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Voorwoord 4e editie wijkkrant

Beste Wijkbewoners,

Kort na het verschijnen van deze wijkkrant zal de Jonk-
heid awt Gelaen de mei-den weer planten (7 mei). 
Dit is een mooie gelegenheid om de Jonkheid aan u voor 
te stellen, of beter gezegd, zij stellen zichzelf aan u voor. 
U maakt kennis met de ‘Wensambulance’, een prachtig 
burgerinitiatief. Kent u iemand in uw omgeving die hier 
gebruik van wil en kan maken, schroom dan niet om con-
tact op te nemen met de organisatie. En we willen u at-
tenderen op het project ‘Burgerhart’, een prima initiatief 
dat levens kan redden.
Om de veiligheid in Oud-Geleen te vergroten willen we 
graag een Buurtpreventieteam oprichten, maar hiervoor 
zijn vrijwilligers nodig. Om u te enthousiasmeren hebben 
we een wijkbewoner die lid is van het Buurtpreventie-
team Geleen Zuid- de Kluis geïnterviewd. Ook komt u in-
formatie tegen hoe u preventief al zaken aan kunt pakken 
om het inbrekers lastig te maken. De Brug vertelt wat haar 
werk voor dementerenden en mantelzorgers inhoudt en 
de KBO verhaalt wat zij kunnen betekenen voor de senio-
ren in Oud-Geleen. ‘Benefits’ zet zich in om de zelfstandig-
heid en zelfredzaamheid van oudere wijkbewoners te on-
dersteunen. Personenalarmering is hierbij ook een goed 
hulpmiddel, hierover vertelt de wijkverpleegkundige.
U kunt via deze wijkkrant kennis maken met SBO De Blin-
ker, een belangrijke school in Oud-Geleen en  de gemeen-
te Sittard-Geleen vraag uw aandacht voor het project 
‘Buurtgezinnen’.

Ook kunst en historie hebben weer een plaatsje in deze 
wijkkrant. Ad Hoogenboom van de Heemkundevereni-
ging doet zijn nostalgisch verhaal over de realisatie van de 
inmiddels weer verdwenen spoorwegstations in Geleen. 
En het kunstwerk ‘Het Bergmonster’ dat op de rotonde 
bij de spoorwegovergang aan de Oranjelaan/ Beekstraat 
wordt toegelicht.
Op de achterpagina deze keer een collage van een drietal 
activiteiten die in Oud-Geleen hebben plaatsgevonden in 
het kader van ‘NL doet’ op 12 maart jl. 
Tot slot heeft Wijkplatform Oud-Geleen haar website ge-
heel vernieuwd. De aanleiding en wat hiervoor is gedaan 
vertelt Joop Lommen, onze webmaster.
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 najaar 2016. 
Als u voor die editie een artikel wilt aanleveren, dan kan 
dat tot 1 september 2016. 

Ik wens u allen veel leesplezier,

Jannie Wiskerke,
Voorzitter Wijkplatform Oud-Geleen



Voorwoord wethouder 
Bert Kamphuis

Beste inwoners van Oud-Geleen,

Op het moment van schrijven begint het vroege len-
tegroen alweer uit te lopen. De eerste blaadjes ko-
men aan de bomen, dus ook weer de hoogste tijd 
voor een nieuwe editie van het wijkblad. 
De bomen zijn in de wijk al een tijdje onderwerp van 
gesprek. Mijn collega Leon Geilen en onze ambtena-
ren zijn hier heel druk mee bezig. Ik ben blij met de 
zeer positieve manier waarop het traject tot nu toe 
verloopt. De informatieavonden worden drukbe-
zocht, de aanwezigen tonen zich zeer betrokken en 
denken actief mee. Dit heeft ertoe geleid dat in de 
Wilderbeek het tastbare effect van deze samenwer-
king tussen inwoners en gemeenten al te bewonde-
ren is. Prima dat inwoners en de gemeente zo samen 
kunnen zorgen voor een blijvend groene omgeving. 
Draagvlak en betrokkenheid zijn belangrijke sleutel-
begrippen voor  een prettigere leefomgeving.

