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Voorwoord 3e editie wijkkrant

Beste Wijkbewoners,
De tijd gaat snel en zo is het bij het verschijnen van deze 
3e editie van de wijkkrant van het Wijkplatform Oud-Ge-
leen alweer bijna de 11e van de 11e, de start van het car-
navalsseizoen. Het is dan ook niet toevallig dat we Vaste-
laovesvereiniging de Uule  Awt-Gelaen gevraagd hebben 
zich te presenteren. 
In het kader van kunst en cultuur in Oud-Geleen besteedt 
het Wijkplatform aandacht aan de graffititekening op de 
muur van de sportzaal aan de Brouwersstraat. Iedereen 
heeft de tekening al kunnen bewonderen en de kranten 
waren ons al voor, maar in deze krant vertelt de kunste-
naar iets over de totstandkoming. Op de achterpagina 
weer een kunstwerk uit Oud-Geleen met de uitleg ervan.
Je kunt er niet omheen, 2015 is het jaar van de mijnen. 
Hierover is al veel geschreven in kranten en weekbladen. 
De redactie van de wijkkrant heeft in deze krant iemand 
aan het woord gelaten die een groot deel van zijn leven 
op de mijn gewerkt heeft, maar niet onderin.
Een heel andere geschiedenis die  in Oud-Geleen heeft 
plaatsgevonden, wordt in herinnering gebracht door de 
‘stolpersteine’ die deze zomer in de Pastoor Vonckenstraat 
zijn gelegd. 

Op het gebied van zorg en welzijn vertelt Woonzorgcen-
trum Oud-Geleen wat men voor senioren in Oud-Geleen 
kan en wil betekenen zodat zij zo lang mogelijk in hun 
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De fysio-
therapiepraktijk draagt in dit kader haar steentje bij met 
geriatriefysiotherapie. 

Er zijn nog steeds veel mensen die het zwaar hebben 
vandaag de dag en alle bezuinigingen door de overheid 
de afgelopen jaren hebben het er niet makkelijker op ge-
maakt. Gelukkig zijn er diverse particuliere initiatieven die 
deze mensen willen en kunnen ondersteunen. Zo kunt 
u in deze wijkkrant lezen hoe SchuldHulpMaatje Weste-
lijke Mijnstreek mensen ondersteunt. Ook de Engele van 
Zitterd-Gelaen bieden praktische hulp aan en HiP Wes-
telijke Mijnstreek kan sociale en praktische hulp bieden. 
Misschien kent u mensen die deze ondersteuning kunnen 
gebruiken en kunt u deze activiteiten onder hun aandacht 
brengen.
Buurtvereniging Schuttersplein stelt zich voor en een an-
der plein, het schoolplein van basisschool de Driesprong 
wordt in 2016 onder handen genomen. En tot slot, einde-
lijk is er duidelijkheid wat er met de Paterskerk gaat ge-
beuren. 
Het Wijkplatform staat open voor opbouwende kritiek en 
we zien  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 volgen-
de editie van de wijkkrant verschijnt in het voorjaar 2016. 
Als u voor die editie een artikel wilt aanleveren, dan kan 
dat tot 1 maart 2016. 
Ik wens u allen veel leesplezier,

Jannie Wiskerke,
Voorzitter Wijkplatform Oud-Geleen
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Voorwoord wethouder 
Bert Kamphuis

Beste inwoners van Oud-Geleen,

De zomer ligt nog vers in ons geheugen en toch be-
ginnen de eerste blaadjes al te vallen. Gelukkig valt 
dan ook weer het wijkblad bij u in de brievenbus. 
Voor mij is dit weer een gelegenheid om enkele   
zaken toe te lichten die in Oud-Geleen spelen. 
Hopelijk heeft u thuis of op uw vakantieadres een 
fijne tijd gehad en bent u met nieuwe energie weer 
aan de slag gegaan. Velen van u en veel van mijn col-
lega’s hebben de zomer ook benut om zich in te zet-
ten voor de wijk.  Denk daarbij aan de  evenementen 
die ook dit jaar weer zijn georganiseerd en waar veel 
wijkbewoners aan hebben deelgenomen. De kermis 
en de braderie op 5 september en de Torenfeesten 
de week erna zijn weer prima verlopen. Dit soort eve-
nementen leveren een belangrijke bijdrage aan het 
versterken van de onderlinge banden en de unieke 
sfeer in de wijk.
De opwaardering van de Marcellienstraat, een pro-
ject met een lange looptijd, is voltooid. Het resul-
taat mag er zijn; mijn collega Leon Geilen mag hier 
trots op zijn. Door een goede samenwerking met de 
buurt, de ondernemers en het kerkbestuur zijn er 
structurele veranderingen gerealiseerd die de straat 
een heel andere aanblik geven. Om het project mooi 
af te ronden wordt binnenkort door het kerkbestuur 
een boom geplant achter het Heilig Hartbeeld, een 
mooi symbool!

