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Voorwoord 2e editie wijkkrant
 
Beste Wijkbewoners,

Na de eerste editie van de wijkkrant van het Wijkplat-
form Oud-Geleen heeft het Wijkplatform verrassend 
veel positieve reactie gehad uit de buurt. Het doel 
van het Wijkplatform, het contact met de achterban 
verbeteren, begint hierdoor zijn vruchten af te wer-
pen en we hopen dat deze 2e editie van de wijkkrant 
hier verder aan bijdraagt. 
In deze wijkkrant willen we u, in het kader van parti-
cipatiesamenleving, via een aantal artikelen informe-
ren over de veranderingen in de (jeugd)zorg. Het be-
treft verschillende aspecten van de zorg waar velen 
van ons mee in aanraking komen, zelf , via ouders, 
familieleden of vrienden. Wethouder Astrid Verblakt 
met de onderwerpen decentralisaties, sociale zaken, 
dienstverlening en communicatie in haar portefeuille 
informeert u over de veranderingen in de WMO ter-
wijl de wijkverpleegkundigen van Buurtzorg en Or-
bis over hun werk en de wijzigingen die dit met zich 
meebrengt vertellen. We stellen het WIT aan u voor, 
de Werkgroep Integrale Toegankelijkheid die zich 
inzet voor de toegankelijkheid van gebouwen en/of 
openbare ruimten voor mensen met een beperking. 
Een ander aspect van de veranderingen in de zorg is 
het langer thuis blijven wonen van ouderen met be-
perkingen, het risico voor overbelaste mantelzorg en 
daarmee het risico voor ouderenmishandeling. 
De wijkagent vraagt hier aandacht voor.

De nieuwe jongerenwerker van PIW voor stadsdeel 
3 waar Oud-Geleen onder valt stelt zich voor en 
voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar is het project 
Coach4U, een project van het Jongerenwerk van Part-
ners in Welzijn. Ook basisschool De Driesprong ver-
telt over een aantal ontwikkelingen waar de school 
de komende tijd aan gaat werken.
Natuurlijk ontbreekt het stukje cultuur in Oud-Ge-
leen niet. Een leuk artikel over het ontstaan van enke-
le straatnamen en het gemengd koor Zanglust stelt 
zich voor en op de achterpagina een kunstwerk uit 
de wijk. Tot slot aandacht voor rondslingerend afval 
in Oud-Geleen, een ergernis voor velen en hoe we dit 
samen op kunnen lossen.  
Ook deze keer zien wij uw reacties op de wijkkrant 
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 najaar 2015. Als u voor die 
editie een artikel wilt aanleveren, 
dan kan dat tot 1 september a.s. 

Ik wens u allen veel leesplezier,

Jannie Wiskerke,
Voorzitter Wijkplatform Oud-Geleen

foto: Harry Schmeits



Voorwoord  Bert Kamphuis, 
stadsdeelwethouder 

Voor u ligt alweer het tweede nummer van het wijk-
blad. In de eerste editie heb ik mezelf aan u voorge-
steld. Inmiddels ben ik alweer een tijdje aan de slag 
als wethouder en ik heb al verschillende signalen ge-
kregen van positieve ontwikkelingen in de wijk. Veel-
al  verloopt het contact tussen de gemeente en Oud 
Geleen goed en worden veel goede initiatieven op-
gestart vanuit de wijk zelf, die ik uiteraard van harte 
ondersteun. Ik kan natuurlijk niet alles noemen maar 
wil bij een paar concrete voorbeelden stilstaan.

Basisschool De Driesprong
De basisschool timmert zichtbaar aan de weg. 
Het doet me goed om te lezen dat de school zich in-
zet voor een gezond schoolplein. Het plein wordt ge-
zien als een extra schoollokaal waar ook educatie  en 
ontwikkeling van de leerlingen plaatsvindt. Het gaat 
dan om meer bewegen, leren over de natuur, plezier 
maken en dit alles in een veilige omgeving. Proficiat 
met de recente toekenning van een mooi budget om 
deze ambities mogelijk te maken.
Daarnaast heeft de school het KVL gewonnen. Een 
geweldige prestatie; complimenten voor  de leerlin-
gen!
De Driesprong neemt ook actief deel  aan het weten-
schaps – en techniekprogramma STEM II. Het is voor 
de leerlingen in onze regio ontzettend belangrijk om 
hen al op jonge leeftijd  te laten zien welke kansen er 
voor hen liggen in wetenschap en techniek. We re-
kenen er dus op dat we later veel leerlingen van de 
basisschool tegenkomen op de Brightlands Cheme-
lot Campus!

Verkeer in de wijk 
Er is op een aantal locaties in de wijk extra aandacht 
besteed aan de herinrichting van de openbare ruimte 
(de portefeuille van mijn collega Leon Geilen). Van-
wege verkeerskundige aspecten  kwamen de projec-
ten ook bij mij onder de aandacht. Het wijkplatform is 
hier nauw bij betrokken. De afgelopen maanden zijn 
diverse verbeteringen aangebracht. Zo is de Kroon-
beek na goed overleg met de bewoners. aangepast 
met nieuwe bestrating en beplanting.  Hetzelfde geldt 
voor de Marcellienstraat, waar tevens verbeteringen 
op het gebied van parkeren  worden gerealiseerd. 
In het project herinrichting Abshoven-Geleenstraat 
(in Munstergeleen) wordt ook de aansluiting met de 
Beekstraat betrokken om de verkeersveiligheid te 
verbeteren en snelheidsremmende maatregelen te 
nemen. Tijdens een bewonersavond zijn de wensen 
van de bewoners gepeild 
en meegenomen  in de verdere uitwerking. 

Jongeren
Er is ook aandacht voor de jongeren in de wijk. Zo 
wordt bekeken of er een trapveldje van kunstgras 
kan komen.  Samen met de jongeren wordt er een 
mooi project met graffiti gestart om de gymzaal te 
verfraaien. Ook hierin speelt het wijkplatform een 
belangrijke rol.
Ook in de Harmonie St Cecilia zijn de jongeren bij-
zonder actief, en ik wil hier graag de jongens noe-
men die op 18 januari de eerste prijs hebben ge-
wonnen bij het solistenconcours van de Limburgse 
Bond voor Tamboerkorpsen: Kjell Smits, Luuk op den 
Drink, Daaf Eurelings en Job Salden, proficiat, een 
hele mooie prestatie!

