
Aan de wijkbewoners van Oud-Geleen, Janskamperpark en Haesselderveld

Beste Wijkbewoners,

Vóór u ligt de eerste editie van de wijkkrant van het Wijkplatform Oud-Geleen.
Het Wijkplatform Oud-Geleen is alweer meer dan 10 jaar actief in Oud-Geleen, Haesselderveld en Janskam-
perpark en fungeert als contactorgaan tussen de gemeente en de wijkbewoners. Wie het Wijkplatform is en 
waar we mee bezig zijn leest u verder in deze krant. Het Wijkplatform wil via de wijkkrant het contact met haar 
achterban vergroten. Het platform wordt geacht namens de wijk te spreken, maar mist toch vaker de input en 
het contact met de bewoners. Misschien komt dit ook wel omdat het goed toeven is in  Oud-Geleen, een wijk 
waar het prettig wonen is, waar een rijk verenigingsleven bloeit en waar geen al te grote problemen zijn. 
Wij hopen als Wijkplatform via de wijkkrant, die we 2x per jaar willen uitbrengen,  dit contact te verbeteren. 

Naast de activiteiten van het Wijkplatform willen we via de wijkkrant ook activiteiten en initiatieven op maat-
schappelijk en cultureel gebied in stadsdeel Oud-Geleen, Haesselderveld en Janskamperpark onder de aan-
dacht brengen. Hierbij denken we aan verschillende verenigingen en dienstverlenende organisaties. 
We beginnen in deze wijkkrant met het voorstellen van de twee wethouders die betrokken zijn bij het wijk-
gericht werken, te weten Bert Kamphuis de stadsdeelwethouder en Leon Geilen met wijkgericht werken, 
burgerparticipatie, leefomgeving en zorg en welzijn in zijn portefeuille. Vervolgens een stukje historie van en 
daarna komen enkele verenigingen en organisaties aan het woord. We sluiten af met een kunstwerk 
uit de wijk.

Wij zijn benieuwd naar uw mening over deze wijkkrant en zien uw reacties met belangstelling tegemoet 
op ons e-mailadres wijkplatformoudgeleen@gmail.com of bij een van de bestuursleden. Zie colofon op 
de achterzijde van de krant voor de adressen. De volgende editie van de wijkkrant verschijnt in het voorjaar 
2015. Als u voor die editie een artikel wilt aanleveren, dan kan dat tot 1 maart a.s. 

Ik wens u allen veel leesplezier,

Jannie Wiskerke,
Voorzitter Wijkplatform Oud-Geleen

Leden van het wijkplatform

v.l.n.r. Sanne Hooijen, Jannie Wiskerke, Lei Verheijen, 
Leny Hendrix, Miranda Janssen, Theo Kloet, 
Joop Lommen en Joep Jorissen.
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 Christel Aelfers, Peter Brouwer en Leon Gemini
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Introductie van Bert Kamphuis, stadsdeelwethouder 

Voor u ligt de eerste editie van de nieuwe wijkkrant van het Wijkplatform Oud-Geleen en aan mij de eer om 
mezelf als uw nieuwe stadsdeelwethouder voor te stellen. 

Even voorstellen
Mijn roots liggen voor een deel in dit stadsdeel. Ik ben geboren in Sittard (1959) en heb daarna 12 jaar in 
Geleen-Zuid gewoond. Wij zijn toen geëmigreerd naar Australië en uiteindelijk, na een aantal verhuizingen, 
toch weer teruggekeerd in de regio. Na mijn studie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud 
Universiteit) ben ik in diverse functies werkzaam geweest in het voortgezet en hoger onderwijs, o.a. als do-
cent, stagecoördinator en coördinator internationalisering. Voor mijn overstap naar het gemeentebestuur 
was ik actief als beleidsadviseur internationalisering bij Zuyd Hogeschool. Ik ben getrouwd en heb twee vol-
wassen, uitwonende kinderen. 