Helaas is er ook minder goed nieuws te melden over 
bomen. De kastanjebloedingsziekte maakt ook in 
Oud-Geleen, net als op andere plekken in onze ge-
meente, nog steeds slachtoffers. Er zijn al veel bomen 
gekapt en het einde lijkt nog niet in zicht. Het college 
van B&W betreurt het zeer dat deze drastische aanpak 
nodig is en we begrijpen dat u hier met gemengde 
gevoelens naar kijkt. Het is ook ontzettend zonde dat 
dit soort beeldbepalende bomen moeten verdwij-
nen. Echter, wanneer de veiligheid van de burgers in 
het geding is, moet de gemeente ingrijpen. Gelukkig 
komt er, waar mogelijk, ook weer groen voor terug. 
Het groenproject Gansbeek en omgeving komt ook 
na een lange tijd van overleg, procedures en plan-
ning in de afrondingsfase. 

We zien gelukkig dat steeds meer mensen zich ac-
tief betrokken voelen bij hun eigen buurt, hoe deze 
wordt ingericht en het belang van groen in de wijk. 
We hebben hierin natuurlijk ook een gezamenlijke  
verantwoordelijkheid. De gemeente kan niet op ieder 
moment overal tegelijk zijn en handelend optreden. 

Daarom doe ik ook aan u allen de oproep om klach-
ten over de openbare ruimte te blijven melden. Dit 
kunt u heel gemakkelijk doen door de melding door 
te geven aan de gemeente via ons telefoonnummer 
14046 of via de BuitenBeterApp. 
Wanneer we samen zorgen voor een leefbare wijk, 
kan dat ook leiden tot een veiligere leefomgeving. 
Daarom heeft de gemeente in diverse wijken al  
buurtpreventieteams opgericht. Teams van burgers 
begeven zich in de wijk en signaleren eventuele mis-
standen. De gemeente zorgt voor de begeleiding van 
de teams en pakt samen met hen eventuele proble-
men aan. Mocht u zich willen opgeven voor deelna-
me aan een dergelijk team, dan kunt u ook  contact 
met ons opnemen via het 
telefoonnummer 14046.

Tot slot wil ik nog even noemen dat er steeds weer 
vernieuwingen te zien zijn op het vlak van onderne-
merschap, er zijn weer verschillende nieuwe zaken 
geopend en de horecavoorzieningen zijn uitgebreid. 
Het ondernemersklimaat in Oud-Geleen is springle-
vend! Het doet mij goed om deze positieve ontwik-
kelingen te zien! 

Met hartelijke groet, 
Bert Kamphuis



In de zomer van 2014 is de subsidie ontvangen voor 
het Gezonde Schoolplein. In samenwerking met 
Jantje Beton, de GGD en de school is een werkgroep 
gestart om te komen tot een plan voor een uitda-
gende speel- en leeromgeving. Ook de kinderen 
worden actief betrokken om dit plan vorm en inhoud 
te geven. De realisatie is gepland in het voorjaar van 
2016.

In het voorjaar van 2014 hebben wij de toestemming 
gekregen van de provincie om het project 
BOS (Bieb op School) te realiseren. In samenwer-
king met de overheid en Biblionova zijn we gestart 
om onze schoolbibliotheek te saneren en zijn er twee 
leescoördinatoren opgeleid. De realisatie zal voor de 
zomervakantie 2015 plaatsvinden. Gekeken wordt of 
de zitkuil weer operationeel gemaakt kan worden in 
onze schoolbibliotheek. De zitkuil is een klein zoge-
naamd amfitheater en uniek binnen ons schoolge-
bouw.

STEM II

De Driesprong is een van de veertig scholen in de pro-
vincie Limburg die gestart zijn met het STEM II traject. 
STEM II staat voor: Science, Technology, Engineering 
en Math. STEM II is een traject waarbinnen Weten-
schap & techniek een structurele plaats krijgt binnen 
het curriculum van de basisscholen. Mad Science is 
de partner waarmee inhoudelijk de samenwerking 
verloopt. We bevinden ons in de zogenaamde start-/
adoptiefase en ook in het schooljaar 2015-2016 gaan 
we deze samenwerking verder continueren.

