lang mogelijk thuis wil blijven 

wonen en een extra handje of maatje nodig heeft. 

 

Het team van het “Huis van de Wijk” kan dit bespreekbaar 

maken en samen met u kijken wat u nodig heeft, om prettig 

thuis te kunnen blijven wonen. 
 

Dat kan van alles zijn: 

 Hond uitlaten 

 Boodschappen doen 

 Een hapje mee eten 

”in het Huis van de Wijk” 

 Vervoer algemeen 

 Klusje in en om het huis 

 Computerbegeleiding 

Gezellig thuis 
 

Maar soms heb je van die momenten dat het gewoon 

even niet meer gaat. Dan denk je had ik maar  

iemand die me kan helpen. 

Want ondanks alle moeite red ik het zelf niet meer. 

 
“Af en toe heb ik het gevoel dat ik het thuis niet meer 
alleen gedaan krijg. Dan zou een helpende hand of 
een luisterend oor een oplossing kunnen zijn.” 
 
“Want de kinderen, mijn beste vrienden of buren zijn 
niet altijd in de buurt, dat kan ook niet altijd en ik wil 
ze ook niet altijd lastig vallen”.  

Samen zoeken naar beter… 
 

De mensen van het “Huis van de Wijk” willen u graag helpen. 

 

Het geheel zal begeleid worden door een team van: 

 Professionals 

 Vrijwilligers 

 Stagiaires / scholieren 

 

Daarnaast kunt u zich ook aanmelden, omdat u iets wilt        

bijdragen in uw wijk. 

 

Want een goede buur is beter dan een verre vriend. 

 

Medio februari 2019 zijn we van start gegaan. 
 

Geef u op! 
Met een vraag of een daad! 

Mogelijk kan er een kleine financiële bijdrage gevraagd worden voor bepaalde klusjes. 
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Ontmoeten en verbinden centraal bij Huis van de Wijk  
(een initiatief van Zuyderland Glana) 

Het Huis van de wijk biedt wijkgerichte hulp (Geleen Zuid en de Kluis) door  aanvullende ondersteuning op reguliere  

en geïndiceerde zorg. Denk hierbij aan vervoer, boodschappenservice, hond uitlaten, dagbesteding intern of extern,       

maaltijdondersteuning, huishoudelijke klusjes, e.d. 

 

Burgers moeten tegenwoordig zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zelfredzaam zijn. Daarom zijn aanvullende 

diensten op het algemene aanbod in de thuiszorg wenselijk. Het Huis van de Wijk biedt een grote variatie van deze 

diensten aan, die door mensen in de wijk ingehuurd kunnen worden.  

Gespecialiseerd personeel, leerlingen en geschoolde vrijwilligers ondersteunen klanten daar waar het wenselijk is en 

verbinden tussen wonen, welzijn en zorg. En uiteraard staat de klant centraal; oftewel een arrangement op maat.  

 

Het integreren van bewoners uit de wijk naar de zorginstelling levert een positieve  

bijdrage voor beide doelgroepen. Door de sociale contacten die wederzijds worden  

opgedaan, zal het “er toe doen”- gevoel gestimuleerd worden. En dat is een mooi  

streven, dat de wijk voelt als thuis en alle mensen in de wijk er toe doen.  

Dat iedereen kan participeren.  

 

Serviceorganisatie BeneFits streeft hetzelfde doel na, namelijk zelfredzaamheid bij  

senioren in de wijk bevorderen. Met dit doel als motivatie heeft BeneFits een fiets gesponsord.  

De “BeneFi(e)ts” is beschikbaar voor medewerkers en/of vrijwilligers die op deze manier snel en makkelijk naar klanten 

kunnen gaan om een klus te klaren!   

Verder werkt het Huis van de Wijk samen met diverse andere vrijwilligersorganisaties in de directe omgeving zoals de 

Brug, Hip, de Zonnebloem, PIW en knooppunt Informele zorg. 

 

Meer informatie over het Huis van de Wijk;  huisvandewijk@zuyderland.nl  tel. (046) 478 33 31 

 

Wilt u meer weten over BeneFits, kijk dan op  www.bene-fits.nl 

mailto:huisvandewijk@zuyderland.nl
http://www.bene-fits.nl
http://www.bene-fits.nl/
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Ontmoeten en verbinden centraal bij Huis van de Wijk  
(een initiatief van Zuyderland Glana) 

   
  
  

http://www.druk-printservice.nl/
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‘De wijk als [t]huis’ in Geleen Zuid en de Kluis 

Ontwerpteam Contactpersoon: Hélène Houben 

De kunst van het samen leven! 