Graag wil ik uw aandacht vragen voor een nieuw pro-
ject, dat de gemeente Sittard-Geleen in een aantal 
wijken (Geleen-Zuid/Kluis, Oud-Geleen en Munster-
geleen) start in samenwerking met Buurtgezinnen.
nl. Dit is een onafhankelijke stichting die overbelas-
te gezinnen ondersteunt bij de opvoeding van hun 
kinderen. Het doel van de stichting is het informele 
netwerk rondom kwetsbare gezinnen te versterken 
door andere gezinnen in de buurt als steungezin te 
betrekken. Dit bevordert de samenhang en solidari-
teit in de wijk. Verderop in het blad kunt u alle infor-
matie vinden over dit project. 

Last but not least zijn in de wijk ook al diverse 
WhatsApp groepen gestart, een initiatief waarbij 
burgers samen zorgen voor een veiligere omgeving, 
door alert te zijn op verdachte of onveilige situaties 
en door informatie met elkaar te delen. De gemeente 
of de politie heeft zelf geen actieve bemoeienis met 
het opzetten of het beheren van dit soort buurt-apps; 
deze komen tot stand op initiatief van de burgers 
zelf. Wij zien dit wel als een belangrijk instrument 
dat kan bijdragen aan meer veiligheid in de buurt. 
De waarde van dit systeem is al bewezen  in andere 
wijken in de gemeente, waar diverse inbraken zijn 
voorkomen of sneller opgelost. Samen werken we 
zo aan een nog beter en veiliger Oud-Geleen. U kunt 
zich via mond-tot-mondreclame toevoegen aan zo’n 
buurt-app. Vergeet daarbij niet dat u gesignaleerde 
onveiligheid altijd moet melden bij de politie.

Ik wens u veel leesplezier en ik hoop ook binnenkort 
weer een aantal van u in de wijk te ontmoeten, zodat 
we in contact blijven om samen te werken aan een 
optimaal woon- en leefklimaat in Oud-Geleen!

Met hartelijke groet, 
Bert Kamphuis, 
stadsdeelwethouder 



Project Burgerhart

Help mee bij een hartstilstand in uw buurt!
Wilt u ook mensenlevens helpen redden? Word dan 
vrijwilliger voor het project Burgerhart van de ge-
meente Sittard-Geleen. Heeft iemand in uw buurt 
een hartstilstand, dan kunt u helpen bij de reanima-
tie tijdens de kostbare eerste minuten. 

Voor wie?
De gemeente Sittard-Geleen is op zoek naar vrijwil-
ligers voor het project Burgerhart. U kunt deelnemen 
als u binnen de gemeente Sittard-Geleen woont of 
werkt. Voorwaarde voor deelname is dat u het groot-
ste gedeelte van het jaar aanwezig bent binnen de 
gemeente en dat u in het bezit bent van een mobiele 
telefoon.

6-minuten zones
De eerste minuten na een hartstilstand zijn de meest 
kostbare om de overlevingskans te vergroten en de 
kwaliteit van leven zo goed mogelijk te behouden. 
Met het oog hierop is de gemeente ingedeeld in 39 
denkbeeldige cirkels; zogenaamde 6-minuten 
zones. Vrijwilligers binnen een cirkel kunnen op deze 
manier binnen 6 minuten bij een slachtoffer zijn. In 
het midden van iedere cirkel bevindt zich een auto-
matische externe defibrillator (AED). Deze kan bij de 
reanimatie gebruikt worden om een shock toe te die-
nen. Hiermee kan het hart in het juiste ritme gebracht 
worden. In afwachting van het ambulancepersoneel 
kunnen de burgerhulpverleners op deze manier ade-
quate hulp bieden.

Binnen iedere cirkel zoeken we minimaal 20 (in reani-
matie + AED) opgeleide vrijwilligers. Als u niet kunt 
reanimeren vergoedt de gemeente Sittard-Geleen 
de opleiding. Deze duurt 2,5 uur en wordt bij u in de 
buurt gegeven. Voorwaarde voor deelname is dat u 
zich na het behalen van het certificaat registreert als 
burgerhulpverlener via www.hartslagnu.nl.

Hoe werkt het in de praktijk?
Bent u eenmaal geregistreerd als hulpverlener dan 
kunt u opgeroepen worden in geval van  reanima-
tiemeldingen bij u in de buurt. Heeft er iemand bin-
nen uw cirkel een hartstilstand, dan wordt altijd 112 
gebeld. De meldkamer stuurt vervolgens 2 ambulan-
ces naar de plaats van het ongeval. Geregistreerde 
hulpverleners ontvangen per SMS (en tegenwoordig 
ook via de App) een oproep om naar het slachtoffer 
te gaan. Andere vrijwilligers krijgen de oproep om de 
AED op adres A te gaan halen om vervolgens naar 
het slachtoffer op adres B te gaan. 
De oproep wordt altijd naar meerdere vrijwilligers 
verstuurd om te voorkomen dat er niemand reageert. 