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

is sinds haar oprichting in 1974 een zeer actieve ver-
eniging die ruim 220 gezinnen als lid telt. De buurt-
vereniging is een vereniging van en vóór buurtbe-
woners en heeft als doel de sociale samenhang van 
de buurt te bevorderen. Dit doen we door jaarlijks 
een 20-tal activiteiten te organiseren en uit te voe-
ren.  Deze kunnen  zowel door  leden als introducés 
bezocht worden. 

Onze herfst,- kerst- en paaskienavonden worden al  
jaren goed bezocht. Tevens organiseren we uitstap-
jes voor onze leden,  houden we tradities in ere en 
hebben we ieder jaar een gezellige iesbeinavond met 
uitroeping van de nieuwe iesbeinprins.  Deze avond is  
destijds  ontstaan om leden op een ludieke wijze de 
mogelijkheid te bieden  elkaar een gelukkig nieuw-
jaar te wensen. Tevens wordt  met een kwinkslag een 
brug geslagen naar het naderende carnavalsseizoen. 
Kortom: activiteiten waar we als vereniging bekend 
om staan. 

In de huidige tijd,  waarin iedereen erg druk is en al-
tijd wel iets te doen heeft,  is het een hele klus om de 
juiste activiteiten aan te bieden . Ook in onze buurt-
vereniging en wijk neemt de vergrijzing toe. We pro-
beren dan ook om steeds vernieuwende activiteiten 

te organiseren en met elke leeftijdsgroep rekening 
te houden.  Iedere activiteit die op onze jaarkalen-
der staat behoeft veel en zorgvuldige voorbereiding. 
Deze activiteiten  kunnen  alleen plaatsvinden dank-
zij actieve leden en sponsoren. 

Het samenwerken met andere  Oud-Gelaense vereni-
gingen is  voor ons als buurtvereniging een belang-
rijk aspect. Zo ook het wijkplatform waar we graag 
onze bijdrage aan leveren.

Als buurtvereniging Schuttersplein staan wij open 
voor ideeën en hopen u op een van onze activiteiten 
te mogen begroeten. 
Voor meer informatie over ons jaarprogramma en in-
schrijfformulier kunt u onze website bezoeken: 

www.buurtverenigingschuttersplein.nl 
óf  bezoek ons op facebook

v.l.n.r. Peter Brouwer (voorzitter) - Patricia Wierikx  (secretaris) - Gui Hoedemaker -  Yvonne van Neer - Nic  Vleugels - Ria Hoedema-
ker -  André Zeelen -  Ria Spelthan - Peter Verreussel -  René Vranken (penningmeester) -  Math Haenen. 
Op de foto ontbreekt Els de Kort

#BSDeDriesprong.nl

Buurtvereniging Schuttersplein



de van de oorlog ook dreigden de schachten op te 
blazen, kon Frans pas op 25 september 1944 daad-
werkelijk aan zijn baan op de Maurits beginnen. De 
eerste tijd moest hij bij de steenberg slib ruimen dat 
vrijkwam bij het wassen van de kolen. Dit werk kon 
hem echter niet bevallen en al gauw diende hij zich 
aan als aspirant-bankwerker. Hij kwam terecht op de 
leerlingenwerkplaats. De opleiding bestond uit 2 da-
gen per week school en 4 dagen werken. Na 1,5 jaar 
slaagde Frans met glans en nam hij vol trots zijn di-
ploma in ontvangst in het Casino in Treebeek. 

Vervolgens ging Frans in de “grote” werkplaats aan 
de slag als hulpmonteur. Hij volgde met succes nog 
een gezellencursus en een cursus meestergezel (het 
hoogst bereikbare voor een bankwerker). Na zich op 
aantal afdelingen te hebben georiënteerd, begon hij 
in 1948 aan een carrière op de reddingskamer. Hij 
startte als assistent en in het begin viel het niet mee 
om zich tussen de veelal oudere collega’s staande te 
houden. Hij werkte zich echter al snel op tot een vol-
waardige medewerker. Toen kon ook hij op het nodige 
respect van zijn collega’s rekenen. De reddingskamer 
had tot voornaamste taak de apparatuur op orde te 
brengen en te houden zodat de reddingsbrigade in 
geval van nood haar werkzaamheden adequaat kon 
verrichten. Ook zorgde de reddingskamer er bijvoor-
beeld voor dat iedere mijnwerker een halve liter melk 
te drinken kreeg. Dit zou een werkzaam middel zijn 
tegen het mijnstof. Voor een aantal mijnwerkers die 
de voorafgaande dag iets te diep in het glaasje had-
den gekeken vormde deze melk een welkom ontbijt. 