 
Langer thuis blijven wonen, we kunnen er niet meer omheen. Nog nooit waren er zoveel mensen 65+ en nog niet eerder 
woonden er zoveel mensen alleen. Het blijkt vaak lastig om in de vertrouwde buurt prettig te blijven wonen. Veel mensen, 
jong en oud, staan er op dit moment alleen voor en kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Toenemende welvaart 
en autogebruik hebben een keerzijde waardoor veel familie-en vrienden-vangnetten niet meer vanzelfsprekend dicht bij 
elkaar in de buurt wonen. Daarnaast zijn onze wijken in de afgelopen decennia enorm veranderd. Thuis blijven wonen 
zonder dat de kwaliteit van leven in het geding komt, dat moet toch mogelijk zijn? Gezinnen, jongeren en ouderen samen 
in een vitale en aangename wijk, dat is waar ‘De wijk als [t]huis’ zich voor inzet. 
 
Hoe kunnen woonwijken toekomst- en levensloopbestendig worden gemaakt?  
Deze vraag stond centraal toen de Rijksbouwmeester in 2017 de prijsvraag ‘WHO CARES’ uitschreef. De prijsvraag   
leverde 174 voorstellen voor nieuwe vormen van wonen en zorg op.  
‘De wijk als [t]huis’ was het winnende plan in Geleen Zuid. 
 
Het ontwerpteam van ‘De wijk als [t]huis’ wil de zelfredzaamheid vergroten door te zorgen voor goede bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van voorzieningen in de wijk, zoals zorgvoorzieningen, supermarkt en wijkcafé.  
Het kernidee van ‘De wijk als [t]huis’ is de openbare ruimtes in Geleen Zuid en de Kluis weer als verbindende             
leefomgeving in te richten met onder andere prettige wandelroutes, plekken voor ontmoeting tussen de bewoners,      
verkeersluw en groen. 
 
In het ontwerp krijgt het gebied tussen het winkelcentrum Zuidhof en het Geleenbeekdal een nieuw gezicht. Een groene, 
klimaatvriendelijke route verbindt de wijk met het wijkcentrum en de zorgcentra, en loopt door tot carréhoeve de  
Biesenhof. Aan deze wandel- en praatstraat ‘KalleCalle’ ligt een nieuwe woonhoeve ‘d’n Spaanse Haof’, die aansluit op 
het bestaande woongebouw Aïda. 
 
Het ontwerp voor de woonhoeve bestaat uit een mix van het bekende woonhofje en onze Limburgse carréhoeve.  
Wonen aan deze hof biedt kleine, betaalbare woningen in een beschermde omgeving voor iedereen. Mensen met en 
zónder zorgvraag, jong en oud kunnen zelfstandig samen wonen op een plek waar ze iets voor elkaar kunnen  
betekenen.  
 
Vanaf de start van de prijsvraag zijn wijkbewoners, het Wijkplatform, de zorgpartijen, de woningbouwverenigingen en  
uiteraard de gemeente nauw bij het hele project betrokken. Het draagvlak is breed, positief en groeiend. Zo is er sinds 
april 2019 een werkgroep om de krachten en wensen vanuit de wijk te bundelen. Daarnaast hebben gemeente en       
provincie een budget ter beschikking gesteld om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid en om een projectteam op 
te starten. De complexiteit vergt tijd, zorgvuldige afstemming en een goede samenwerking. Maar met positieve energie 
en de inzet van (ons) allen kan ‘de wijk als [t]huis’ in Geleen Zuid en de Kluis zeker gerealiseerd worden! 
 
Wie belangstelling heeft of een bijdrage wil leveren kan zich bij het ontwerpteam melden.  
Meer informatie kunt u vinden op de website: 
www.dewijkalsthuis.nl 

 

 

Ontwerpteam ‘de wijk als [t]huis’ 
Contactpersoon: Hélène Houben 
Telefoon: 06-22966315 
Email:  
helene@houbenarchitectuur.nl 
 

http://www.dewijkalsthuis.nl
http://www.dewijkalsthuis.nl/
http://www.dewijkalsthuis.nl/
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‘De wijk als [t]huis’ in Geleen Zuid en de Kluis 

Ontwerpteam Contactpersoon: Hélène Houben 

   

http://www.dewijkalsthuis.nl/
http://www.dewijkalsthuis.nl/
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                           Stichting RUZ - Geleen zoekt vrijwilligers 

Stichting RUZ is opgericht in 2007 en is een sociaal project van vrijwilligers, die opkomen voor op zichzelf wonende 

mensen die in onze snelle maatschappij dreigen te vereenzamen. Twee maal per maand wordt voor deze mensen      

op de dinsdag een gezellige middag in het Rode Kruis-gebouw in Geleen georganiseerd.  