De gemeente kan, waar mogelijk,  initiatieven in uw 
wijk stimuleren en faciliteren. U kunt daarvoor te-
recht bij uw stadsdeelmanager, Eugene Lebon, en 
uw wijkcoördinator, Arno Gorissen.

Tot slot
Als afsluiting nog een persoonlijke observatie. Het 
valt me op dat recent  verschillende nieuwe onder-
nemers zijn neergestreken in de wijk terwijl elders 
steeds meer voorzieningen lijken te verdwijnen. Dit 
is goed nieuws voor de wijk en het stimuleert wel-
licht ook weer andere bedrijvigheid om een plek te 
vinden in Oud Geleen.
Kortom, de wijk groeit en bloeit. Laat de lente maar 
komen! 

Hartelijke groet,

Bert Kamphuis



Beste wijkbewoners van Oud-Geleen,
Haesselderveld en Janskamperpark. 

Graag maak ik van de uitnodiging gebruik om een 
bijdrage te leveren aan jullie mooie wijkkrant. Er is 
mij gevraagd iets te schrijven over de veranderingen 
in de zorg. In de vorige wijkkrant zijn in dat kader al 
de wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners 
van de huisartsenpraktijk aan u voorgesteld. Laat ik 
daar ook mee beginnen en mijzelf eerst even aan u 
voorstellen. Mijn naam is Astrid Verblakt en als wet-
houder ben ik in de gemeente Sittard-Geleen onder 
meer bezig met de veranderingen in de zorg. Met een 
mooi woord ook wel de decentralisaties genoemd. 
Met die term wordt bedoeld dat de zorgtaken die 
eerst landelijk of provinciaal georganiseerd werden 
(centraal), nu bij gemeenten onder gebracht zijn om-
dat deze dicht bij haar inwoners staan (decentraal). 
Dat is voor mij ook gelijk het grote pluspunt aan deze 
veranderingen in de zorg. Als gemeente staan we im-
mers ook echt letterlijk dichter bij onze inwoners en 
hebben we het beste beeld van alle professionele 
en vrijwillige zorginstanties die er in onze stad voor 
handen zijn. Daardoor is het mogelijk om maatwerk 
op het gebied van zorgverlening te bieden. Voor de 
duidelijkheid, nu de gemeente zorgtaken erbij heeft 
gekregen wil dat niet zeggen dat we als gemeente 
letterlijk de zorg gaan verlenen. Die professionele 
zorg blijft onveranderd gebeuren door de medewer-
kers van de zorginstellingen. Wat ook belangrijk is 
om duidelijk te maken, is dat niet de hele zorg bij de 
gemeente terecht is gekomen. Kort samengevat: 

Huishoudelijke hulp door gemeente
Bij huishoudelijke hulp gaat het bijvoorbeeld om 
hulp bij het schoonhouden van uw huis, koken, was-
sen en strijken van kleding. Huishoudelijke hulp valt 
onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. De 
gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Heeft u een 
vraag over huishoudelijke hulp? Neem dan contact 
op met het Wmo-adviescentrum. De contactgege-
vens staan onderaan deze pagina.

Thuiszorg door zorgverzekeraar
Bij thuiszorg gaat het om wijkverpleegkundige zorg. 
Dat betekent verpleging en verzorging thuis. Die 
thuiszorg of wijkverpleegkundige zorg valt onder de 

verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar. Voor 
vragen over thuiszorg kunt u contact opnemen met 
uw zorgverzekeraar.

Uitdaging
De grote uitdaging van de komende jaren is om de 
zorg, binnen de financiële mogelijkheden die we 
daar als gemeente vanuit het rijk voor krijgen, kwali-
tatief en goed betaalbaar voor onze inwoners te or-
ganiseren. 

Wat betekent dat? 
Er moet iets gaan veranderen. Want in het verleden 
werd te weinig gekeken naar wat iemand écht aan 
zorg of ondersteuning nodig had. Er werd te snel en 
te gemakkelijk specialistische zorg ingeschakeld. En 
er waren te veel standaardoplossingen die vanuit 
vaste protocollen werden toegepast. Met weinig oog 
voor het individu en de individuele behoefte. Dat kan 
en móet anders. 

Doen wat nodig is
In Sittard-Geleen gaan we uit van het principe ‘doen 
wat nodig is’. Doen wat nodig is, betekent dat niet 
elke inwoner met een vergelijkbaar probleem ook 
dezelfde ondersteuning krijgt. Een verschuiving van 
‘waar heb ik recht op’ naar ‘wat heb ik nodig’.

Iemands mogelijkheden centraal
Iedereen kan iets overkomen waardoor je (even) niet 
alles meer zelf kunt en ondersteuning nodig hebt. 
Daarom ondersteunen we gericht, door aan de voor-
kant te bekijken wat iemand nodig heeft. We hante-
ren daarbij geen ‘standaardoplossing’. Daarbij gelo-
ven we dat mensen in staat zijn een groot deel van 
hun problemen zelf op te lossen en we geven hun dit 
vertrouwen. We informeren, adviseren en ondersteu-
nen op een manier die daaraan bijdraagt. Niet de be-
perkingen staan centraal, maar de mogelijkheid van 
mensen om zich aan te passen en zelf regie te (blij-
ven) voeren over hun leven. Meer dan nu, zullen wij 
de regie en zeggenschap bij de mensen zelf laten en 
daarop aanvullen wat nodig is.

Informatie
Onze medewerkers staan iedere werkdag voor u klaar 
als u vragen hebt op het gebied van wonen, welzijn 
of zorg. Bij Orbis Medisch Centrum, op de zorgbou-
levard, vindt u het Wmo adviescentrum. Daar kunt u 
iedere werkdag, met of zonder afspraak, terecht voor 
informatie. 
Op onze website www.sittard-geleen.nl vindt u even-
eens informatie over de veranderingen in de zorg, 
waaronder een uitgebreide vraag en antwoordlijst. 
Daarnaast kunt u  natuurlijk altijd telefonisch contact 
opnemen met de gemeente middels het algemene 
telefoonnummer 14046.