Door de sluiting van de mijnen kwam in 1968 een 
einde aan de loopbaan van Frans op de Maurits. 
Noodgedwongen ging hij toen werken bij de Dienst 
Toezicht Drukhouders. 

Gevraagd naar zijn mening over het jaar van de mij-
nen is Frans van mening dat de Maurits onderbelicht 
wordt in vergelijking met andere mijnen zoals de 
Emma en Oranje Nassau. 

Het jaar van de mijnen. 
Frans Hermans, een man achter de schermen.

Frans Hermans

 

Een man achter de schermen.

In het jaar van de mijnen is terecht veel aandacht 
besteed aan de mijnwerkers die onderin de mijn 
werkzaam zijn geweest. De redactie van de wijkkrant 
wilde wel eens iemand aan het woord laten die in 
een ondersteunende dienst gewerkt heeft en kwam 
daarvoor terecht bij de 89-jarige Frans Hermans, 
thans woonachtig aan de Past. Vonckenstraat. 

Frans (Frenske) werd als een echte Awt-Gelaense 
jòng in 1926 op de Pesj geboren. Het gezin Hermans 
telde 6 kinderen. Zijn vader had een boerenbedrijf. 
Mede om te ontkomen aan de Duitse Arbeitseinsatz 
besloot Frans naar de mijn te gaan, dit tot ongenoe-
gen van zijn ouders en overige familie die liever had-
den gezien dat hij zijn vader zou helpen op de boer-
derij. Hij meldde zich op de Maurits en werd al snel 
medisch goedgekeurd. 

Zijn eerste werkdag was op 1 september 1944. En 
laat dat nou de dag zijn waarop zich een voor Ge-
leen historische gebeurtenis afspeelde. Toen werd 
namelijk de gashouder van de Maurits in brand ge-
schoten (door een Amerikaanse jachtbommenwer-
per). De herinnering hieraan wordt tot op de dag van 
vandaag levendig gehouden door de “Aafgebrende 
Gaaskaetel” als symbool te gebruiken voor de Ge-
laense vastelaovend. Omdat de Duitsers op het ein-

Vivantes in Oud Geleen

Woonzorgcentrum Oud Geleen is nauw verbonden 
met de ‘dorpsgemeenschap’ van Oud Geleen en wil 
daar nadrukkelijk onderdeel van uitmaken. Het uit-
gangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zo 
lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wo-
nen. De start ligt dan ook in de thuissituatie. Wanneer 
u ondersteuning nodig heeft die uw mantelzorgers 
en/of vrijwilligers u niet kunnen bieden, dan gaan wij 
samen met u op zoek naar een passend aanbod. 
Dagbesteding en activiteiten
Ouder worden wil niet zeggen dat u niets meer kunt. 
Wij gaan juist uit van uw mogelijkheden. Belangrijk 
daarbij is een sfeer waar u energie van krijgt. Zodat u 
uit het leven kunnen halen wat erin zit. Daarom bie-
den we een breed scala aan dagbestedingactiviteiten 
aan. Naast de vele creatieve bezigheden, optredens 
en dergelijke worden vanuit woonzorgcentrum Oud 
Geleen uitstapjes en dagtochten georganiseerd. Veel 
activiteiten zijn toegankelijk voor senioren uit de wijk. 
Voor deelname aan de activiteit wordt een kleine bij-
drage gevraagd door middel van een abonnement 
of strippenkaart. Uitstapjes en dagtochten moeten 
uiteraard betaald worden. De dagbestedingscoach 
kan u hierover verder informeren.

Maaltijdvoorziening

Woonzorgcentrum Oud Geleen beschikt over een 
restaurant waar dagelijks rond het middaguur de 
warme maaltijd wordt geserveerd. In het restaurant 
zijn zowel bewoners van het centrum als senioren 
uit de wijk van harte welkom. Mensen die zelfstan-
dig wonen biedt dit de mogelijkheid om smakelijk te 
eten zonder te koken. Voor de bewoners van het cen-
trum is het een mooie gelegenheid om in contact te 
blijven met de wijk. Wilt u deelnemen aan de warme 
maaltijd loop dan gerust eens binnen en overleg met 
de horecamedewerker over de mogelijkheden. 
U kunt uiteraard ook met hem of haar bellen.