Mijn speerpunten
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart ben ik door mijn partij (D66) voorgedragen als kandidaat-
wethouder. Na de coalitieonderhandelingen ben ik op 6 mei geïnstalleerd als wethouder  in het nieuwe colle-
ge van B&W en als stadsdeelwethouder van Oud-Geleen, de Kluis, Geleen-Zuid, Haesselderveld, Janskamper-
park, Munstergeleen en Windraak. In mijn portefeuille heb ik o.a. verkeer en mobiliteit, onderwijs, jeugd- en 
jongerenbeleid, integratie, mondiaal beleid, internationalisering en Euregionale samenwerking. Eén van mijn 
belangrijkste doelen voor deze periode is de binding van jongeren aan onze gemeente en de Euregio, in 
nauwe samenwerking met het onderwijsveld, bedrijven en andere gemeenten in onze regio, ook in België en 
Duitsland. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en 
de bereikbaarheid van onze gemeente. 

Betrokken bij de wijk 
In het coalitieakkoord voor de periode 2014-2018 wordt veel aandacht geschonken aan wijkgericht werken en 
burgerkracht. Als stadsdeelwethouder ga ik mij samen met mijn collega-wethouders inzetten voor leefbare 
wijken met duurzame, toekomstbestendige voorzieningen. Juist in deze tijd, waarbij iedereen rekening moet 
houden met bezuinigingen en ombuigingen, moeten wij samen de schouders er onder zetten en met elkaar 
verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefomgeving. Betrokkenheid bij de toekomst van uw eigen wijk 
is daarom essentieel. Uw eigen wijkplatform speelt daarbij natuurlijk een belangrijke rol. De gemeente kan, 
waar mogelijk, initiatieven in uw wijk stimuleren en faciliteren. U kunt daarvoor terecht bij uw stadsdeelma-
nager, Eugene Lebon, en uw wijkcoördinator, Arno Gorissen.

Bij het opstellen van de stadsdeelprogramma’s 2013-2016 heeft de gemeente gekozen voor een nieuwe aan-
pak. Met het oog op de (door)ontwikkeling van het wijkgericht werken is een verbrede en versterkte dialoog 
met de wijken opgestart. De doorkijk van de gemeente naar het jaar 2025 en de toekomstplannen voor de 
jaren 2013-2016 zijn in samenspraak met burgers van onze gemeente geformuleerd via werkateliers over de 
Leefbaarheidsagenda 2025. Ik vind het belangrijk om die dialoog ook permanent te blijven voeren en uw 
betrokkenheid bij de toekomst van Oud-Geleen verder te versterken. Uiteraard wil ik zelf ook goed op de 
hoogte blijven van wat er bij u en uw buren leeft en speelt. Daarom zal ik regelmatig bij u langskomen en ook 
vergaderingen en evenementen bijwonen. 

Hartelijke groet,

Bert Kamphuis
Stadsdeelwethouder



Samen voor de wijk

Beste inwoners van Oud-Geleen, Haesselderveld en Janskamperpark. Proficiat met dit eerste exemplaar van 
jullie wijkkrant. Met veel plezier geef ik gehoor aan de vraag om een bijdrage te leveren aan deze eerste edi-
tie.

Laat ik mijzelf eerst aan u voorstellen.  Mijn naam is Leon Geilen. Ik ben 42 jaar, geboren en getogen in Oud-
Geleen, en woon samen met mijn vriendin en ons zoontje in de Van Itersonstraat. Na de  gemeenteraadsver-
kiezingen van maart j.l., ben ik namens het GOB voorgedragen als wethouder in de gemeente Sittard-Geleen. 
Een uitdaging die ik met beide handen aangenomen heb.  Als gemeenteraadslid was ik al jarenlang betrok-
ken bij onze gemeente. Nu mag ik vanuit mijn rol als wethouder zelf deel uitmaken van het dagelijks bestuur 
van onze stad. 

Tot mijn portefeuille behoren de thema’s wijkgericht werken, burgerparticipatie, leefomgeving en zorg en 
welzijn. Een gevarieerde portefeuille met een mooie mix van  aandacht voor onze inwoners in kwetsbare 
posities aan de ene kant en de fysieke kwaliteit van de leefomgeving van onze stad aan de andere kant. Daar-
bij ligt de focus de komende bestuursperiode vooral op wijk- en buurtniveau. Een focus die verder gaat dan 
het vraagstuk of een buurt veilig en schoon is. Een betekenisvolle doorontwikkeling van wijkgericht werken 
betekent dat we enerzijds onze ‘scope’ verbreden met onderwerpen op het gebied van participatie, zorg, wel-
zijn en veiligheid, en anderzijds juist de (denk)kracht, vitaliteit en het zelf organiserend vermogen van onze 
wijken, kernen en dorpen centraal stellen. U maakt immers uw wijk! 