Graag tot een volgende keer,
Astrid Verblakt

Astrid Verblakt
wethouder



Samen leven en samen leren, gericht op heden en 
toekomst.
Basisschool De Driesprong ligt in de kern van Oud-
Geleen. De school hecht grote waarde aan een veilige 
school in alle opzichten. Kinderen komen graag naar 
onze school, waar een enthousiast en gemotiveerd 
team hen een uitdagende leeromgeving biedt.

Speerpunten van onze school

Een fijne en veilige school. 
Kinderen komen graag naar De Driesprong waar ze 
een fijne en uitdagende leeromgeving aantreffen. De 
Vreedzame school vormt de basis voor een warm pe-
dagogisch klimaat.

Betrokken leerkrachten. 
Ouders geven aan dat De Driesprong een professi-
oneel, gemotiveerd en enthousiast team heeft dat 
zorgt voor een fijn pedagogisch klimaat. We hebben 
oor en oog voor de kleine én grote mensen van onze 
school. 

Meer- en hoogbegaafdheid. 
De Driesprong heeft een speciale afdeling voor 
hoogbegaafdenonderwijs (Leonardo) en is aspirant-
lid van de begaafdheidsprofielscholen.

Methodieken. 
De Driesprong heeft up-to-date methoden afge-
stemd op de verschillende niveaus van de kinderen 
binnen de groep. Het ICT netwerk en de digiborden 
motiveren en ondersteunen het lesgeven.

STEM II: 
Wetenschap en techniek. De Driesprong is één van 
de 40 basisscholen in Limburg die binnen het project 
STEM II wetenschap en techniek integreren binnen 
het lesaanbod.

Het gezonde schoolplein. 
De Driesprong heeft een landelijke subsidie ge-
kregen in het kader van een uitdagende speel- en 
leeromgeving op de speelplaats. Dit in samenwer-
king met Jantje Beton, IVN en de GGD. Het gezonde 
schoolplein zal in 2015/ 2016 gerealiseerd worden.

Communicatie.
Communicatie met ouders is een voorwaarde in de 
ontwikkeling van het kind. Diverse middelen onder-
steunen ons daarin, zoals: schoolkalender, school-
gids, website, ouder- en infoavonden, digitale info 
via ISY-school, rapporten en Twitter. 

In ons gebouw zijn gehuisvest:
Basisonderwijs inclusief  Leonardo afdeling 
Tussenschoolse opvang en  naschoolse opvang 
Diverse buitenschoolse activiteiten

Loopt u gerust eens binnen of maak een afspraak 
voor een gesprek.

   Basisschool De Driesprong 
   Haesselderstraat 9 
   6166 EG Geleen
   tel. 046-4759767 
   www.bsdedriesprong.nl 
   info@bsdedriesprong.nl



Adviesraad Chronisch Zieken en
gehandicaptenbeleid Sittard-Geleen

Sámen werken aan een inclusief Oud-Geleen.
Wist u dat 15% van de bewoners van Oud-Geleen een 
blijvende of tijdelijke beperking (handicap) heeft? 
Ook zij willen graag zelfstandig meedoen in de sa-
menleving!

Bij het ontwerp, de (ver)bouw of (her)inrichting van 
een (openbaar) gebouw en (openbare) ruimte is het 
van belang om rekening te houden met het gebruik 
door mensen met een beperking. 
De Werkgroep Integrale Toegankelijkheid (WIT*) 
wil daarbij in samenwerking met het Wijkplatform 
Oud-Geleen graag van dienst zijn.

Met toegankelijkheid bedoelen we de mate waarin 
een gebouw of de openbare ruimte bereikbaar, be-
treedbaar en bruikbaar is voor mensen met een be-
perking; denk hierbij aan rolstoelafhankelijke men-
sen, rollatorgebruikers, doven en slechthorenden of 
blinde en slechtziende mensen. 

Dit thema verdient extra aandacht omdat in 2015 
het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een 
beperking geratificeerd wordt. In dit verdrag worden 
de rechten van mensen met een beperking erkend. 
Er wordt afgesproken wat er op allerlei vlak gedaan 
moet worden om te zorgen dat kinderen en volwas-
senen met een beperking, net als iedereen, een goed 
en actief leven kunnen hebben midden in de samen-
leving en eigen keuzes kunnen maken. Nederland is 
dan verplicht de in dit verdrag neergelegde afspra-
ken na te komen, om zo  een inclusieve samenleving 
te creëren. Dat geldt voor de toegankelijkheid van de 

openbare ruimte zoals bijvoorbeeld straten en plei-
nen, gebouwen zoals het gemeentehuis, ziekenhuis, 
politiebureau, scholen en de bibliotheek. 
Het WIT kan in samenwerking met u en uw wijkplat-
form een adviserende en signalerende rol vervullen 
voor gemeenten, provincies en eigenaren/ huur-
ders van (openbare) gebouwen; dit met het doel dat 
mensen met een beperking zo veilig en zelfstandig 
mogelijk gebruik kunnen maken van het gebouw of 
de buitenruimte en kunnen meedoen in onze maat-
schappij. 

* De Werkgroep Integrale Toegankelijkheid 
(http://www.adviesraad-cg.nl) is een onderdeel van 
de Adviesraad Chronisch zieken en Gehandicap-
tenbeleid van de gemeente Sittard-Geleen (gehan-
dicaptenplatform) en extern adviesorgaan van de 
Wmo-Raad Sittard-Geleen. 



name verrassing dat een deel van mijn werkzaamhe-
den weer uit jongerenwerk gaat bestaan. Hoewel een 
paar jaartjes ouder is het een uitdaging om samen 
met Brenda Seeger en Ro Erwich te onderzoeken of 
er in stadsdeel 3 weer een jongerenaccommodatie 
kan worden gerealiseerd.
De toekomst zal uitwijzen of het ons gaat lukken om 
in stadsdeel 3 de leefbaarheid en verbondenheid tus-
sen jong en oud te verbeteren. Wij hebben er in ieder 
geval zin in en hopen natuurlijk op heel veel steun en 
een prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,

George Schone

Maatschappelijk werker
Contactinformatie:
gschone@piw.nl 
www.piw.nl 
Postbus 110 – 6160 AC Geleen

Onze jongerenmedewerker 
stelt zich voor

Mijn naam is George Schone en ik ben al sedert 1982 
actief in het jongeren- , ouderen- en maatschappe-
lijk werk. In juni 1983 ben ik in dienst getreden van 
het SWES dat sinds 2002 na samenvoeging van een 
aantal welzijnsorganisaties is opgegaan in Partners 
in Welzijn.