Volgens initiatiefnemers Henk en Bep van Dijke is eenzaamheid een steeds groter wordend probleem in Nederland. 

Ouderen, alsook jongeren, worden hiermee door verschillende oorzaken geconfronteerd. Echter, door onderling  

contact en het meedoen aan activiteiten lukt het meestal wel uit het isolement te komen en mee te doen aan het sociale 

leven. Degene die op de dinsdagmiddagen aan de georganiseerde activiteiten wil meedoen, 

draagt slechts 2 euro per middag bij aan de kosten voor koffie, koekjes, frisdrank en alle  

materialen voor de diverse activiteiten. 

 

Henk van Dijke:  

“Als ik kijk naar onze groep vrijwilligers, dan slaat de vergrijzing toe. Dus verjonging is gewenst. 

Wij, mijn vrouw en ik zelf worden resp.75 en 80 jaar en hebben besloten om het  stokje na dit jaar 

over te dragen. Wij zouden het bijzonder spijtig vinden voor alle deelnemers en vrijwilligers als dit 

project na jaren noodgedwongen zou moeten stoppen. Daarom is er een facebookpagina aange-

maakt om vrijwilligers te werven en doe ik middels deze wijkkrant een oproep zich te melden als vrijwilliger.  

Kijk voor meer informatie en/of de activiteitenkalender van 2019 op www.stichtingruz.nl en volg RUZ-Geleen ook 

op Facebook Stichting RUZ Geleen  

U kunt ook contact opnemen met secretaris André van Geul (tel. 06 - 36 54 10 58) of  

voorzitter Henk van Dijke (06 - 46 78 06 42). 

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 

http://www.stichtingruz.nl/
https://www.facebook.com/ruzgeleen/
https://www.stichtingruz.nl/
https://www.stichtingruz.nl/home
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
https://www.stichtingruz.nl/
https://www.facebook.com/wijkplatform.geleenzuid.kluis
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                           Stichting RUZ - Geleen zoekt vrijwilligers 

   
  

    Bij Petje af leren kinderen kosteloos de wereld ontdekken. 
         

 © Michel van Dijke  

“Petje af Zuid-Limburg” ontvangt gedurende 28 zondagen per jaar, verdeeld over zeven blokken 
maximaal 18 nieuwsgierige kinderen in de leeftijd van 9 t/m 14 jaar op twee locaties in Geleen en 
Heerlen. Per blok staat een gastdocent centraal die de kinderen kennis laat maken met zijn/haar 
beroep. Zo kan een blok b.v. gaan over ‘Muziek’ of het beroep van timmerman. Voor de kinderen is 
het ieder keer een aparte beleving als ze een kijkje mogen nemen in het beroepsleven van de        
gastdocent. Ook worden de werkplekken van de gastdocenten bezocht en maken de kinderen een 
presentatie door middel van een vlog, een PowerPointpresentatie of een toneelstuk.  
Ook gaat Petje af met de kinderen naar o.a. musea en toneelvoorstellingen.  
Petje af reist dan samen met de kinderen met het openbaar vervoer, en het leuke voor de kinderen 
is dit allemaal gratis en voor niks is. 