Zo is de kans namelijk groter dat er iemand op enig 
moment in staat is hulp te verlenen. 

Meld u aan!
Inmiddels zijn we ruim 5 jaar bezig met Project Bur-
gerhart. Er zijn reeds 37 cirkels operationeel met vol-
doende vrijwilligers en een beschikbare AED. Door 
verhuizingen, ziekte, ouderdom etc. merken we dat 
in sommige cirkels het aantal vrijwilligers afneemt.
Om dit mooie project te continueren is het van be-
lang dat er steeds nieuwe vrijwilligers bij komen.
Aanmelden voor deelname aan Project Burgerhart 
kan per mail: maurice@aedsolutions.eu.
Voor vragen en informatie kunt u ook telefonisch 
contact opnemen via 0495-563445.



Buurtgezinnen.nl: 
niet meer alleen, 
maar samen

Herkent u dat? Soms zit alles tegen. Problemen stapelen 
zich op in een gezin. Er hoeft maar iets te gebeuren of de 
emmer loopt over. Daardoor lukt het niet meer voldoende 
tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. En er is nie-
mand in de buurt om even op terug te vallen, waardoor 
de problemen steeds zwaarder worden. Voor deze gezin-
nen is er Buurtgezinnen.nl; een nieuwe vorm van lichte 
jeugdhulp die gebruik maakt van de kracht van de wijk.

Op tijd een helpende hand
Buurtgezinnen.nl is er voor alle gezinnen, die om wat 
voor reden dan ook behoefte hebben aan (tijdelijke) on-
dersteuning bij de opvoeding. Buurtgezinnen.nl zorgt er-
voor dat ouders weer even op adem kunnen komen en 
kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen. Een 
mooi voorbeeld daarvan is Tamara. Ze heeft twee kinde-
ren. Na haar scheiding vond ze een baan en een huis in 
een andere gemeente, waar ze geen vrienden of kennis-
sen heeft. Ze werkt fulltime en moet voor haar werk soms 
ook ’s avonds weg. De kinderen zijn hierdoor veel alleen. 
Voor de jongste pakt dit niet goed uit. Hij hangt op straat 
rond als ze er niet is, met vrienden die geen goede invloed 
op hem hebben. Via Buurtgezinnen is er een steungezin 
gevonden; een echtpaar met volwassen kinderen die al 
uit huis zijn. Als Tamara lang moet werken, fietsten de kin-
deren daarheen in plaats van naar een leeg huis. Ze doen 
er hun huiswerk en eten mee. Een hele zorg minder voor 
Tamara, de jongens vinden het ‘heel chill’ om een tweede 
thuis te hebben. En het opvanggezin vindt het geweldig 
om Tamara en haar jongens op deze manier te helpen.
 
Gezinnen voor gezinnen
Buurtgezinnen.nl wil ervoor zorgen dat kinderen veilig 
en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin, door 
een vorm van flexibele ondersteuning te organiseren in 
de eigen buurt. Dat doen ze met hulp van gezinnen in de 
buurt die hun ervaring graag inzetten (steungezinnen) 
om ondersteuning te bieden aan gezinnen die overbe-
last zijn (vraaggezinnen). De gemeente Sittard-Geleen is 
dit jaar in drie wijken in de gemeente (Geleen-Zuid/Kluis, 
Oud-Geleen en Munstergeleen) een samenwerking aan-

gegaan met Buurtgezinnen.nl en wil op deze manier het 
informele netwerk rondom kwetsbare gezinnen verster-
ken.

Hoe werkt het?
De kracht van Buurtgezinnen.nl is dat de samenwerking 
van beide kanten vrijwillig en gelijkwaardig is.
Samen met de lokale coördinator van Buurtgezinnen.nl, 
Nicole van der Veeke, worden vraag- en steungezinnen 
aan elkaar gekoppeld. Het steungezin wordt voor een lan-
gere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin 
op het gebied van de opvoeding van de kinderen, zodat 
zij veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin. 
Die ondersteuning kan bestaan uit de kinderen naar sport 
of zwemles brengen, ze af en toe op te vangen of een rus-
tige huiswerkplek te bieden. Maar ook uit meegaan naar 
ouderavonden, helpen bij het vieren van de verjaardag of 
meedenken over de schoolkeuze. De gezinnen maken sa-
men met Buurtgezinnen.nl afspraken over de inhoud en 
duur van de ondersteuning. Maar het belangrijkste is dat 
de steungezinnen mee leven en veren met de mogelijkhe-
den en beperkingen van het gezin dat ze ondersteunen. 
En dat er een goede klik is tussen de beide gezinnen.