Tot 2004 heb ik in twee jongerencentra in Sittard ge-
werkt, te weten Donkiesjot en Fenix. Dit laatste heb 
ik vanaf de oprichting mee opgebouwd. 
Vanwege reorganisaties ben ik in 2004 in het maat-
schappelijk werk en ouderenwerk terecht gekomen. 
De laatste jaren heb ik vooral veel ervaring opgedaan 
in het maatschappelijk werk.
Sinds januari 2015 ben ik werkzaam in stadsdeel 3 
van Sittard-Geleen Hieronder vallen Geleen-Zuid, 
Oud-Geleen, Munstergeleen en de Windraak. Het ac-
cent van mijn werkzaamheden komt voornamelijk te 
liggen op het maatschappelijk vlak omdat dit mijn 
oorspronkelijke beroep is. Echter, door de grote er-
varing die ik heb mogen opdoen in het jongeren- en 
ouderenwerk ben ik breed inzetbaar.
Het jongerenwerk heb ik altijd met veel plezier en 
passie mogen beleven. Het was dan ook een aange



Onze maatschappij is aan veel veranderingen onder-
hevig. Zo is onder meer de toenemende vergrijzing 
een ontwikkeling die een grote invloed heeft op de 
samenleving. Een fenomeen dat hieraan onlosmake-
lijk verbonden is, is de ouderenmishandeling. 

Van ouderenmishandeling is niet enkel sprake als per-
sonen van 65 jaar of ouder lichamelijk of psychisch 
mishandeld of seksueel misbruikt worden, maar ook 
wanneer degene van wie de oudere afhankelijk is, 
deze verwaarloost, uitscheldt, kleineert of bedreigt.
De oudere kan echter ook (financieel) uitgebuit, 
vastgebonden of opgesloten worden. Verder kan 
verhinderd worden dat hij/zij bezoek kan ontvangen 
of dat de post wordt achtergehouden. Kortom, bin-
nen deze vorm van mishandeling kunnen zich veel 
aspecten voordoen. 

Uit cijfers blijkt dat 1 op de 20 ouderen al eens het 
slachtoffer is geweest van mishandeling. De werkelijk-
heid is echter nog somberder. Doordat er doorgaans 
een afhankelijke situatie bestaat tussen de oudere en 
zijn verzorgers, ontstaat vaak een verminderde mel-
dingsbereidheid. De oudere is immers afhankelijk 
van de hulp van anderen. Ook wordt melding vaak 
achterwege gelaten vanwege schaamte of angst. 

Het ligt voor de hand dat door de toenemende ver-
grijzing ook de ouderenmishandeling zal toenemen. 
Veel ouderen blijven langer zelfstandig wonen en zij 
worden steeds afhankelijker van de thuiszorg/man-
telzorg. De actuele bezuinigingen op zorggebied 
dragen zeker bij aan deze verontrustende ontwikke-
ling.

Een stelling die van toepassing is op alle vormen van 
Huiselijk Geweld is: “Je gelooft het pas als je het 
ziet”. In de meeste gevallen is de mishandeling ge-
richt op voordeel voor de dader. Maar er is ook een 
andere, veel voorkomende vorm van ouderenmis-
handeling en dat is de ontspoorde zorg. Hierbij is de 
hulp ooit met de beste bedoelingen begonnen, maar 
de taak blijkt uiteindelijk te zwaar voor de verzorger. 
De zorg verwordt dan tot een last met het gevolg dat 
de oudere lichamelijk wordt mishandeld.

Signalen van ouderenmishandeling

* Nieuw en oud lichamelijk letsel
* Oudere, verzorger, familielid of andere aanwezige 
geeft onsamenhangende en tegenstrijdige verklarin-
gen voor lichamelijke verwondingen 
* Verzorger, familielid, aanwezige toont zich onver-
schillig voor het wel en wee van de oudere 
* Verzorger, familielid, aanwezige vertoont verschijn-
selen van overbelasting 
* Er wordt gescholden en geschreeuwd in aanwezig-
heid van arts of hulpverlener 
* De oudere maakt een depressieve, angstige indruk 
* De oudere ziet er onverzorgd uit en de huishouding 
is verwaarloosd 
* De woning is een opslagplaats van rommel en 
huisvuil
* Er verdwijnen spullen en geld van de oudere
* Rekeningen worden geplunderd
(onrechtmatige) Uitkeringen worden geïnd door der-
den 
* De oudere krijgt geen gelegenheid om alleen met 
een hulpverlener te praten 
* Betrokkenen proberen de hulpverlener buiten de 
deur te houden 
* De oudere wordt geïsoleerd van de buitenwereld: 
geen bezoek ontvangen, de oudere komt niet meer 
buiten etc.
* Er is sprake van een toenemend aantal schuldeisers
* De koelkast is leeg

Bij de politie staat de bestrijding van huiselijk geweld 
hoog op de agenda. Er fungeert een vaste aandachts-
functionaris op het gebied van ouderenmishande-
ling. Ook is de politie actief in een netwerk dat oude-
renmishandeling aanpakt. In dit netwerk participeren 

Ouderenmishandeling



verschillende instanties, zoals GGD, thuiszorgorga-
nisaties, mantelzorgorganisaties, Orbis, ouderenor-
ganisaties, dementieorganisaties, maatschappelijk 
werk, Openbaar Ministerie, politie, reclassering etc.
De politie heeft de rol op zich genomen om presen-
taties te geven, casussen te bespreken en uitleg te 
geven over de problematiek rondom ouderenmis-
handeling.
Maar ook in het dagelijkse politiewerk kan de wijk-
agent veel betekenen op het gebied van ouderenmis-
handeling. Hij/zij kan veel signaleren in een thuissitu-
atie, als vraagbaak dienen of als de persoon waar het 
“probleem” of het onderbuikgevoel van vermeende 
ouderenmishandeling kan worden neergelegd.

Ouderenmishandeling kan via telefoonnummer

 0800 – 2000 
 
worden gemeld bij het meldpunt “Veilig Thuis. 

 

Ook de politiek ziet de aanpak van ouderenmishan-
deling als prioriteit, getuige de spotjes op radio en/of 
tv onder het motto “het houdt niet op”. 