  
Petje af, fietsplezier 
 
“Petje af Zuid-Limburg” vindt het belangrijk dat ieder kind op zoek kan 
gaan naar zijn/haar eigen talenten en mogelijkheden. Petje af wil    
bouwen aan het zelfvertrouwen van kinderen en een bijdrage leveren 
aan een positief zelfbeeld. De kinderen leren verantwoording te nemen 
voor hun eigen leven om zodoende (in de toekomst) actief bij te dragen 
aan de maatschappij. Fietsen is in deze heel  belangrijk voor een kind, 
waardoor het op latere leeftijd zich goed kan verplaatsen en het een 
betere motorische vaardigheid heeft. Stichting Petje af Zuid-Limburg, 
Wielerbaan Geleen, Veilig Verkeer Nederland, Limburg Cycling en  
Op de Pedalen slaan daarom de handen ineen. Michel van Dijke werk-
zaam bij Petje af Zuid-Limburg en vrijwilliger bij Stichting Wielerbaan 
Geleen verzorgt fietslessen op school. Sinds oktober 2017 worden de-
ze fiets-vaardigheid-trainingen met succes aan kinderen vanaf 3 jaar op de wielerbaan Geleen gegeven.  
Omdat Van Dijke ziet dat jonge kinderen hierdoor beter gaan fietsen en meer zelfvertrouwen krijgen, heeft hij dit concept 
op scholen toegepast. 
 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) geeft aan dat veel ouders de kinderen met de auto naar school  brengen. Veel van hen 
vindt het te gevaarlijk om kinderen door het drukke verkeer te laten fietsen. Dit zorgt echter weer voor meer auto's en 
dus een grotere onveiligheid voor fietsers. 
 
Volgens VVN merken leerkrachten bij schooluitjes dat kinderen minder goed kunnen fietsen. Dit leidt vaker tot            
problemen. Ook zien de vrijwilligers bij de verkeerspraktijkexamens dat leerlingen steeds minder vaardig op de fiets zijn 
en minder verkeersinzicht hebben. Naast het bekijken van een PowerPointpresentatie zullen de kinderen grotendeels 
buiten fietsen over obstakels en verschillende uitdagende oefeningen krijgen.  
Ook geeft Van Dijke presentaties over het Petje af concept op scholen. 
Bij interesse kan er vrijblijvend contact worden opgenomen via: 

     michel.vandijke@petjeaf.nl  

          tel: 088 - 330 11 34 

       www.petjeaf.nl/zuid-limburg 

 

mailto:michel.vandijke@petjeaf.nl
http://www.petjeaf.nl/zuid-limburg
https://www.petjeaf.nl/zuid-limburg
https://www.petjeaf.nl/zuid-limburg
mailto:michel.vandijke@petjeaf.nl
https://www.petjeaf.nl/zuid-limburg
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Hulp vragen - Hip - Hulp bieden 
© Ben Ketelslegers 

Het lijkt ons een goed idee om de Stichting HiP nogmaals onder de aandacht van inwoners van Geleen en onze 
wijk te brengen. Uit ervaring weten wij dat nog heel veel mensen dringend om hulp verlegen zitten en niet weten 
waar ze deze kunnen vinden. 
 
De stichting is reeds 6 jaar actief in de Westelijke Mijnstreek en dus ook in Geleen. De vrijwilligers van de stichting 
bieden hulp aan mensen die dit nodig hebben. Denk hierbij aan het begeleiden naar het ziekenhuis of huisarts of 
een boodschap doen als dat alleen niet meer kan. Maar ook als u eenzaam bent kunnen vrijwilligers van onze  
stichting u een bezoekje brengen. Ook is het mogelijk om kleine klusjes in of rond het huis te laten uitvoeren door 
onze enthousiaste mensen. 
 
HiP is een landelijke organisatie die kortgeleden is gaan samenwerken met het landelijke bureau Schuldhulpmaatje. 
Om die reden is er een “Vereniging Hulp in Praktijk Nederland” opgericht waarvan onze stichting binnenkort lid zal 
worden. Voor u als -mogelijke- gebruiker van de diensten van HiP-WM verandert er echter niets. 
 
Dus, indien u verlegen zit om hulp of behoefte heeft aan een luisterend oor, neem dan gerust contact op met onze 
stichting en wij gaan samen met u aan de slag om oplossingen te zoeken. 
 
Wij, onze helpdesk, is iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur bereikbaar op het hierboven aangegeven tele-
foonnummer. 
 
Ben Ketelslegers 
Plaats coördinator HiP-WM 

https://hipwestelijkemijnstreek.nl/hulp-aanvragen.html
https://hipwestelijkemijnstreek.nl/als-hulpbieder.html
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Hulp vragen - Hip - Hulp bieden 
© Ben Ketelslegers 

   
  

    Watervrienden Geleen zoekt sportieve nieuwe leden    

     
 © Claudy van Thoor 

Watervrienden Geleen biedt naast het Zwem-ABC en een goed presterende    
wedstrijdploeg ook "Swim For Life" aan.  
Dit is een zwemactiviteit voor leden van 16 t/m 85 jaar met verschillende  
zwemniveau's. Deze activiteit vindt plaats op de donderdagavond in Glanerbrook, 
Geleen.  
 