Steungezinnen in Geleen gezocht
Steunouders zijn ervaren ouders, die graag wat willen 
doen voor kinderen en gezinnen in de buurt die het moei-
lijk hebben en die minstens één dagdeel per week, op 
vrijwillige basis (dus onbetaald) beschikbaar zijn. Steun-
ouders worden bij hun rol, die soms best moeilijk kan zijn, 
ondersteund door Buurtgezinnen.nl. 
De gemeente is op zoek naar steungezinnen in uw wijk. 
Lijkt het u wat om op deze manier een ander gezin uit de 
buurt te helpen? Meldt u zich dan aan via www.buurtge-
zinnen.nl. Of neem voor meer informatie contact op met 
Nicole van der Veeke: nicole@buurtgezinnen.nl. Nicole 
komt graag bij u langs in de wijk om het principe en het 
belang van het bestaan van Buurtgezinnen.nl toe te lich-
ten.



Niets is zo fijn als een veilig gevoel in huis. 
Natuurlijk bent u goed verzekerd, maar op ongewenst 
bezoek zit niemand te wachten. Martens Geleen mag 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen voeren. Dit houdt 
in dat we adviseren, verkopen en monteren volgens 
de strenge richtlijnen die verbonden zijn aan dit keur-
merk. Zo kunt u bij ons terecht voor beveiligingsad-
vies, herstel van inbraakschade of de aanschaf en het 
monteren van een sleutelkastje/zorgkluis. 

Experts van “Martens Beveiligt” 
geven u veiligheidstips.

Martens kan ook een volledige VeiligheidsScan van 
uw woning uitvoeren en geeft u adviezen voor vei-
ligheidsverbeteringen. Als u onze aanwijzingen op-
volgt komt u in aanmerking voor het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen. We zijn daartoe erkend. Soms is een 
woning al veilig, dan vertellen we dat natuurlijk ook. 
Met het politiekeurmerk hebt u 98% minder kans dat 
een inbraakpoging lukt. 

Hier alvast wat tips wat u wél moet doen en wat u 
beslist moet laten.

Wel
• Als u uw woning verlaat, al is het maar even, sluit 
ramen en deuren dan af. Vergeet ook de ramen en 
deuren op de eerste etage niet. 
• Berg sleutels op of leg ze in een kluis en doe er be-
slist geen label aan.
• Zorg dat tijdens uw afwezigheid door vakantie uw 
huis een bewoonde indruk maakt. Laat post uit de 
brievenbus halen, laat de buren hun 2e auto parke-
ren op uw oprit en laat tuin en planten verzorgen.

Niet
• Waardevolle goederen uitnodigend neerzetten zo-
dat ze vanaf buiten goed zichtbaar zijn.
• Een touwtje uit de brievenbus laten hangen of een 
sleutel in een bloempot leggen.
• Sleutels in raam en/of deursloten laten zitten of een 
raam op kiepstand zetten als u weggaat. 

Martens Beveiligt    
Rijksweg Zuid 80 
6161 BP Geleen
T 046 - 474 70 70 
www.martensgeleen.nl
www.martenbeveiligt.nl

Martens, uw beveiligingsspecialist



De Heilige St. Isidorus staat voor vruchtbaarheid 
van alle gewassen en verbroedering binnen onze 
gemeenschap. De Heilige St. Isidorus is geboren in 
1070 en groeide op in een arm gezin, hij trad in het 
huwelijk met de eveneens heilig verklaarde Maria de 
la Cabeza. Hun leven werd echter al vroeg getekend 
doordat één van hun kinderen al op jonge leeftijd 
stierf. De Heilige St. Isidorus werd hierdoor aange-
spoord tot een zeer vroom leven. Hij stierf in 1130, 
pas 5 eeuwen later werd hij heilig verklaart.

Zijn verering nam een grote vlucht sinds koning 
Filip III van Spanje op Isidorus’ voorspraak genas van 
een zeer ernstige ziekte. Als gevolg op deze wonder-
baarlijke genezing werd St. Isidorus in 1622 Heilig-
verklaard door Paus Gregorius de 15de. St. Isidorus 
is de patroonheilige van de stad Madrid, maar vooral 
Patroonheilige van de boeren en tuinders. Bij grote 
droogte roept men zijn voorspraak in om regen.