Samen is daarbij een ogenschijnlijk simpel maar o zo belangrijk woord. Een woord waarvan we de beteke-
nis, als je het mij vraagt, de afgelopen jaren te veel uit het oog zijn verloren. Door dingen samen te doen, 
verbinden we de betrokkenheid, kennis en kunde vanuit de samenleving met de inzet van de gemeente en 
andere organisaties, onder meer op het gebied van welzijn, zorg en veiligheid. Deze nieuwe wijkkrant is wat 
mij betreft dan ook één van de middelen om de cohesie in een buurt of wijk te vergroten, betrokkenheid te 
genereren en inwoners te informeren over de relevante zaken op buurt- en wijkniveau. Eén van de middelen, 
want laten we elkaar vooral blijven ontmoeten en elkaars kracht gebruiken, om met zijn allen, samen met het 
wijkplatform, de goede keuzes te maken en ideeën aan te dragen voor een goede toekomst van onze mooie 
wijk Oud-Geleen. 

Leon Geilen,
Wethouder wijkgericht werken, 
burgerparticipatie, leefomgeving 
en zorg en welzijn



Geleen heeft een boeiend verleden

Rond 5.000 v. Chr. woonden er al mensen in Geleen en omgeving. Daarmee is dit één van de oudst bewoonde 
gebieden van ons land. De bevolkingsgroep die hier woonde was de bandkeramiekers.  Vooral in onze wijk 
zijn veel archeologische vondsten uit dat tijdperk gedaan.
Aan het begin van onze jaartelling werd de regio beheerst door de Romeinen en vele vondsten vormen daar-
van het bewijs. Bij de verbouwing van de brouwerij Schrijnemakers in de wijk Oud-Geleen werd in 1882 een 
Romeinse sarcofaag gevonden. Enkele jaren geleden werd bij de aanleg van de wijk Landgraaf het graf van 
een inheemse boer uit die tijd gevonden. Hij heette Amandus en is daarmee de oudste bij naam bekende 
inwoner van Geleen. Ook andere vondsten zoals een wijnzeef en aardewerk vormen een bewijs voor een 
intensieve bewoning in de Romeinse tijd.
Het middelpunt van Oud-Geleen vormt de kerk. Deze werd reeds in de Karolingische tijd (800 – 850) 
gesticht. Zij werd als zaalkerk gebouwd binnen een gebied dat door (droge) grachten enige bescherming 
bood. De huidige kerktoren werd gebouwd in 1504 en is het oudste monument van Geleen.
Rondom de kerktoren vindt men nog veel gebouwen die getuigen van een lang verleden. Aan het kerkhof 
ligt een fraai pand in Maaslandse renaissancestijl met speklagen. Hier woonde in de eerste helft van de 17e 
eeuw de beruchte bokkenrijderskapitein Willem de Gavarelle. Overigens woonden in Geleen vroeger de no-
dige leden van de Bokkenrijders, bijv. in de Marcellienstraat waar de bokkenrijdersvoormannen Herman Luij-
ten en Gerard Dupreez hun intrek hadden genomen.

Achter de kerk ligt het uit 1892 stammende voormalige atelier van de gebroeders Ramakers. Zij waren we-
reldwijd bekend om de kerkelijke kunst die zij vervaardigden. Over de gehele wereld zijn beelden, altaren of 
andere kunstvoorwerpen te vinden die hier gemaakt zijn.
Langs vrijwel de gehele Marcellienstraat staan van oorsprong eeuwenoude panden, met als belangrijkste 
blikvanger de oude brouwerij Schrijnemakers.

Aan het sfeervolle Wilhelminaplein zijn eveneens oude gevels te zien, zoals een Maaslandse krulgevel uit 
1753. Onder dit plein stroomt de nu overkluisde keutelbeek, die enkele honderden meters verder in de 
Geleenbeek uitmondt.