We hebben Masterzwemmers, Fifty Fit en Swim Fit zwemmers.  
Masterzwemmers zijn o.a. oud-wedstrijdzwemmers, triathlonzwemmers en  
zwemmers die de uitdaging van een open zwemwedstrijd aan willen gaan.  
 

Fifty Fit en Swim Fit zijn zwemmers die hun conditie willen opbouwen of  
onderhouden door te zwemmen op eigen tempo onder begeleiding van een trainer  
(zie beneden voor meer informatie). 
 

Zwemmen is niet alleen een leuke, ontspannende activiteit, maar het is ook goed 
voor de gezondheid. Door de opwaartse druk van het water worden de gewrichten 
ontzien. Bovendien worden alle spieren gebruikt, waardoor zwemmen écht een 
complete sport is voor het lichaam.  
 

Daarnaast werkt zwemmen stress verminderend. Door de focus op beweging 
raakt het hoofd helemaal leeg.  
 

Zoek jij een nieuwe sportieve uitdaging? Kom dan eens vrijblijvend kijken of maak 
een afspraak voor een proefles.  
 

Meld je aan via www.watervriendengeleen.nl  

Een zwaarder programma voor 
volwassenen vanaf 20 jaar en 
voor oud-wedstrijdzwemmers die 
mee willen doen aan de master-
zwemwedstrijden. 

Masterzwemmen op donderdag:  

 Groep 1:  20:00 tot 21:00 uur 

 Groep 2:  21:00 tot 22:00 uur 
 

 
Meer informatie via de website:  
 
www.watervriendengeleen.nl 
swim-for-life 

Een verantwoorde en gezonde 
bewegingsvorm voor volwassenen 
vanaf 50 jaar. Tijdens het zwem-
men worden op een ontspannen 
manier baantjes getrokken onder 
begeleiding van een zwemcoach. 
Het doel is de spieren en gewrich-
ten losser te maken en de conditie 
te verbeteren. Kortom fitter te  
worden. 
 
Meer informatie via de website:  
 
www.watervriendengeleen.nl 
swim-for-life/ 
fifty-fit   

Voor volwassenen vanaf 16 jaar 
die graag één keer per week lekker 
baantjes willen zwemmen, hun 
zwemtechniek en conditie op peil 
willen houden of zelfs verbeteren. 
Onder begeleiding van een zwem-
coach bieden wij een gezellige, 
uitdagende en gevarieerde training 
waarbij aan conditie, spierkracht en 
zwemtechniek wordt gewerkt. 
 
Meer informatie via de website: 
 
www.watervriendengeleen.nl 
swim-for-life 
swim-for-fit  

https://www.watervriendengeleen.nl/
http://www.watervriendengeleen.nl/
https://www.watervriendengeleen.nl/swim-for-life/fifty-fit
https://www.watervriendengeleen.nl/swim-for-life/masterzwemmen
https://www.watervriendengeleen.nl/swim-for-life/swim-for-fit
https://www.watervriendengeleen.nl/swim-for-life/masterzwemmen
https://www.watervriendengeleen.nl/swim-for-life/masterzwemmen
https://www.watervriendengeleen.nl/swim-for-life/fifty-fit
https://www.watervriendengeleen.nl/swim-for-life/fifty-fit
https://www.watervriendengeleen.nl/swim-for-life/fifty-fit
https://www.watervriendengeleen.nl/swim-for-life/swim-for-fit
https://www.watervriendengeleen.nl/swim-for-life/swim-for-fit
https://www.watervriendengeleen.nl/swim-for-life/swim-for-fit
https://www.watervriendengeleen.nl/informatie
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Kent u uw wijk?  Kruiskerk Parklaan Geleen 
© Hans Korevaar  

 