Voor de Jonkheid staat hij als symbool van de vrucht-
baarheid en verbroedering, de twee idealen die door 
de Jonkheid awt-Gelaen worden nagestreefd. 
St. Isidorus kan worden vereerd in onze parochiekerk 
HH. Marcellinus en Petrus en op 15 mei wordt zijn 
patroonsfeest gevierd. De Jonkheid zal St. Isidorus 
elk jaar meedragen in de processie met een eigen 
gebed. 

De Mei -den pronkt jaarlijks tot de 2de zaterdag in 
september. Dan wordt hij geveld en tegen opbod 
verkocht. In 2016 zal de Mei -den viering plaatsvin-
den op zaterdag 7 mei.

Jonkheid St. Isidorus awt-Gelaen. 

Jonkheid Awt Gelaen 
neemt tijdens Mei-den zegening 
nieuwe patroonheilige aan.
de Heilige St. Isidorus 
van Madrid 

Op zaterdag 2 mei 2015, was het weer zover, voor de 
2de keer werd de Mei-den geplant.
In alle vroegte werd er met een herstelde bomen-
wagen naar Danikerbos getrokken om een dennen-
boom, aangewezen en geschonken door Natuurmo-
numenten, te kappen en te zagen om later op de dag 
te planten op het dorpsplein in Oud-Geleen.

Traditiegetrouw deden de bielemannen van de plaat-
selijke schutterij HH. Marcellinus en Petrus de eerste 
kap en werd het karwei door de Jonkheid vakkundig 
afgemaakt. In een korte optocht werd de boom naar 
het Hubertushuis gebracht, waar de inwendige mens 
werd gesterkt om later op de dag samen met Harmo-
nie St. Cecilia 1866 en de paarden, welke de bomen-
wagen trokken, naar Oud-Geleen te gaan. 
Op het dorpsplein aangekomen werd, samen met de 
Liturgiegroep van alle RK-parochies uit Geleen, niet 
alleen de Mei-den gezegend, maar ook de heilige 
St. Isidorus van Madrid, die als patroonheilige is aan-
genomen.

Na deze liturgieviering en inzegening, moest de 
boom van 20 meter geplant worden. Zoals gebrui-
kelijk kwam het op broederschap en samenwerking 
aan om de boom op te steken en te plaatsen in de 
put midden op het dorpsplein. Even voordat het echt 
donker werd was de klus geklaard en de boom voor-
zien van de traditionele kransen.



Ook onze speelplaats hebben we op basis van deze 
intelligenties ingericht. Zo is er een plek waar mu-
ziekslimme kinderen naar muziek kunnen luisteren, 
meerdere plekken waar lichaamsslimme kinderen 
aan hun trekken kunnen komen, er is een natuurhoek 
voor kinderen die hiervan houden enz. De naam van 
de school verwijst er naar dat achter de wolken altijd 
de zon schijnt, in die zin dat er voor iedereen altijd 
een perspectief is.
De Blinker is sinds 2003 gehuisvest in een gedeelte 
van het oude ASA-gebouw. Hierin hebben we veel 
ruimte en mogelijkheden om dat te doen waarvoor 
we er zijn, namelijk het verzorgen van goed onder-
wijs voor de ca. 180 kinderen die op dit moment onze 
school bezoeken.
Van de prachtige ruimte die we binnen de school 
hebben wordt niet alleen gebruik gemaakt door 
onze leerlingen maar ook veelvuldig door andere or-
ganisaties buiten de school, zowel overdag als 
’s avonds. Ook de 2 gymzalen die bij de school horen 
worden vrijwel dagelijks verhuurd.
Op een aantal zaterdagen door het schooljaar heen 
verzorgen we in de ochtenduren een programma 
voor leerlingen van de Blinker en van verschillende 
andere scholen (o.a. de Duizendpoot op Lindenheu-
vel).

Uiteraard is dit stukje te kort om er alles in te beschrij-
ven wat we doen. Mocht u meer willen weten neem 
dan vooral een kijkje op onze website 
www.sbodeblinker-geleen.nl 
of loop een keer binnen.