In andere delen van de voormalige gemeente Geleen liggen ook een aantal monumenten die de moeite 
waard zijn. Zo vindt u aan de Geenstraat het zogenaamde Drossaardhuis. Het is in 1751 door drossaard 
Reinier Corten gebouwd op de fundering van een gebouw dat enige jaren eerder was afgebrand.
Het oude Krawinkel is bijna geheel verdwenen. Enkel in en rond de Spoorstraat vindt men nog flarden uit 
nostalgische tijden. Door de komst van staatsmijn Maurits moesten veel huizen afgebroken worden. 
Eén oude boerderij uit de voormalige Kloosterstraat werd in het Openluchtmuseum in Arnhem opnieuw op-
gebouwd. Aan het uiteinde van Krawinkel werd in 1699 de Kluis gebouwd, die ook nu nog te bezichtigen is. 
Aan Spaans Neerbeek herinnert slechts de plaatsnaam, terwijl Daniken de sfeer van vroeger enigszins behou-
den heeft.
Verder lagen er van oudsher grote boerderijen op Geleens grondgebied, zoals Heimstenrade, Stucken,
 Lutteraderhof, Hoeve Krawinkel, Hanenhof, Biesenhof en Ten Eijsden.
Tot 1862 was de kerk van Oud-Geleen ook de parochiekerk voor de dorpen Krawinkel, (Spaans) Neerbeek, 
Daniken en Lutterade. Dit stuitte op het nodige verzet van de inwoners van die kernen, onder andere omdat 
zij steeds een vrij grote afstand te voet moesten afleggen om de kerk te bezoeken. Na veel discussie en 
afgekeurde plannen kreeg men uiteindelijk een eigen kerk tussen Lutterade en Krawinkel. Rond die kerk heb-



ben zich door de eeuwen heen heel wat traditionele gebruiken afgespeeld, zoals kermissen, 
Vastenavond, de meifeesten, het korsbrood gooien en het gansrijden.
De komst van de staatsmijn Maurits en de officiële ingebruikname ervan in 1926 betekende ook voor 

Oud-Geleen een hele omwenteling. Er kwamen in de omgeving veel vreemden wonen. Dit was men niet 
gewend. Ook de infrastructuur werd drastisch aangepast. Zo werd de Hoogsteeg (nu Pastoor Vonckenstraat) 
veranderd van een holle weg in een brede belangrijke straat om een route te creëren naar de Maurits voor de 
vele mijnwerkers uit o.a. Munstergeleen, Schinnen en Puth. Hiermee kwam een einde aan het dorpse, intieme 
karakter dat vele eeuwen een kenmerk was van Geleen. Hoewel… het is niet helemaal afgelopen. Oud-Geleen 
is en blijft immers toch een wijk met een uitstraling waarin lang vervlogen tijden herkenbaar zijn.

Ad Hoogenboom,
Heemkundevereniging Geleen



Waar houdt het Wijkplatform zich mee bezig?

Het Wijkplatform Oud Geleen omvat naast Oud-Geleen, de gebieden Janskamperpark, Haesselderveld, 
Patersveld en het Sittard - Geleense deel van Daniken. Het wijkplatform fungeert als gesprekspartner van 
gemeente, Partners in Welzijn, politie en de woningstichtingen.

U kunt als inwoner bij het Wijkplatform terecht met ideeën, opmerkingen of plannen ter  verbetering van de 
wijk. Het wijkplatform ondersteunt en wil samen met de wijkbewoners zaken uitvoeren. Het platform is het 
aangewezen medium, als het gaat om communicatie met de gemeente, politie en andere instanties over 
aangelegenheden die de wijk aangaan.

Uit de recent door de gemeente gehouden enquête leefbaarheid en tijdens het daarop volgende werkatelier 
Leefbaarheidsagenda 2025, is gebleken dat de bewoners graag in hun wijk wonen. Zij hechten grote waarde 
aan het in stand houden en verbeteren van hun woonomgeving, het saamhorigheidsgevoel, burenhulp enz. 
Deze doelstellingen kunnen enkel worden bereikt door een gezamenlijke inspanning. Het Wijkplatform kan 
daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Bewoners(-afvaardigingen) hebben hun bijdrage geleverd aan de werkateliers leefbaarheid in het kader van 
de totstandkoming van het stadsdeelprogramma 2013-2016 en het stadsdeeljaarplan 2014. Daarmee zijn de 
kaders bepaald voor de leefbaarheid, actief burgerschap en wanneer de buurt het zelf voor het zeggen heeft. 
In het Stadsdeelprogramma 2013-2016 staat de middellange termijnvisie van de gemeente op de gewenste 
ontwikkeling in de wijken. Actuele informatie hierover staat op de gemeentelijke website 
www.sittard-geleen.nl/leefbaarheid.