 
In 1956 is door de (N)Nederlands (H)Hervormde (G)gemeente Geleen-Oost aan de Parklaan 25 de Kruiskerk gebouwd. 
Deze protestantse gemeente is in 1954 ontstaan uit de splitsing van de NHG Lutterade in Geleen-West en Geleen-
Oost. Door de groei van Geleen en het toenemende aantal protestantse werknemers van DSM was het houten kerkge-
bouwtje aan de Houtmanstraat te klein geworden. Bij de Kruiskerk werden een pastorie (nr 23) en een kosterswoning 
(nr 27) gebouwd. De eerste bewoners daarvan waren respectievelijk het gezin van dominee (ds.) W. Heins en koster  
A. Kamping. Na ds. Heins bewoonden de pastorie ds. A. Odé, ds. Y. van der Schoot en ds. J. Compagner met hun  
respectievelijke gezinnen. Koster Kamping werd opgevolgd door koster Koopmans, deze heeft tot 1993 de kosterij  
bewoond. Later, de Kruiskerk was toen al gesloopt, is de pastorie bewoond door da. Joke Zuidema. Zij was verbonden 
aan de Protestantse Gemeente Geleen-Beek-Urmond, die in 1992 de nieuwe Ontmoetingskerk aan het Emmaplein in 
gebruik nam. 
 
De architect 
 
Architectenbureau Eschauzier te Bussum was verantwoordelijk voor het ontwerp. Architect Bart van Kasteel ontwierp de 
gebouwen, toen hij in 1955 ontslag nam en als zelfstandige aan de slag ging nam hij het ontwerp mee. Door een ver-
strekte subsidie van ƒ75.000 (Staatsmijnen, provincie en gemeente Geleen) werden de aanvankelijke financierings-
problemen opgelost. Aannemingsbedrijf  EBA te Amsterdam voerde het werk uit voor  152.000 gulden. Dit bedrijf kon 
muurgedeelten op eigen terrein prefabriceren hetgeen kostenverlagend was. Een mijnstoring in de ondergrond zorgde 
nog voor vertraging, maar op 6 april 1955 ging de eerste spade in de grond terwijl op 20 oktober 1956 de kerk in gebruik 
werd genomen. De kerk had haar ingang aan de Parklaan. Via de trap werd de kerkruimte bereikt. De symboliek ligt in 
het begrip 'opgaan naar God's altaren'. Aan de achterzijde van de kerk, dus aan de Op de Vey, was een loopbrug, die 
'het uitgaan naar de wereld' symboliseerde en niet zoals velen dachten, specifiek bedoeld was voor rolstoelgebruikers, 
hoewel dat in de praktijk natuurlijk wel gebeurde. In de voorgevel aan de Parklaan was in meerdere kleuren glas een 
kruis aangebracht, dat ook van buitenaf zichtbaar was. De Kruiskerk dankte daar haar naam aan.  
Ook in de voorgevel waren in een lichtere steensoort vijf kruisen gemetseld die elk een lichtopening hadden respectie-
velijk in de vorm van een rechthoek, vierkant, cirkel, kruis en driehoek. De architect had zich hierin laten inspireren door 
het ontwerp voor de Notre-Dame-du Haut in Ronchamp in de Franse Vogezen, die min of meer tegelijkertijd werd ge-
bouwd. De Kruiskerk, die plaats bood aan 350 kerkgangers, werd in 1956 beschouwd als de  
modernste kerk van Limburg. Zij muntte uit door originele vormgeving en werd een 'juweel van heldere  
gedachtenconceptie' genoemd t.a.v. de technische constructie.  
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Kent u uw wijk?  Kruiskerk Parklaan Geleen 
© Hans Korevaar  

   
  

Kruiskerk Parklaan Geleen 
© Hans Korevaar  

 
Bijruimten en verwarming 
 
Onder de kerkzaal, op de begane grond dus,  
bevonden zich een ontmoetingsruimte, een  
consistoriekamer, een kerkenraadskamer en  
de toiletten. Het geheel werd verwarmd door 
een met olie gestookte warme luchtinstallatie. 
Door roosters in de wanden stroomde de  
verwarmde lucht de ruimtes binnen.  
Door de enkelwandige betonnen muren, die 
een zeer lage isolerende werking hadden, 
moest er flink gestookt worden in de winter. 
 
 
Het interieur 
 
Bart van Kasteel ontwierp niet alleen het  
kerkgebouw, maar ook de elementen van de 
inrichting zoals kansel, avondmaalstafel,  
doopvont en wandkleed dat de wonderbaarlijke 
spijziging, de vermenigvuldiging van brood en 
vis, uitbeeldde.   