Zorgverlening

In het woonzorgcentrum leveren we verzorgings-
huiszorg aan 64 cliënten. Het gebouw beschikt daar-
naast over 23 zelfstandige inpandige zorgwoningen. 
Zowel in de zorgwoningen als in de wijk wordt thuis-
zorg geleverd. In alle vormen van zorg is veel ruimte 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de dagbesteding, de 
maaltijdvoorziening of de zorgverlening, neem 
dan contact op met onze klantadviseurs via 
tel. 046-411 35 00 of e-mail 
klantadviseurs@vivantes.nl.

voor persoonlijke aandacht, betrokkenheid en res-
pect voor leefgewoonten.

‘Vivantes Info Oud Geleen’

Woonzorgcentrum Oud Geleen verspreid aan het 
einde van elke maand de Vivantes Info. In dit bul-
letin vindt u zowel informatie over Vivantes in het 
algemeen als specifieke informatie over het woon-
zorgcentrum zoals het activiteitenprogramma, de 
maaltijdvoorziening, nieuws van de cliëntenraad en 
andere wetenswaardigheden. De Vivantes Info is 
bestemd voor de cliënten en mantelzorgers van het 
woonzorgcentrum maar ook voor de bewoners van 
de zorgwoningen, de appartementen in de aangren-
zende complexen en de wijk.
Wilt u de Vivantes Info thuis digitaal via e-mail ont-
vangen stuur dan een e-mail naar 
dbcog@vivantes.nl. 
Een papieren versie vindt u in de folderstandaard in 
de hal van het gebouw.

“Het is veel gezelliger om samen te eten”



Foto’s: Harry Schmeits

Sinds mei 2015 is Oud-Geleen een kunstwerk rijker. Op de muur  van de sporthal aan de Brouwerstraat prijkt 
een geweldig  graffiti werk van Urban artist  Marcus Debie.
De kunstenaar aan het woord over zijn creatie:
“Ik ben door  het wijkplatform benaderd met het  verzoek een mooie muurschildering  te ontwerpen en  te 
creëren.  Dit als preventief middel tegen ongewenste graffiti-tags.  In de praktijk is namelijk gebleken dat 
een mooie muurschildering zelden tot nooit  beklad wordt. Het betreft een zogenaamd anti-graffiti project. 
Op 8 mei ben ik aan de slag gegaan met de eerste voorbereidingen, het gronderen van de muur met muur-
verf om de kleuren van de muurschildering beter te laten uitkomen. Hierna volgden enkele weken om het 

ontwerp op de muur uit te werken. Tijdens de werkzaamheden ben ik veelvuldig aangesproken door toe-
vallige passanten en buurtbewoners die allemaal de complimenten maakten over het kleurrijke kunstwerk 
in wording. Op 21 mei was de muurschildering een feit. Als extra bescherming heb ik nog een anti-graffiti 
coating aangebracht om eventuele ongewenste bekladdingen in de toekomst gemakkelijk te kunnen ver-
wijderen. Oud-Geleen heeft er een fleurig kunstwerk bij om trots op te zijn!”
Voor meer spraakmakende kunstwerken van mijn hand bezoek eens mijn website 
www.gomadgraffix.nl.   

Kunst in de wijk.



SchuldHulpMaatje in de 
Westelijke Mijnstreek!

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke 
kerken in Nederland als antwoord op de toenemen-
de schuldenproblematiek.
Al 60 plaatsen in Nederland zijn actief met Schuld-
HulpMaatje en nu dus ook in de Westelijke Mijn-
streek!
Vanaf eind 2014 zijn goed opgeleide Maatjes in de 
gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen 
actief onder de naam:

“SchuldHulpMaatje Westelijke Mijnstreek”.

Een SchuldHulpMaatje neemt niet het werk over van 
professionele hulpverleners, maar vult het aan en on-
dersteunt het. Indien nodig zal het Maatje doorver-
wijzen naar de juiste instanties. SchuldHulpMaatje 
werkt samen met de Sociale Diensten en diverse lo-
kale maatschappelijke organisaties.
Een Maatje is in de gelegenheid om de cliënt thuis te 
bezoeken, is behulpzaam bij het invullen van formu-
lieren, helpt bij het orde scheppen in de administra-
tie, en is buddy voor mensen in de WSNP.
SchuldhulpMaatjes zijn betrouwbaar. Elk Maatje 
volgt een speciaal ontwikkelde driedaagse cursus 
over schuldhulp en hoe je iemand daarin met wijs-
heid kunt ondersteunen. Daarnaast volgen zij jaar-
lijks bijscholing. Uiteraard zijn de Maatjes uitvoerig 
gescreend op betrouwbaarheid.