Activiteiten Wijkplatform en projecten waar het Wijkplatform bij betrokken is of over adviseert:

* Het Wijkplatform en vrijwilligers hebben zich ingezet om deelname aan de projecten Burgerhart en Burger-
net te vergroten. Binnen het cluster Oostelijk Geleen, Munstergeleen en Windraak nemen nu 87 mensen deel 
aan Burgerhart en 351 aan Burgernet.
* Het wijkplatform levert een bijdrage inzake schoon, heel en veilig, door zaken te melden en door zaken zelf 
op te pakken.
* De groenvoorziening op de hoek van de Pieterstraat en Peschstraat is opgewaardeerd. 
* Er is aandacht voor de verkeersveiligheid op de Oranjelaan en de van Banninglaan. 
* Er vonden gesprekken met bewoners en jongeren in de omgeving Patersveld/Eloystraat en het Brouwers-
plein plaats, conform de werkmethodiek van het project ‘Respect’.
Het binnenterreintje bij de hoogbouw tussen de Oranjelaan en Stationstraat is opgeknapt. 
* Er heeft onderhoud plaatsgevonden rondom de sportzaal en het schoolgebouw van basisschool de Drie-
sprong.
* Er vindt wijkgerichte communicatie plaats  inzake leefbaarheidsonderwerpen door de  gemeente naar wijk-
platforms en belanghebbenden in de wijk én van de wijkplatforms naar de mensen in de wijk (d.m.v. stads-
deelprogramma’s, -jaarplannen, stadskrant, gemeentelijke website, wijkwebsites, wijkkranten en diverse plat-
formoverleggen). 
* Het stimuleren van burgerparticipatie en actief burgerschap: meepraten, meedenken, meedoen of mee 
beslissen en waar mogelijk mee verantwoordelijkheid nemen.
* Het wijkplatform adviseert bij bewonersinitiatieven ter verbetering van de leefbaarheid en sociale cohesie 
in wijken en buurten en/of  start zelf initiatieven op.
* Opwaardering Marcellienstraat en Kroonbeek.



Schutterij HH. Marcellinus &  Petrus 375 jaar              

Schutterij HH. Marcellinus & Petrus uit Oud-Geleen is de oudste vereniging van Geleen. 
De vereniging is in 1639 opgericht en dus dit jaar 375 jaar oud, wat in augustus uitgebreid 
is gevierd met o.a. een Bondsschuttersfeest van de Bond St. Gerardus waar de schutterij 
sinds jaar en dag bij is aangesloten.

De vereniging telt momenteel 55 geüniformeerde leden en 16 ereleden (ongeüniformeerd) in de leeftijd 
variërend van 10 tot 90 jaar! De unieke uniformen die de Oud-Geleense schutterij  zo herkenbaar maakt zijn 
gemaakt naar het model van de Nederlandse Grenadiers in Franse dienst omstreeks 1812.

Elk jaar heeft de schutterij zijn vaste activiteiten. In de wintermaanden is het relatief rustig maar wanneer het 
voorjaar in de lucht zit ontwaakt ook de schutterij uit haar winterslaap! Dan wordt er wekelijks geoefend met 
schieten op de schuttersweide te Daniken en in het eerste weekend van mei wordt het schuttersseizoen de-
finitief geopend met het Koningsschieten voor de leden. Afgelopen jaar wist Raimond Raven de Koningseer 
voor zich op te eisen door de vogel af te schieten.

In de zomermaanden wordt deelgenomen aan vier Bondsschuttersfeesten, het Zuid Limburgs federatiefeest 
en het grote OLS, dit jaar in Grevenbicht. Tijdens deze feesten wordt in broederlijke sfeer de strijd aangegaan 
met andere schutterijen in diverse categorieën; optocht, defilé, vaandeldrager, koningspaar, keizerspaar… 
overal kan men prijzen behalen voor de mooiste, beste etc. Datzelfde geldt voor de muzikanten in het kla-
roenkorps én natuurlijk de schutters onder de schietboom. Dit laatste is een ware zenuwstrijd, immers mist 
één van de schutters een bölke dan kan het zestal en daarmee de schutterij de buks inpakken en is men uit-
geschakeld in de verdere schietwedstrijd.