Als wijkagent wil ik u tot slot meegeven dat het be-
langrijk is om aandacht te hebben voor deze verve-
lende ontwikkeling. De ouderen hebben immers in 
belangrijke mate bijgedragen aan de opbouw van 
Nederland en zij hebben er mede voor gezorgd dat 
we nu in een vrij en relatief veilig land mogen wonen. 
Dus het kan niet zo zijn dat we deze belangrijke be-
volkingsgroep in de kou laten staan. Daarbij is voor 
ons allemaal een rol weggelegd!

De wijkagent
Leon van der Pluijm

Buurtpreventie
Wilt u ook wonen in een veilige buurt, waar bewo-
ners oog hebben voor elkaar en de problemen in 
hun omgeving? Zet u hier dan actief voor in en doe 
mee aan buurtpreventie in uw buurt.  

Wat is buurtpreventie? 
Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewo-
ners in de eigen woonomgeving. Dit toezicht is ook 
opgestart door de bewoners zelf, want zij voelen zich 
medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leef-
baarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten 
te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij erg belang-
rijk. 

Wanneer kunt u meedoen aan buurtpreventie? 
Zodra er in uw buurt minimaal tien buurtbewoners 
bereid zijn om deel te nemen aan buurtpreventie, dan 
kan een team worden opgestart. Het team Openbare 
orde en veiligheid van de gemeente Sittard-Geleen 
begeleidt de buurtpreventieteams. U kunt bij de re-
gisseur van dit team terecht. De gemeente stelt ook 
alle benodigdheden beschikbaar, zoals zaklampen 
en jassen waarop duidelijk herkenbaar is dat u deel 
uitmaakt van een buurtpreventieteam.

Meer informatie of lid worden? 
Wilt u meer weten over buurtpreventie of lid worden 
van het buurtpreventieteam in uw wijk? Neem dan 
contact op met de wijkcoördinator of stadsdeelma-
nager in uw stadsdeel. U kunt ook mailen naar 
buurtpreventie@sittard-geleen.nl.

Het Wijkplatform omarmt dit initiatief en zal binnen 
haar mogelijkheden medewerking verlenen om de 
leden van het buurtpreventieteam te ondersteunen. 



Gemengd Koor Zanglust
Gemengd koor Zanglust Geleen is het oudste profa-
ne (niet kerkelijke) koor van Geleen en heeft een rijke 
geschiedenis. Het koor werd in 1908 opgericht. Van-
uit een dubbel mannen-kwartet ontstond een man-
nenkoor. In 1926 vond binnen de vereniging een re-
organisatie plaats en werd het een gemengd koor. In 
het meer dan 100-jarig bestaan zijn er vanuit de ver-
eniging nog 2 koren ontstaan, nl. een mannenkoor 
(Mignon) en een gemengd koor (Voces Vocales).
Zanglust is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een 
modern gemengd koor. Het koor telt momenteel 
50 zingende leden. Het repertoire is heel divers; er 
worden koorwerken uit diverse opera’s en operettes 
gezongen, maar ook liederen uit diverse musicals. 
Verder worden er koorbewerkingen van popsongs 
en Limburgse liederen gezongen. Hoewel Zanglust 
geen kerkkoor is, worden toch diverse malen per 
jaar Eucharistievieringen opgeluisterd. Dit houdt in 
dat het repertoire ook religieuze muziekwerken be-
vat, zowel klassiek als modern. Het koor zingt in veel 
talen zoals Engels, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, 
Nederlands, Limburgs, Latijn, ja zelfs in het Zweeds. 
Ook verzorgt Zanglust meerdere malen per jaar ge-
zamenlijke concerten met andere koren. 
In 2008 vierde Zanglust haar 100-jarig bestaan. 100 
jaar is  een lange tijd, waarin veel is gebeurd, zowel in 
het koor als in Geleen. Deze geschiedenis is vastge-
legd in een kroniek die is geschreven door de heer 
 Jean Dewaide, kleinzoon van een van de oprichters 
en erelid van Zanglust. U kunt deze kroniek bestellen 
via de mail: info@zanglustgeleen.nl. 
Tijdens het jubileumjaar 2008 heeft er ook een uniek 
concert plaats gevonden n.l. een 3-Korenconcert 

waaraan 3 Geleense koren deelnamen, te weten Ge-
mengd Koor Zanglust, Geleens Mannenkoor Mignon 
en Gemengd Koor Voces Vocales. Van dit concert is 
een dvd gemaakt welke eveneens per mail bij het se-
cretariaat kan worden besteld.
Vanwege de respectabele leeftijd van de vereniging 
en de betekenis voor de samenleving, heeft het Hare 
Majesteit de Koningin behaagd om in 2008 Gemengd 
Koor Zanglust Geleen de Koninklijke Eremedaille te 
verlenen. Na 10 mooie jaren dirigent te zijn geweest 
nam Luuc Karsten in 2013 afscheid en werd hij op-
gevolgd door Rob Meijers. Reeds vele jaren wordt 
het koor aan de piano/vleugel begeleid door Mevr. 
Annemie Sluijsmans-Meens. Zoals voor vele andere 
koren geldt, ontkomt ook dit koor niet aan de vergrij-
zing. Men is dan ook naarstig op zoek naar nieuwe le-
den. De repetitie is op maandagavond van 20.00 uur 
tot 22.00 uur in het Hubertushuis. Geïnteresseerden 
worden uitgenodigd om deze avond een keer geheel 
vrijblijvend te bezoeken. 
Meer informatie kunt u vinden op onze website 
www.zanglustgeleen.nl



Beste wijkbewoners,

Dit jaar is het zestig jaar geleden dat Huisartsenprak-
tijk Oud-Geleen werd opgericht. Een mooi moment 
om terug te kijken op de rijke geschiedenis die onze 
praktijk heeft. 

Voor velen van jullie is het pand aan de Norbertijnen-
straat een vertrouwde plek. In de loop van zestig jaar 
is zowel de praktijk als ook het huisartsenvak enorm 
veranderd; van de éénmanspraktijk die dokter Bak-
ker oprichtte, via de drie heren Van Pelt, Dolhain en 
Hezemans, tot het huidige artsenteam dat vanaf de 
pensionering van Dolhain en Van Pelt per 2013 be-
staat uit twee vrouwen en twee mannen. Van een 
kleine praktijk aan huis tot een centrum dat uit zijn 
voegen groeit door toename van het aantal spelers 
binnen de eerstelijnszorg. Van een huisarts met in-
loopspreekuur, die uw verhaal op een “groene kaart” 
krabbelde en die tussendoor nog bevallingen deed, 
tot een geautomatiseerde praktijk met meer accent 
op chronische zorg, samenwerking en preventie. 