Ben jij zo iemand met een
luisterend oor en 
inlevingsvermogen?

Kun je praktische hulp bieden door orde te scheppen 
in de administratieve chaos?
Meld je aan als aspirant Maatje via e-mail: info@shm-
westelijkemijnstreek.nl of 
bij een van de coördinatoren:

Mobiel: L. Lemmens 06 - 41 72 83 73 
of Mobiel: M. Durlinger 06 - 19 50 00 95. 

en Ergotherapeut van onschatbaar belang! 
Door de vergrijzing wordt de vraag naar geriatriefy-
siotherapie steeds groter. Onze medewerkster Wendy 
Willems volgt momenteel met goed gevolg de mas-
teropleiding Geriatriefysiotherapeut en kan hierdoor, 
nu al, veel betekenen voor de ouderen onder ons.
In onze praktijk is ook een leercentrum Dry Needling, 
onderdeel van de Dry Needling-opleiding Domburg, 
gevestigd. Hier traint en beoordeelt docent Ronald 
Kusters fysiotherapeuten, die de opleiding tot Dry 
Needlingtherapeut willen volgen. 
Sinds 2011 zijn wij ook gevestigd in Huisartsenprak-
tijk Puth en in 2015 zijn wij onze tweede dependance 
gestart te Susteren.
U leest het, wij hebben niet stil gezeten en we zul-
len de komende jaren met ons enthousiaste team er 
zeker alles aan doen om er voor u te zijn, u de zorg 
te geven die u van ons verwacht voor zover mogelijk 
en u het vertrouwen te geven dat u bij ons in goede 
handen bent. Ons motto luidt: 

“PERSOONLIJKE, INDIVIDUELE AANDACHT en 
“HANDS-ON”-BEHANDELEN. 

Velen van u hebben wij in onze praktijk al mogen 
begroeten en willen wij vanaf deze plaats bedan-
ken voor het in ons gestelde vertrouwen. Al is het nu 
geen café meer, u kunt toch gerust binnenlopen voor 
informatie, een praatje of hulp. 

Op uw gezondheid!

Fysiotherapiepraktijk 
Paramedisch Centrum
Oud Geleen

Ronald , Yvonnne, Mechy, Ralph, Wendy, Bart, Esmée, Guido 
 
Beste wijkbewoners,
20 Jaar geleden startten wij, Ronald en Yvonne Kus-
ters, onze éénmanspraktijk en schoonheidssalon 
“Paramedisch Esthetisch Centrum Oud Geleen” aan 
huis in de wijk Janskamperpark. Allengs groeiden 
wij uit ons jasje en verhuisde de fysiotherapiepraktijk 
in 2009, samen met onze eerste medewerker Ralph 
Reul, naar het voor de Oud-Geleners bekende pand 
“Café van de Wall” aan de Pastoor Vonckenstraat. Ons 
team bestaat inmiddels uit 6 therapeuten: 4 heren en 
2 dames. Zij, alsook onze praktijkassistente, zullen al 
hun kennis en kunde inzetten om u zo goed mogelijk 
van dienst te zijn, in onze praktijk en/of bij u thuis.
De fysiotherapie is steeds in beweging en aan ver-
anderingen onderhevig, hetgeen heeft geresulteerd 
in een praktijk die “breed” is ingericht, d.w.z. dat wij 
een verscheidenheid aan fysiotherapeutische zorg 
aanbieden. Denk hierbij aan Geriatrische fysiothe-
rapie, Manuele therapie, Dry Needling, Claudicatio ( 
etalage-benen), trainingen onder begeleiding voor 
COPD, CVA, Parkinson, MedischeTrainingstherapie, 
Shockwave-therapie, fysiotherapie voor Bekkenge-
relateerde klachten, Acupunctuur,  Echografie, Podo-
therapie en natuurlijk de reguliere fysiotherapie. Door 
de hoeveelheid aandachtsgebieden en specialisaties 
binnen ons team kunnen wij onze patiënten een to-
taalpakket aan zorg en beweging aanbieden! Hierbij 
is ook samenwerking met de huisartsen, Buurtzorg 



Breng uw oude kleding langs bij 
de Éngele van Zitterd - Gelaen

Onze stichting ondersteunt gezinnen die op de 
wachtlijst van de voedselbank staan met een weke-
lijks levensmiddelenpakket, kleding en huisraad.