Karel Appel-raam  
 
Omdat Architect Bart van Kasteel bevriend was met 
de zeer bekende kunstenaar Karel Appel  
ontwierp deze voor het luttele bedrag van 1.100 gul-
den een ontwerp glasmozaïek met gekleurd glas, ge-
vat in staal en cement, e.e.a. werd gerealiseerd door 
het Amsterdamse kunstglasatelier Tetterode. Het  
Appel-raam genoot algemene bewondering en werd 
door  Carine Hoogveld in haar standaardaardwerk 
'Glas-in-lood in Nederland' als volgt omschreven: “Het 
raam voegt door zijn abstracte kleurvlekkencompositie 
een dynamisch accent toe aan het strakke interieur 
van de kerk”.  

Sluiting en afbraak 
 
Per 1 januari 1990 kwam de federatie tussen de Hervormde Ge-
meente Geleen-Oost, de Hervormde Gemeente Beek/Urmond/
Geleen-West en de Gereformeerde Kerk Geleen tot stand. Aan 
het Emmaplein in Geleen werd de nieuwe Ontmoetingskerk ge-
bouwd die in september 1992 in gebruik werd genomen. In de 
Kruiskerk werd op zondag 7 juni 1992 voor de laatste keer een 
dienst gehouden. In 1990 hadden bewoners van de Parklaan 
protest aangetekend  tegen de voorgenomen sloop van de kerk, 
maar het tij kon niet meer worden gekeerd. In 1994 volgde de 
afbraak en verrees op deze locatie appartementencomplex 
“Residentie Op de Vey”. De pastorie bleef gespaard. Ook het 
Appel-raam is bewaard gebleven, zij het dat het niet voor Geleen 
behouden is. Na restauratie en tijdelijke opslag bij Tetterode in 
Amsterdam, is het verkocht. Het raam is in 1999 geplaatst in de 
protestantse kerk 'De Regenboog' in Nuenen. 
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          Vrijwilligers met een glimlach 
 

   
  

            Renovatie 
 

Wat doet De Brug? Vrijwilligersorganisatie De Brug brengt mensen die hinder ondervinden in hun functioneren  

in contact met speciaal opgeleide vrijwilligers, deze  bieden persoonlijke ondersteuning en stimulans om cliënten  

zoveel mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Ook zorgt de vrijwilliger voor ontlasting van de  

mantelzorger (respijtzorg). De Brug ondersteunt de vrijwilligers hierin met o.a. individuele begeleiding en gratis 

trainingen/workshops waardoor de vrijwilliger zich blijft ontwikkelen. 

 

Vrijwilligers en dementie Momenteel is er veel vraag naar vrijwilligers die op bezoek gaan bij een cliënt met  

dementie. Een vrijwilliger die hierin  nog geen ervaring heeft  maar wel geïnteresseerd is, wordt gratis door  

De Brug opgeleid middels een training, zo krijgt een vrijwilliger handvatten aangereikt om een inzet binnen het 

aandachtgebied dementie te kunnen verzorgen.  

 

Een hulpvraag kan er als volgt uitzien: Vrijwilliger gezocht die het leuk vindt om 1x per week met meneer  

G. van 87 jaar samen te  wandelen in de natuur, een bioscoop te bezoeken, samen  boodschappen te doen 

(respijtzorg) of een terrasje wil pikken. Een  hond is  van harte welkom bij meneer. Ook houdt meneer erg van 

antiek. Meneer heeft dementie en is fysiek nog heel mobiel.  

 

Cliënten in de palliatieve terminale fase Voor mensen in de laatste levensfase die in hun eigen vertrouwde  

omgeving willen worden verzorgd en sterven beschikt De Brug over speciaal geschoolde vrijwilligers. De  

hulpvragen zijn uiteenlopend, b.v. een goed gesprek, de rustige aanwezigheid van een andere persoon,  een 

handmassage of ontlasting van de mantelzorger. In deze fase kunnen  gesprekken een andere inhoud krijgen 

omdat gebeurtenissen of ervaringen in het verleden meer van belang worden. Het kan opluchten om met een  

onafhankelijk persoon  zaken  te bespreken die men liever niet of moeilijk met kinderen of kleinkinderen  

bespreekt. Een (diepgaand) gesprek mag, maar hoeft niet.  Men kan ook in stilte aanwezig zijn. De cliënt is altijd 

leidend t.a.v. de invulling van de uurtjes die men aanwezig is. Voor naasten is de zorg voor een ongeneeslijk  

zieke een dankbare maar ook zware taak. Vaak komen zij aan kleine, maar ook belangrijke zaken niet toe. Door 

een vrijwilliger kunnen zij b.v. toch uit huis om te wandelen, zaken te regelen of te gaan sporten. Vaak wordt de 

hulp van een vrijwilliger pas gevraagd als de mantelzorgtaken te belastend  zijn geworden. Eerdere inzet kan 

voorkomen dat de belasting te groot wordt. Vrijwilligers komen in de beginfase 1 of 2x p.w. op bezoek. Mochten 

de wensen in de laatste weken veranderen, dan wordt gezocht naar maatwerk. Palliatieve vrijwilligers zijn inzet-

baar in Beek, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein en Echt-Susteren. 