Naast de schuttersfeesten laat de schutterij zich graag zien tijdens lokale evenementen in (Oud)-Geleen, zoals 
de sacramentsprocessie, MP feesten en met carnaval.

Indien mensen interesse hebben in het lidmaatschap van de schutterij kan men altijd vrijblijvend eens een 
kijkje komen nemen  tijdens de repetitie van het klaroenkorps op dinsdagavond in het Hubertushuis óf tij-
dens het oefenschieten op zaterdagmiddag ( april-september) op de schuttersweide te Daniken.



Beter een goede buur dan een verre vriend 

Buurtvereniging Norbertijnenstraat mag zich met trots de oudste, nog bestaande buurtvereniging van 
Geleen noemen en kan terugkijken op een rijke historie van 58 jaar. De vereniging werd in feite twee keer op-
gericht. De eerste keer was vlak na de Tweede Wereldoorlog in 1945. Uit dankbaarheid voor de goede afloop 
van de oorlog in Oud Geleen werd een kapelletje gebouwd en betaald door buurtbewoners.
In 1956 vond de officiële heroprichting plaats. Aanleiding hiervan was een priesterwijding. In de beginjaren 
werkte de buurtvereniging hoofdzakelijk aan de verfraaiing van de straat gedurende de processie van
Oud Geleen.
In de daarop volgende jaren werden kienavonden georganiseerd, werd regelmatig deelgenomen aan de car-
navalsoptocht en speelden de leden mee met de Duitse lotto.
De huidige buurtvereniging organiseert ieder jaar een vijftal activiteiten. Een wandeling of boerengolven op 
2e Paasdag, gezellig buurtfeest op het plein in de straat en een Sinterklaasmiddag voor de allerkleinsten zijn 
voorbeelden van activiteiten die jaarlijks op de agenda staan.
Een buurtvereniging die zich enerzijds tot doel stelt om de sociale cohesie tussen buurtbewoners te bevor-
deren en anderzijds ook een maatschappelijk functie heeft. Zo organiseerde de buurtvereniging in 2013 een 
gezellige kienmiddag voor de bewoners van het bejaardenhuis aan de Peschstraat. In 2014 verzorgde zij in 
het kader van de landelijke NL-doet actie een verwenmiddag voor de bewoners van Woonvoorziening Dr. 
Poelslaan.
Een vereniging met niet alleen oog voor de eigen leden maar voor de hele buurt.



Praktijkondersteuner in Oud-Geleen

Aangenaam, mijn naam is Marijke Baart. Ik ben werkzaam als praktijkondersteuner (POH) in huisartsenprak-
tijk Oud-Geleen. Als praktijkondersteuner begeleid ik mensen met een chronische aandoening en bezoek ik 
ouderen aan huis. Mijn aandachtsgebieden zijn o.a. diabetes type 2, longaandoeningen zoals COPD en astma, 
alsmede cardio vasculair risicomanagement. 
Afhankelijk van de klachten van de patiënt zie ik deze één tot vier maal per jaar voor een controle. Deze con-
troles worden door de huisarts geaccordeerd en deze blijft dus de eindverantwoordelijke.
Daarnaast leg ik twee dagdelen per week huisbezoeken af bij mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Deze cliënten 
vallen onder de ouderenzorg. Ik bezoek mensen op vraag van de betrokken huisarts, bezorgde familieleden 
of directe omgeving met als doel een screening uit te voeren. Deze screening is ruim van opzet en verschaft 
enerzijds een goede indruk over het functioneren van de patiënt in praktische en dagelijkse zaken en an-
derzijds krijg ik een beeld van het complex functioneren van de geestelijke gezondheid. Ik breng de sociale 
contacten in kaart en observeer de lichamelijke activiteiten. Een voorbeeld van zo’n huisbezoek is het inven-
tariseren van activiteiten die een patiënt wil uitvoeren, maar door een beperking niet meer kan. Een patiënt 
had bijv. altijd als hobby bowlen maar door de rolstoel-afhankelijkheid ging dit niet meer. Ik heb toen een 
ergotherapeut ingeschakeld en samen hebben zij een alternatieve hobby gevonden die geen beperkingen in 
uitvoer en toegankelijkheid met de rolstoel opleverde. Het resultaat was dat de patiënt weer onderdeel werd 
van een leuke groep die koersbal speelt, waardoor een nieuwe wereld voor hem openging. 
Verder bezoek ik regelmatig kwetsbare ouderen om te bekijken wat ik voor hen kan betekenen in het kader 
van hun welzijn in brede zin.
In het kader van de ouderenzorg hebben de huisarts en de praktijkondersteuner een maal per zes weken een 
overleg met de betrokken disciplines. U kunt dan denken aan de wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, ergo-
therapeut, maatschappelijk werker en de dementie-coach. De patiënt wordt geïnformeerd over de genomen 
besluiten.