Daarnaast organiseren we iedere week een inloop-
dag voor de mensen die al toegang tot de voedsel-
bank hebben maar ook mensen die onder bijstands-
niveau leven zijn welkom bij ons.

Uw ongebruikte kleding kunnen wij goed gebruiken. 
Wekelijks wordt deze kleding met grote zorg gesor-
teerd en zorgen wij ervoor dat deze goed terecht 
komt.

Kleding,  bruikbaar en onbruikbaar, kunt u langs 
brengen op maandag, woensdag en donderdag van

 9.00 uur tot 16.00 uur.

Wij werken geheel met vrijwilligers en zonder steun 
van gemeente of subsidies. Dankzij de bewoners van 
onze stad én vele middenstanders kunnen wij iedere 
week tientallen gezinnen helpen met eten, kleding, 
huisraad en andere steun!

Heeft u hulp nodig en denkt u dat u 

in aanmerking komt voor onze hulp?

Neem contact op via 

info@evzg.nl of 

telefoonnummer: 

06-19572732

Ons adres: 
Holleweg 29, 
6133 AA Sittard

HiP (Hulp in Praktijk) 
Westelijke Mijnstreek

           

Begin 2013 is met een bijeenkomst in het Atrium van 
Orbis Medisch Centrum een begin gemaakt met HiP 
Westelijke Mijnstreek. Vanaf dat moment is gestart 
met het werven van vrijwilligers en het uitnodigen 
van Katholieke parochies en Protestantse Gemeen-
ten om deel te nemen aan HiP WM.

HiP WM is een vrijwilligersorganisatie die gelieerd is 
aan de deelnemende kerken. Op dit moment werken 
17 kerkgenootschappen in Sittard-Geleen samen 
met HiP met in totaal ± 60 vrijwilligers. De samen-
werking heeft een sterk oecumenisch karakter om-
dat de deelnemende kerken zowel Katholiek, Protes-
tants als Evangelisch zijn. Ook kort wij een officiële 
stichting.

Overigens wordt de kerkgebondenheid van de hulp-
bieders waar nodig los gelaten, dit met het oog op 
het steeds verder afnemende kerkbezoek en de stel-
ling dat je ook veel goeds kunt doen voor je naaste 
als je niet geregeld een kerk bezoekt. Wel wordt van 
de vrijwilligers verwacht dat ze de uitgangspunten 
en doelstelling van onze organisatie onderschrijven.
HiP biedt een hulpmiddel aan kerken en kerkleden 
om op een nieuwe manier diaconaal bezig te zijn 
voor mensen in de samenleving die hulp vaak zo 
dringend nodig hebben. De hulp die wordt verleend 
is kortdurend van aard en laagdrempelig; bestemd 
voor mensen met weinig financiële middelen en ook 
zeer weinig sociale contacten. Bij hulpvragen kan 
worden gedacht aan het brengen van een bezoekje 
bij eenzaamheid, begeleiden naar huisarts of zieken-
huis, een klein klusje in huis, hulp bij de computer en 
meer van dit soort kleine klussen.

HiP is landelijk momenteel actief in ruim 30 steden 
waarvan Sittard-Geleen de meest zuidelijke is.
Onze helpdesk is bereikbaar onder nummer 
046-4262727, 
website www.hipwestelijkemijnstreek.nl en 
email wm@stichtinghip.nl. 

Middels deze contactmogelijkheden kunnen hulp-
vragen worden ingediend en kan alle gewenste 

informatie over HiP WM worden verkregen; en ui-
teraard kunnen vrijwilligers zich op deze manier aan-
melden.
Naast Sittard-Geleen is HiP WM sedert 1 maart j.l. te-
vens actief in 5 parochies in Stein. De verdere ambitie 
is om eind 2015 ook parochies in de gemeenten Beek 
en Schinnen te laten aansluiten bij HiP WM, zodat we 
dan in de gehele Westelijke Mijnstreek operationeel 
zijn.

U ziet, nog voldoende plannen en een heel mooi 
streven, maar ook dringend noodzakelijk in deze tijd 
van grote veranderingen in de zorg en de nieuwe 
participatiemaatschappij; een mooie woord dat in de 
praktijk nog voor heel veel problemen zorgt.

Beste mensen als dit artikel u aanspreekt schroom 
dan niet om de werkzaamheden van HiP WM onder 
de aandacht te brengen van mensen die dringend 
om hulp verlegen zitten.
Maar aarzel ook niet als u een goed gevoel krijgt bij 
het werk van onze organisatie, om de telefoon te 
pakken en u aan te melden als vrijwilliger; er is altijd 
wel een activiteit die bij u past en die u beslist een 
geweldig goed gevoel zal opleveren.
Wil u nog meer informatie over HiP WM ontvangen 
stel u dan in verbinding  met een van de in dit artikel 
genoemde contactmogelijkheden of met mij. Ik zou 
u ontzettend graag willen ontmoeten bij HiP WM.