De Blinker
Aan de Eloystraat, een beetje verscholen achter het 
oude hoofdgebouw van het ASA en de speeltuin ligt 
de Blinker, school voor Speciaal Basisonderwijs. 
De achterzijde van de school grenst aan de Rijksweg. 
De Blinker valt onder het bestuur van Stichting Kin-
dante. Voor de meesten van u is het gewoon dat de 
kinderen naar de basisschool gaan en daarna naar 
het Voortgezet Onderwijs. Dat is de “normale” gang 
van zaken. Maar dit geldt niet voor alle kinderen. 

Wat nu, als je op de basisschool samen met de leer-
kracht er achter komt dat het leren voor jouw kind 
allemaal niet als vanzelfsprekend gaat? Als je kind 
veel moeite blijkt te hebben met het aanleren van 
vaardigheden als lezen, rekenen en schrijven en je 
daardoor mogelijk ook het gedrag ziet veranderen 
(verdrietig, boos, weinig zelfvertrouwen etc.) omdat 
hij/zij steeds sterker gaat ervaren dat hij/zij niet met 
de rest mee kan? Voor deze kinderen en hun ouders 
is de Blinker dan een school waar ze terecht kunnen. 
Er dient eerst een toelatingsprocedure doorlopen 
te worden voordat een kind een plek binnen onze 
school krijgt. 

De Blinker heeft een regiofunctie, hetgeen wil zeg-
gen dat alle leerlingen uit de Westelijke Mijnstreek 
die het moeilijk hebben binnen het reguliere on-
derwijs bij ons een plek kunnen krijgen. Wij zijn dus 
geen wijkschool zoals zoveel reguliere basisscholen 
wel zijn. 
Als een kind eenmaal geplaatst is binnen de Blinker, 
dan gaan we met een team van ongeveer 45 mede-
werkers, bestaande uit directie, leerkrachten en on-
dersteuners (psychologe, orthopedagoge, logope-
dist, dyslexiespecialist, schoolmaatschappelijk werk 
etc.) aan de slag om voor elke leerling een zo pas-
send mogelijk plan te maken. Een plan dat tegemoet 
komt aan de mogelijkheden en de talenten van de 
leerling. Dit betekent dat binnen de Blinker in een 
klas de lesstof op verschillende niveaus en manie-
ren wordt aangeboden. Hierbij laten we ons leiden 
door de missie zoals die verwoord staat in ons logo, 
“iedereen blinkt ergens in uit”. Dit houdt in dat we 
met name kijken naar de sterke kanten van kinderen. 
Hierbij maken we gebruik van de Cirkel van Meervou-
dige Intelligentie. In de afbeelding kunt u zien dat je 
op verschillende manieren “slim” kunt zijn en je kunt 
ontwikkelen, niet alleen op het gebied van lezen, taal 
en rekenen. Op die manier proberen we tevens het 
zelfvertrouwen van onze leerlingen te versterken, 
maar ook om ze te leren om te gaan met de verschil-
len die er nu eenmaal zijn.



KBO Oud-Geleen al meer dan 
55 jaar springlevend!

De KBO is al meer dan 55 jaar actief in Oud-Geleen 
en één ding is zeker; bij de KBO hoeft u zich niet te 
vervelen. Samen met ruim 500 afdelingen maken we 
deel uit van de grootste seniorenorganisatie in Ne-
derland. De kracht van de KBO is dat we een vereni-
ging zijn voor senioren en door senioren. Landelijk 
zetten zich duizenden vrijwilligers in voor elkaar. 

Als grootste seniorenorganisatie van Nederland ko-
men we op voor de belangen van senioren. Bijvoor-
beeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, 
digitalisering, koopkracht en zingeving. Daarnaast 
bieden we onze leden ontmoeting, ondersteuning 
en aantrekkelijke voordelen.

KBO Oud-Geleen is een vereniging waar leden elkaar 
ontmoeten, activiteiten organiseert en lokaal de be-
langen van senioren behartigt. Het is bij uitstek een 
plek om anderen te ontmoeten in een ongedwongen 
sfeer bij een van de vele activiteiten: sportief, educa-
tief, cultureel en ontspannend. Onze ouderenadvi-
seur is er om u te helpen bij vragen over zorg, wonen 
en gezondheid. Onze belastinginvullers staan klaar 
om u te helpen bij uw belastingaangifte. 