Zoals u kunt lezen is de POH een belangrijke schakel tussen de huisarts en mensen met een chronische aan-
doening of van gevorderde leeftijd. Mijn beleving is dat ik door de mogelijkheden die mijn rol als praktijkon-
dersteuner biedt, de ervaringen en levenswijsheid met deze ouderen mag delen.

Het is fijn twee collega-praktijkondersteuners te hebben, Angelique Janssen en Sonja Coenen. We overleggen 
regelmatig, zowel onderling als met de huisartsen, om een goede invulling aan ons werk te kunnen geven.

Marijke Baart en Sonja Coenen



Wijkverpleegkundige: spil in de wijk

Aangenaam, ik ben Sanne, wijkverpleegkundige voor Oud-Geleen. Samen met mijn collega’s van Orbis 
Thuiszorg kom ik u helpen. De zorg die wij thuis leveren is geïndiceerde zorg. Dat wil zeggen dat u een indi-
catie (toestemming) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of van een medisch specialist nodig heeft. 

U kunt bij ons terecht voor:
verzorging 
verpleging
gespecialiseerde verpleging
gespecialiseerde thuisbegeleiding
persoonlijke alarmering
nachtzorg  / 24 uurs zorg. 

Voorbeelden zijn het aantrekken van steunkousen, hulp bij douchen, aanreiken van medicatie en wond- en 
stomazorg. Maar ook voor complexe thuiszorg, zoals infuuszorg kunt u bij ons terecht. 

Als wijkverpleegkundige ben ik het aanspreekpunt voor cliënten, mantelzorgers en andere hulpverleners. Ik 
organiseer de totale zorgverlening rondom een cliënt. Tot mijn werkzaamheden behoren onder andere het 
regelen van indicaties, het bewaken en evalueren van zorg, het coachen van collega’s en het deelnemen aan 
overleggen met bijvoorbeeld huisartsen en praktijkondersteuners. 
Ook ga ik regelmatig op huisbezoek. Collega hulpverleners of wijkbewoners benaderen mij dan met het ver-
zoek na te gaan of en zo ja welke zorg nodig is. 
Dat doe ik niet alleen. Samen met mijn team staan we klaar voor de cliënt. Ons streven is elke cliënt de ge-
paste en juiste ondersteuning en zorg te bieden. 
Want wat ook de reden is dat u thuis zorg en verpleging nodig heeft en hoe lang het ook gaat
duren: u kunt op ons rekenen!

Wilt u meer weten?  Aarzel dan niet om mij te bellen. Ik help u graag: 088 – 118 45 36



WMO      

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, 
hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen 
met psychische problemen. De WMO zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zoveel 
mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en functioneren.
De WMO gaat ervan uit dat burgers:

* Kunnen wonen in een schoon en leefbaar huis
* Kunnen wonen in een geschikt huis
* Beschikken over goederen voor eerste levensbehoeften
* Beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding
* Thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren
* Zich kunnen verplaatsen in en rond het huis
* Zich lokaal kunnen verplaatsen met een vervoermiddel