Ben Ketelslegers
Plaatscoördinator HiP Westelijke Mijnstreek
046-4746904
bketelslegers@kpnplanet.nl

Voelt u zich geroepen om iets te doen voor uw me-
demens en wilt u graag iets meer weten over HiP 
WM dan bent u van harte welkom op een “Start-
manifestatie” die wordt gehouden op zondag 25 
januari a.s. van 14.00 tot 16.00 uur in de Ontmoe-
tingskerk Emmaplein in Geleen.

 

 



Ontwikkelingen Paterskerk

Verenigde Apotheken Limburg (VAL) zal in het eerste 
kwartaal van 2016 de kerk kopen van Woonpunt on-
der een aantal voorwaarden. De VAL gaat de verplich-
ting aan om na aankoop de kerk te restaureren en 
te gebruiken als maatschappelijke functie (gezond-
heidszorg). Apotheek St Lucas zal verhuizen naar de 
Paterskerk. De restauratie zal binnen een termijn van 
2 jaar plaatsvinden. 

Het vergunningstraject is inmiddels al opgestart. De 
welstandscommissie heeft het voorgestelde plan be-
oordeeld en positief geadviseerd.

Op dit moment worden de voorbereidingen getrof-
fen om het plan constructief verder uit te werken en 
wordt er gekeken naar de veiligheidsaspecten. Dit 
houdt in dat er voldoende veilige vluchtwegen moe-
ten zijn, trappen zullen voldoende capaciteit moeten 
hebben in geval van calamiteiten en er zal een signa-
lering van brand aanwezig moeten zijn. 
Zodra alle betrokken instanties het hierover eens zijn, 
zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd.
Dit artikel is puur geplaatst als informatie namens de 
gemeente. Het Wijkplatform kan/wil niet inhoudelijk 
reageren op genoemde procedures.

Stolpersteine in Oud-Geleen 
ter nagedachtenis aan oorlogs-
slachtoffers

Stolpersteine is een project van de Duitse kunste-
naar Gunter Demnig. Deze stenen worden aange-
bracht op het trottoir voor de huizen van mensen die 
door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of 
tot zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine (let-
terlijk vertaald: ‘struikelstenen’) herinneren onder 
andere aan Joden, Sinti en Roma, politieke gevange-
nen, homoseksuelen, Jehova’s getuigen en gehandi-
capten.

De kunstenaar noemt ze Stolpersteine omdat je er-
over struikelt met je hoofd en je hart en je moet bui-
gen om de tekst te kunnen lezen. Op de stenen zijn  
in een messing plaatje de naam, geboortedatum, de-
portatiedatum, alsmede  plaats en datum van overlij-
den gestanst.

De Stichting Stolpersteine Sittard-Geleen heeft zich 
tot doel gesteld om zoveel mogelijk slachtoffers op 
deze manier te herdenken. In de gehele gemeente 
gaat het naar schatting om ongeveer 200 stenen 
voor de slachtoffers uit Geleen, Sittard, Limbricht, Ei-
nighausen, Buchten, Grevenbicht en Obbicht. Op 27 
juni 2015 werden in onze wijk twee stolpersteine ge-
legd voor  de woning  Past. Vonckenstraat 51 ter na-
gedachtenis aan Albert Claessens en Ajga Claessens-
Krzanowska.
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De Sjöt

Kunstenaar: 
Armand Mathijs

Locatie : 
hoek Marcellienstraat/Peschstraat 
(Wilhelminaplein)

Met beide benen op de grond. 
De sjöt, een levensgroot bronzen 
beeld van een fier in de houding 
staand lid van ‘de sjötterie’, staat op 
het Wilhelminaplein in Oud Geleen.

De Heemkundevereniging Geleen 
wilde bij haar tienjarig bestaan in 
1989 de Geleense gemeenschap 
een beeld aanbieden. Aanvankelijk 
dacht men aan een bokkenrijder, 
maar in overleg met wethouder Ne-
lissen werd gekozen voor een sjöt 
ter ere van de schutterij H.H. Mar-
cellinus en Petrus, die dat jaar als 
oudste schutterij van Limburg haar 
350-jarig bestaan zou vieren.

Foto: Harry Schmeits