Als KBO-lid profiteert u ook van andere voorde-
len:

• 10 x per jaar het magazine Nestor boordevol 
leuke  en interessante informatie voor senioren

• 4x per jaar een Limburgs katern in de Nestor met 
speciale aanbiedingen en activiteiten

• Korting op ziektekostenverzekering bij Zilveren 
Kruis Achmea, energietarieven en rijbewijskeu-
ring

• Toegang tot KBO-servicelijn; hier kunt u terecht 
met uw vragen over wonen, zorg, gezondheid en 
juridische zaken

• Korting kasteeltuin Arcen, Gaiapark, kasteel-
park  Born

• Maandelijkse KBO film in Foroxity tegen geredu-
ceerd tarief 

Maar ook hebt u de mogelijkheid om zelf als vrijwil-
liger aan de slag te gaan; laat uw talent niet verloren 
gaan en blijf actief.

Het lidmaatschap voor onze afdeling bedraagt 
€ 17,50 per jaar. 

Wilt u meer informatie zie onze website: www.
kbooudgeleen.nl of neem contact op met het secre-
tariaat:
kbooudgeleen@live.nl of  046 474 11 71



Nico Verjans, een wijkbewoner 
die zich inzet voor een veilige en 
leefbare omgeving!

Toen de schrijver van dit artikel hoorde dat een in-
woner van Oud-Geleen lid was van het Buurtpreven-
tieteam Geleen-Zuid, moest hij meteen denken aan 
Nico Verjans uit de van Lennepstraat. Ik ken Nico na-
melijk uit zijn tijd in militaire dienst want zo’n 45 jaar 
geleden vervulden wij samen onze dienstplicht. Toen 
al bleek Nico iemand te zijn met een bijzonder ge-
voel voor rechtvaardigheid en respect. Na zijn dienst-
tijd lag een carrière in de beveiliging voor de hand en 
gedurende 17 jaar was hij dan ook werkzaam bij de 
Bedrijfsbeveiliging van DSM.

Ook in zijn privéleven wilde Nico iets doen voor de 
veiligheid en leefbaarheid. Omdat de mogelijkhe-
den in de eigen wijk ontbraken, koos hij ervoor om 
lid te worden van het Buurtpreventieteam Geleen-
Zuid. Reden om hem eens uit te nodigen voor een 
gesprek. Daartoe is Nico maar al te graag bereid en 
onderstaand treft u zijn relaas aan.    

“In eerste instantie krijgen de aspirant-leden van een 
Buurtpreventieteam een opleiding die wordt ver-
zorgd door de gemeente en de politie. Deze neemt 
twee dagdelen in beslag. Betrokkenen krijgen daarbij 
onder meer instructies over hun bevoegdheden. Een 
bewijs van goed gedrag is niet noodzakelijk maar de 

gemeente kijkt wel naar het strafrechtelijk verleden. 
Als deze procedures zijn doorlopen kunnen de leden 
van het preventieteam aan de slag. Hun uitrusting 
wordt door de gemeente verzorgd. 

Het Buurtpreventieteam Geleen-Zuid bestaat uit 16 
personen (mannen en vrouwen). Zij lopen overdag 
en ’s-avonds in groepjes van drie door de wijk. Hun 
taak bestaat voornamelijk uit het signaleren van in-
braakgevoelige en brandgevaarlijk situaties, illegale 
afvalstortingen, vernielingen e.d. Hun waarnemin-
gen worden vastgelegd in een logboek dat aan de 
gemeente en politie wordt toegezonden. Het is de 
bedoeling dat deze instanties de voor hun relevante 
items oppakken en de nodige actie ondernemen. 
Omdat Nico in Oud-Geleen woonachtig is, wordt bij 
wijze van wederdienst ook onze wijk regelmatig door 
het team bezocht. 

Hoewel Nico enthousiast is over zijn werk bij het 
Buurtpreventieteam Geleen-Zuid zou hij liever iets 
betekenen voor zijn directie omgeving. Vandaar 
dat hij een oproep doet aan de inwoners van Oud-
Geleen, Janskamperveld en Daniken om zich aan te 
melden voor een Buurtpreventieam Oud-Geleen. 
Een veilige buurt begint immers bij u zelf. Als mini-
maal tien buurtbewoners meedoen, kan een team 
worden opgestart.”

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



Wens in beweging

Een bezoek aan de dierentuin, je pasgeboren 
kleinkind bewonderen of op zaterdagavond naar 
het concert van je favoriete band of zanger. Mo-
menten om van te genieten en die voor velen van-
zelfsprekend lijken. Maar stel dat je ernstig ziek 
bent en deze momenten niet meer mogelijk lijken 
te zijn. Dan staat stichting Wens in Beweging voor 
je klaar.