Contacten kunnen hebben met medemensen en deel kunnen nemen aan activiteiten
Wanneer u met één of meerdere van deze zaken problemen heeft en het niet gelukt is om zelf tot een oplos-
sing te komen, meld dit dan bij de gemeente. Samen met u wordt dan bekeken wat de mogelijkheden zijn.
De WMO-consulent maakt een afspraak met u om thuis deze onderwerpen te bespreken. In zo’n gesprek 
komt aan de orde wat u van de gemeente kunt verwachten en wat de gemeente van u verwacht. Het is goed 
om bij dit gesprek een familielid, vriend of kennis ter ondersteuning te hebben. De gemeente, in deze de 
uitvoerder van de WMO, gaat niet uit van rechten en/of compensatieplicht, maar kijkt steeds meer naar wat 
u zelf nog kunt en welke rol uw omgeving daarbij kan spelen. De WMO-consulent zet samen met u op een rij 
welke ondersteuningsbehoefte u heeft en zoekt samen met u naar oplossingen. Hierbij wordt de volgende 
lijn aangehouden:
1.) Wat kunt u zelf of uw directe omgeving doen om uw probleem op te lossen?
Zijn er mensen in uw directe omgeving die misschien een handje kunnen helpen, of zijn er mensen uit het 
vrijwilligersnetwerk die hulp kunnen bieden?
2.) Welke (wettelijke) voorzieningen/regelingen zijn er al?
Bijvoorbeeld hulpmiddelen via de ziektekostenverzekeraar of AWBZ-zorg, kinderopvang of huur- en zorgtoe-
slag?
3.) Welke algemeen gebruikelijke oplossingen bestaan er?
Bijvoorbeeld beugels bij douche en toilet, een verhoogd toilet, een fiets met trapondersteuning.
4.) Kunt u gebruik maken van collectieve voorzieningen?
Zoals de regiotaxi, boodschappenservice, klussendienst of was- en strijkservice?
5.) Heeft u misschien een individuele voorziening nodig?
Als al deze mogelijkheden onvoldoende oplossing bieden wordt naar een individuele oplossing gekeken. 
Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, een vervoersvoorziening of een woonvoorziening. 
De uiteindelijke oplossing kan daardoor bij iedereen verschillend zijn. Maar altijd wordt uitgegaan van de 
eigen kracht en verantwoordelijkheid van de mensen.

Wat kunt u zelf doen?
U kunt zelf vaak al veel doen. De digitale databank www.mijnzorggids.nl kan u helpen om zelf oplossingen bij 
uw hulpvraag te vinden. Neem hier eens een kijkje.
Daarnaast zijn er vele algemene mogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken of die het u gemakkelijk ma-



ken, zoals:
Klussendienst Welzohandig; voor reparaties en onderhoud in of rond de woning en 
voor allerlei hand- en spandiensten zoals bijvoorbeeld boodschappen doen kunt u 
Welzohandig inschakelen. Welzohandig werkt samen met Partners in Welzijn (PIW), 
alle gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en de Woningcorporaties. Door die goede 
samenwerking zijn de tarieven zéér betaalbaar. Zie ook www.welzohandig.nl
Mijn BeneFitspas; u kunt lid worden van Mijn BeneFitspas. U krijgt dan korting op 
allerlei producenten en diensten. Ruim 200 bedrijven in de Westelijke Mijnstreek zijn 
aangesloten, bijvoorbeeld pedicures, opticiens, ramenwassers, zwembaden. U leest er 
meer over op de website www.bene-fits.nl
Rolstoelpool; U heeft misschien maar incidenteel een rolstoel nodig? Dan kunt u er 
een lenen bij de Rolstoelpool. Voor vragen over de rolstoelpool kunt u contact op-
nemen met de gemeente Sittard-Geleen via 046-4778841 of wmo@sittard-geleen.nl. 
Ook kunt u hiervoor een bezoek brengen aan het WMO-adviescentrum in het Orbis 
Medisch Centrum.
Wijksteunpunten in Sittard-Geleen; mensen ontmoeten, een kopje koffie drinken 
of meedoen aan een activiteit? Dat kan bij één van de wijksteunpunten in Sittard-
Geleen. U kunt er ook terecht met vragen en problemen.
Lukt het niet om zelf tot een oplossing te komen? Neem dan contact op met het WMO-
adviescentrum van de gemeente.
WMO-adviescentrum
Iedereen met een vraag over welzijn, zorg of aangepast wonen kan ook terecht in 
het WMO-adviescentrum. Het WMO-adviescentrum van de gemeente Sittard-Geleen 
is gevestigd op de zorgboulevard van Orbis Medisch Centrum (begane grond). U kunt 
zich met of zonder afspraak melden in het centrum. Er wordt een gesprek met u ge-
voerd om de vraag helder te krijgen en een passende oplossing te vinden.
In het WMO-adviescentrum wordt samengewerkt met organisaties op het gebied van 
welzijn, zorg en aangepast wonen, waaronder Vivantes, Orbis, MEE, PIW en Streekzorg 
Westelijke Mijnstreek.  
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