 

Vrijblijvend kennismaken met De Brug kan Op elke laatste maandagmiddag van de maand is er de mogelijk-

heid om, na aanmelding, aan te sluiten bij de introductiebijeenkomst. Het doel hiervan is om kennis te maken met 

De Brug en andere nieuwe vrijwilligers. Daarnaast worden er praktijksituaties op een interactieve manier  

besproken. De eerstvolgende datum  is maandag 24 juni van 13.30u tot 16.00u.  

Aanmelden of meer informatie opvragen kan via info@thcdebrug.nl of  

via telefoon: (046)  458 1066 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 – 13. 00u). 

https://www.thcdebrug.nl/
https://www.thcdebrug.nl/
mailto:info@thcdebrug.nl
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          Vrijwilligers met een glimlach 
 

   
  

            Renovatie 
 

Werkzaamheden aan 128 portiekwoningen van zowonen. 

 

Afgelopen maand zijn de renovatiewerkzaamheden aan 128 portiekwoningen in Geleen-Zuid van start gegaan.  

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door “van Wijnen bv te Sittard”.  

 

 

De bewoners van de desbetreffende woningen hebben allen een informatiefolder 

gekregen waarin beschreven is welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en 

hoe e.e.a. tot stand zal komen.   

 

De renovatiewerkzaamheden omvatten globaal, entree en trappenhuis,  

souterrain en bergingen, buitengevels, dak, balkons en werkzaamheden binnen 

de woningen zoals vervangen toegangsdeur, vervangen beglazing, plaatsen 

rookmelders en vervangen belinstallaties.  Het Wijkplatform blijft u informeren 

over de voortgang van de werkzaamheden via ons wijkblad, facebook en de 

website.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De informatiefolder staat binnenkort,  

14 pagina’s dik, ook op onze website en  

facebookpagina. 

Overzicht adressen te renoveren woningen  
Complex 819 (deelgebied 1b; 128 woningen),  
start renovatie tweede kwartaal 2019 

 Breitnerstraat 1 t/m 71 

 Van Goghstraat 6 t/m 28 

 Jos Klijnenlaan 52 t/m 122 

 Graaflandstraat 1 t/m 31 

 Mesdagstraat 1 t/m 31 

 Mesdagstraat 2 t/m 24 

mailto:redactie@geleenzuid.nl
https://www.facebook.com/wijkplatform.geleenzuid.kluis/
http://www.geleenzuid.nl/wijkbladen
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 uw winkelcentrum. Service met een glimlach 

Zuidhof 28 
(046) 475 53 55   

 

Zuidhof 25 - 26 
(046) 428 24 46 

Zuidhof 33 - 34 
 

Zuidhof 11 
(046) 423 79 00 

 
 
 
 
 
 
 

Zuidhof 33  

 

DE ONDERNEMERS VAN ZUIDHOF WENSEN U FIJNE ZOMERDAGEN 

Zuidhof 8 
         

      BESTEL   ONLINE 

Zuidhof 15  (046) 423 79 10 

 

Zuidhof 23-24   (046) 475 61 16 

                www.dit-dat.nl 

Zuidhof 14  
 

(046) 711  17 88 

 

     

   (046) 474 01 65   

Zuidhof 36 
 

(046)  474 23 37 

http://www.zuidhofgeleen.nl/
http://www.subway.nl/nl/locaties/Geleen
http://www.meensdranken.nl/
http://www.dekaboutergeleen.nl/
http://www.zuidhofgeleen.nl/etos/
http://www.zuidhofgeleen.nl/hendriksbloemen/
http://sfeerenmeergeleen.nl/
https://dit-dat.nl/
http://www.dit-dat.nl
http://kapsalonedwin.nl/index.php/contact/12-contacts/2-kapsalonedwin