2015 is echter niet alleen een jaar van terugkijken, 
maar meer nog van de toekomst! In de loop van dit 
jaar zal dokter Hezemans zijn laatste spreekuur draai-
en. Per 2016 zal ook hij van zijn welverdiende pensi-
oen gaan genieten. In de voorbereiding daarop zijn 
we al in een vroeg stadium gestart met het zoeken 
naar een waardige opvolger. Deze hebben we gevon-
den in de persoon van dhr. Eurlings, die reeds vanaf 
1 januari 2015 werkzaam is. Ten einde de overdracht 
tussen de heren Eurlings en Hezemans zo soepel en 
volledig mogelijk te laten lopen, werken wij tijdelijk 
met vijf artsen. Hoewel de aankomende praktijkover-
name wederom een verandering betekent, zullen wij 
laagdrempelige zorg van een vertrouwd hoge kwa-

liteit blijven geven. Per 2016 zal “het nieuwe Oud 
Geleen” bestaan uit jonge, betrokken, enthousiaste 
artsen, vol ambitie voor de toekomst. 

Wij willen huisartsenzorg blijven bieden in de breed-
ste zin van het woord, elk met onze specifieke aan-
dachtsgebieden. Niet alleen de dokters, maar ook de 
andere belangrijke spelers van ons team (assistentes, 
praktijkondersteuners) zullen hun expertise inzetten 
om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen 
wijkgericht werken: vanuit de wijk, voor de wijk en 
met de wijk. In de nabije toekomst zullen wij moeten 
gaan bouwen aan een groter, toekomstbestendig 
pand. Dit hopen wij te realiseren in de kern van Oud 
Geleen. De bewoners van Oud Geleen, Haesselder-
veld en Janskamperpark vormen onze grootste groep 
patiënten en wij willen ons door nauwe banden met 
andere lokale spelers als paramedici, thuiszorg en 
WMO, inzetten om zorg te blijven leveren in uw ver-
trouwde omgeving. We vinden het een voorrecht om 
uw vertrouwen te mogen genieten en kijken uit naar 
een jarenlange samenwerking!

Met gezonde groet, 
Huisartsen Oud Geleen,
 
dhr. J. Eurlings, 
dhr. P. Hezemans, 
mw. M. van den Hove, 
dhr. S. Schulte, 
mw. N. Spierts

Wijkverpleegkundige: 

Huisartsenpraktijk oud-Geleen



Sociale spil 
in de wijk

Beste inwoners van Oud Geleen,
 
In de eerste editie van deze wijkkrant heb ik mijn 
team en mijzelf voorgesteld. Inmiddels hebben er in 
de zorg heel wat veranderingen plaatsgevonden en 
heeft de wijkverpleegkundige een nog dynamische-
re rol in de wijk gekregen. Daar wil ik u graag over 
informeren. Naast mijn verpleegkundige werkzaam-
heden kunt u sinds kort ook een beroep op mij doen 
voor advies en vragen die niet medisch of verpleeg-
kundig van aard zijn. Deze nieuwe rol voor wijkver-
pleegkundigen, die zich richt op het sociale domein, 
is in het leven geroepen door de zorgverzekeraars en 
staat los van mijn werkzaamheden voor Orbis Thuis-
zorg. 

Een voorbeeld… Stel u woont naast een oudere 
dame. U hebt haar al een hele tijd niet meer bui-
ten gezien, post steekt vaak uit de brievenbus, 
gordijnen blijven lang dicht, kortom u maakt zich 
ongerust. U kunt mij dan bellen. Ik ga op huisbe-
zoek en bekijk of er sprake is van verwaarlozing 
of misschien wel vereenzaming. Tijdens mijn be-
zoek breng ik de situatie in kaart. Is er een sociaal 
vangnet? Wat kunnen we preventief doen om in-
zet van zorg te voorkomen? Of moet er juist zorg 
opgestart worden?
 

Als spil in de wijk kan ik snel schakelen en doorver-
wijzen naar de juiste disciplines. Dus maakt u zich 
zorgen over de zelfredzaamheid van uw familielid, 
zorgt een buurtbewoner voor overlast, bent u man-
telzorger en wilt u advies of ondersteuning, of bent 
u bezorgd om de vergeetachtigheid van uw naaste? 
Aarzel dan niet om mij te bellen. Ik ben telefonisch 
bereikbaar op: 

      088 - 11 84 536 

voor een overleg en advies of voor het maken 
van een afspraak. En het mooie is, hier zijn voor u 
geen kosten aan verbonden.

Graag tot ziens,
Sanne



Buurtzorg in Oud-Geleen 
stelt zich voor         

Buurtzorg levert verpleging en verzorging thuis van-
uit een klein, zelfsturend team van (wijk) verpleeg-
kundigen en wijkziekenverzorgenden. In heel Neder-
land zijn meer dan 650 Buurtzorgteams werkzaam. 
De cliënt staat centraal, samen met zijn/haar partner, 
familie en mantelzorgers.

De vraag om zorg kan bijvoorbeeld komen van de 
huisarts, praktijkondersteuner, ziekenhuis of van 
uzelf. Wanneer we benaderd worden voor zorg, be-
kijken we samen met u wat er nodig is aan hulp en 
naar uw zelfredzaamheid. Wat kunt u zelf blijven 
doen of (weer) leren met bijvoorbeeld hulpmidde-
len of op een andere manier, op welke tijdstippen en 
met welke specifieke aandachtspunten. Ook kijken 
we samen welke rol de mantelzorg heeft en kan in-
nemen. Zo maken we een persoonlijk zorgplan. Ie-
dere cliënt krijgt een eigen persoonlijk begeleider als 
aanspreekpunt binnen ons team.

Welke zorg bieden wij? Denk daarbij aan hulp bij me-
dicatie of douchen, wond- of stomazorg, zorg na een 
ziekenhuisopname etc., alsmede zorg voor o.a. men-
sen met dementie of diabetes. Ook bieden wij zorg 

aan mensen in hun laatste levensfase. 
Ons Buurtzorgteam heet Geleen Oost – Munsterge-
leen. Ons werkgebied is Oud-Geleen en Munsterge-
leen. Wij zijn met 10 medewerkers en staan met z’n 
allen voor goede zorg.
 
Hebt u vragen of wilt u meer informatie, neem dan 
gerust contact op! U kunt ons altijd bereiken op tele-
foonnummer 06 2391 2234 of via onze mail 
geleenoost@buurtzorgnederland.com
U kunt ook binnenlopen bij ons kantoor; Pastoor 
Vonckenstraat 65 in Geleen. Hier zijn we doorde-
weeks geregeld aanwezig in het begin van de mid-
dag.

Vriendelijke groet, 
Team Geleen Oost - Munstergeleen



Gooi uw afval weg in de daarvoor
bestemde afvalbakken

Zwerfafval maakt straten en groenvoorzieningen 
rommelig en onverzorgd en is voor veel inwoners 
een bron van grote ergernis. Niet iedereen gooit het 
afval in de afvalbak en verreweg de meesten van ons 
laten de troep liggen die we onderweg tegenkomen. 
Het heeft immers iets irritants om andermans rom-
mel op te ruimen. Het probleem zou opgelost kun-
nen worden als 25% van de mensen dagelijks één 
stuk zwerfvuil zou oprapen om het in de daarvoor 
bestemde afvalbak te gooien. 

Zwerfafval
Zwerfafval is al het afval dat rondslingert op straat, 
groenvoorzieningen en andere openbare plaatsen. 
Het is afval dat door mensen bewust of onbewust is 
weggegooid, achtergelaten op plaatsen die daar niet 
voor bestemd zijn of afval dat daar door nalatigheid 
van mensen is terechtgekomen.  

Zwerfafval dat niet in de afvalbak terecht komt be-
staat vooral uit papier, blikjes, flesjes, patatbakjes, 
overig verpakkingsmateriaal, sigarettenpeuken en 
kauwgom. Ook vuurwerkresten na Oud en Nieuw 
zwerven vaak rond op straat. 
Een concreet voorbeeld in onze wijk doet zich voor 
in de omgeving van Basisschool De Driesprong. Daar 
pleegt een notoire drinker de lege bierblikjes te ver-
bergen in heggen en struiken, zelfs in de groenvoor-
ziening bij de school. 

Waarom zwerfafval opruimen?
Zwerfafval opruimen is niet alleen goed voor het 
milieu en de dieren maar ook voor u zelf. Zwerfafval 
is schadelijk voor de dieren omdat ze gezondheids-
schade oplopen door zich aan de voorwerpen te be-
zeren, ze per ongeluk op te eten of erin verstrikt te 
raken. Zwerfafval is schadelijk voor u, omdat het u 
belemmert in het gebruik van een schone openbare 
ruimte en het schept een gevoel van onveiligheid. 

Zwerfafval is schadelijk voor het milieu omdat het 
vaak lang duurt voordat het uit het milieu ver-
dwijnt. Een greep uit de afbreektijd van een aantal 
producten:       
- sigarettenpeuk:   1 tot 5 jaar
- bananenschil:   4 tot 6 weken
- metalen blikje:   1,5 tot 50 jaar
- plastic frisdrankfles:  5 tot 10 jaar
- plastic zak:    10 tot 20 jaar
- kauwgum:    20 tot 25 jaar
- aluminium blikje:   80 jaar tot 200 jaar
- polystyreen frietbakje:  90 jaar
- glazen fles:    1 miljoen jaar

Een leefomgeving 
zonder zwerfafval. 
Doet u mee?

Samen kunnen we er voor zorgen dat het zwerfafval 
beperkt blijft. U kunt meedoen door;

* uw papier, blikjes, flesjes, patatbakjes, overig ver-
pakkingsmateriaal, sigarettenpeuken en kauwgom 
achter te laten in daarvoor bestemde afvalbakken. 
* uw vuurwerkresten na afloop van Oud en Nieuw op 
te vegen en weg te gooien in de container.
* de gemeente aan te spreken wanneer u merkt 
dat op een bepaalde locatie steeds afval wordt ge-
dumpt. 
* zwerfafval bij de gemeente te melden wanneer u 
dit niet zelf kunt opruimen. 
* als u een winkelwagen tegenkomt, deze terug te 
brengen naar de winkel of dit te melden bij de des-
betreffende winkel of de gemeente.

 
 



Coach4U:  Coaches voor jongeren           

Coach4U, een project van het Jongerenwerk van 
Partners in Welzijn, helpt jongeren tussen de 13 en 
23 jaar uit de Westelijke Mijnstreek bij het waarma-
ken van persoonlijke doelen en het ontwikkelen 
van hun talenten. Dit gebeurt door koppelen, het 
zogenaamde “matchen”, van deze jongeren aan een 
coach. Deze coach begeleidt hen gedurende een half 
jaar tot maximaal een jaar bij het waarmaken van toe-
komstplannen. Een betere binding met school staat 
hierbij voorop. 
De coach is iemand die op vrijwillige basis zijn le-
vens- en werkervaring deelt met de jongere en helpt 
bij het verstrekken van vaardigheden en mogelijkhe-
den. Een coach is niet alleen adviseur, ondersteuner 
en begeleider maar ook een rolmodel voor de jon-
gere. De coaches werken op vrijwillige basis en zijn 
afkomstig uit verschillende sectoren van de samen-
leving, o.a. uit de publieke sector of het bedrijfsleven. 
Zij volgen een basistraining van Coach4U en beschik-
ken over een Verklaring Omtrent Gedrag. Momenteel 
beschikt Coach4U over 70 coaches van verschillende 
leeftijden en met verschillende levenservaringen en 
kwaliteiten. Dit betekent dat een jongere nooit lang 
hoeft te wachten, er zit altijd een goede match tus-
sen.
Ben je tussen de 13 en 23 jaar en heb je vragen over 
de toekomst, twijfels over je schoolkeuze of profiel? 
Wil je vooruit maar weet je niet hoe? Dan is Coach4U 
iets voor jou! 
Coach4U is laagdrempelig en het hebben van een 
coach heeft voor jongeren veel voordelen. Er zijn 
geen kosten verbonden aan Coach4U en na het ken-
nismakingsgesprek met de projectmedewerker van 
Partners in Welzijn wordt op korte termijn een match 
met een van de coaches tot stand gebracht. Als deel-
nemer kun je natuurlijk aangeven wat je verwacht 
van je coach en aan welk doel je samen met de coach 
wilt werken. 

Ben je nieuwsgierig geworden of heb je vragen 
over Coach4U? Wil je je als volwassene aanmelden 
als coach? Neem dan contact op met Coach4U via 
www. Coach4U.nl.   
Coach4U wordt financieel ondersteund door de 
gemeentes Sittard-Geleen en Stein, het samenwer-
kend Middelbaar Onderwijs in de Westelijke Mijn-
streek, het Oranje Fonds en DSM. 
Inwoners van Oud-Geleen, Haesselderveld en Jans-
kamperpark worden van harte uitgenodigd om 
deel te nemen aan Coach4U of als coach op te 
treden bij het project.



Enkele straatnamen in onze wijk

Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe de straten aan 
hun namen zijn gekomen? Tegenwoordig bestaat 
daarvoor binnen onze gemeente een “Commissie 
Naamgeving”, die het college van burgemeester en 
wethouders adviseert over een te geven naam. Bin-
nen (nieuwe) wijken wordt vaak een eenduidige 
benaming toegepast, om de globale ligging van de 
straat gemakkelijker te kunnen vinden. Een voor-
beeld hiervan zijn de beeknamen in het Haesselder-
veld.
Als er geen sprake is van een echte wijk, dan kan het 
voorkomen dat een straat de naam krijgt van bij-
voorbeeld een bekende (lokale) persoon of er wordt 
verwezen naar een oude veldnaam. Oudere wegen 
hebben een naam die er van oudsher door de “volks-
mond” aan gegeven is

Hoogsteeg
De huidige Pastoor Vonckenstraat heette tot 1928 
Hoogsteeg. De naam zegt het eigenlijk al; het was 
een holle weg met hoge taluds. In het genoemde 
jaar werd de weg opgehoogd en geschikt gemaakt 
voor woningbouw. Door de gemeenteraad werd 
voorgesteld om de straat “Hoogstraat” te noemen en 
de naam van de Jodenstraat te veranderen in Pastoor 
Vonckenstraat. Zo ver is het dus niet gekomen. 
Tevens werd er in hetzelfde jaar voorgesteld om de 
Geenstraat te wijzigen in “Drossaard Cortenstraat”. 
Ook dat voorstel haalde het niet.

Pastoor Vonckenstraat
gezien vanaf de Rijksweg

Steegstraat
De huidige Norbertijnstraat heette tot rond de Twee-
de Wereldoorlog “Steeg”of “Steegstraat”. De straat had 
deze naam omdat hij op de Hoogsteeg uitmondde. 
Op het straatnaambordje dat aan het huis op num-
mer 7 hangt, staat de ondertekst “Stichter eerste kerk 
Geleen”. Dat klopt echter niet helemaal. Uit onder-
zoek is namelijk gebleken dat de kerk in Oud-Geleen 
hoogstwaarschijnlijk in de Karolingische tijd (± 800 
– 850) is gesticht. Toen was er nog geen sprake van 
Norbertus (van Gennep), laat staan van een Norber-
tijnenklooster. Deze Norbertus leefde rond het jaar 
1100.

Dorpstraat
In de huidige gemeente Geleen zijn drie Dorpsstra-
ten geweest. Zij lagen in Krawinkel, Lutterade en 
Oud-Geleen. Nu hebben ze alle drie een andere naam 
gekregen. Men vond dat in een tot “Waereldsjtad” 
uitgroeiende gemeente als Geleen, geen Dorpsstraat 
paste. In 1954 werd op voorstel van Arthur Schrij-
nemakers (de schrijver van veel boeken over onze 
geschiedenis) de Dorpsstraat in Oud-Geleen omge-
doopt in Marcellienstraat.

Lijkenweg
Het “Straatje” in Oud-Geleen heette in vroegere akten 
“Lijckenwegh” en in een akte van 28 november 1722 
werd het aangeduid als “Krawinkeler lijckenwegh”. 
Deze benaming schept meteen enige duidelijkheid 
over de herkomst van de naam. Tot 1862 was de kerk 
van Oud-Geleen de enige parochiekerk binnen de 
gemeente. De gelovigen uit Lutterade en Krawinkel 
gingen hier dus ook naar de kerk. Ook de begrafenis-
sen vonden hier plaats en men trok in dit geval met 
de overledene, die in een kist op een kar lag, naar de 
kerk. Men moest er wel voor zorgen dat men zo wei-
nig mogelijk langs bewoonde huizen kwam. Vanuit 
de Daalstraat liep een weg langs de Keutelbeek en 
vervolgens kon men via de Steegstraat en de Krawin-
keler lijckenwegh de kerk bereiken.

Ad Hoogenboom,
Heemkundevereniging Geleen
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Drie Griekse Godinnen

Kunstenaar: Jo Ramakers
Locatie: Norbertijnenstraat

In een plantsoen aan de Norbertijnenstraat, dat gelegen is in het centrum van 
een vijfsprong van wegen, staat een opvallend fraai bronzen beeld. De omge-
ving waarin het beeld werd geplaatst, is omzoomd met eengezinswoningen 
voornamelijk uit de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Het plant-
soen ligt in een laagte van waaruit de wegen klimmen. Het beeld bevindt zich 
op een open plek en is daardoor van alle kanten goed zichtbaar. Het kan zich 
door de totale hoogte van 2,5 meter en de prominente plaats niet onttrekken 
aan zijn omgeving.

Idealen
Het bronzen beeld is vervaardigd door de in Beek woonachtige kunstenaar Jo 
Ramakers, afkomstig uit Oud-Geleen. Tijdens de ontwerpfase kreeg Ramakers 
van zijn opdrachtgever, de Rabobank van Geleen een grote mate van vrij-
heid. In de thematiek van zijn werken zit onomwonden de idealisering van de 
begrippen gezondheid, geluk en geborgenheid. De opdrachtgever wenste bij 
haar driekwart eeuw bestaansfeest in 1990 haar clientèle en de bevolking van 
Geleen deze drie “g’s” toe.
De volledige beschrijving kunt u vinden op de site:
stichtingmeg.nl

foto: Harry Schmeits