                                                                                                                                                                                 
Wensritten
De stichting Wens in Beweging is opgericht op 5 sep-
tember 2013. Op 25 oktober 2015 is de eerste wen-
sambulance gedoopt op het Vrijthof door Pierre Rieu, 
de zoon van onze ambassadeur André Rieu.
Op 25 januari 2015 heeft de stichting haar tweede 
ambulance mogen ontvangen en deze is speciaal in-
gericht voor kinderen. De ambulance oogt niet alleen 
vrolijk, maar is ook berekend op kinderen. De ambas-
sadeur van deze kinderambulance die rijdt onder 
de naam Wensje in beweging is Toos Toverhoed, de 
mascotte van Toverland. 
De stichting vervult (sinds 2013) wensritten voor 
volwassenen en kinderen die ernstig ziek, bedlege-
rig of terminaal zijn. Ondanks het grote verdriet kan 
iemand door de vervulling van een wens weer even 
genieten en zijn of haar zorgen vergeten.

Begeleiding
Naast het vervoer met één van de speciaal ingerichte 
ambulances neemt de Stichting ook de begeleiding 
tijdens deze dagen voor haar rekening. Bij elke wens 
gaan altijd kundige zorgverleners mee die zich hier-
voor belangeloos inzetten. In beide ambulances is 
plaats voor meereizende gezins- of familieleden.
In de eerste 1½ jaar zijn er 38 wensen vervuld. 
In 2015 heeft de stichting Wens in Beweging 50 wen-
sen mogen vervullen. Een stijgende lijn. Er stonden 
meer wensen gepland, echter er zijn ook mensen 
overleden voordat de wens in vervulling kon gaan.                                                                                                                                            
De stichting Wens in Beweging heeft de beschikking 
over meer dan 100 vrijwilligers. Een ambulance staat 
in Venlo en een tweede bij de GGD in Geleen. 
 
Ook een wens?
De ambulance en de vrijwilligers staan voor u klaar! 
Vele wensen zijn mogelijk, groot of klein, voor jong 
of oud. Ken je iemand die een wens heeft of heb je 
vragen? Neem dan contact op met Wens in Bewe-
ging via telefoonnummer 088-03 30 238 of vul het 
wensenformulier in via de website 
www.wensinbeweging.nl

Doneren?

De stichting Wens in beweging is afhankelijk van do-
naties en sponsoring van zowel particulieren als be-
drijven die dit initiatief een warm hart toedragen. Om 
mooie wensritten in vervulling te laten gaan, is de 
stichting dan ook voortdurend op zoek naar sponso-
ren en donateurs. Wil je een bijdrage leveren? Neem 
dan contact op met de stichting Wens in Beweging 
via ons telefoonnummer of website.

Op zondag 22 mei wordt het GreenPark Venlo 
voor en door de Stichting Wens in Beweging een 
Internationaal Hulpverlenings Evenement geor-
ganiseerd, 1-1-2- on wheels. Zie voor meer infor-
matie op de website: www.112onwheels.com



Vrijwilligers met een glimlach                                                                                                                                         

Vrijwilligersorganisatie De Brug streeft ernaar dat 
iedereen op zijn manier zijn steentje kan bijdragen 
aan de maatschappij. Zij tracht dit te realiseren door 
goed opgeleide vrijwilligers in te zetten bij mensen 
die hulp en ondersteuning kunnen gebruiken omdat 
zij als gevolg van een lichamelijke en/of psychische 
aandoening hinder ondervinden bij hun functione-
ren. De vrijwilliger is er om net dat beetje extra te 
doen waar de professionele zorg of de mantelzorger 
niet altijd aan toekomt. Hierbij valt te denken aan 
gezelschap met misschien een spelletje, maar ook er 
eens samen op uit, bijv. naar de stad om een terrasje 
te pikken. 

De vrijwilliger kan ingezet worden in een algemene 
situatie maar deze kan er ook voor kiezen om zich te 
specialiseren. Hij/zij kan dan ingeschakeld worden 
om mensen met dementie of in de palliatieve termi-
nale fase te ondersteunen of als persoonlijk begelei-
der. Voor de laatste 2 groepen bestaat geen wacht-
lijst en kan de vrijwilliger meteen aan de slag. 

Een persoonlijk begeleider werkt samen met de hulp-
vrager volgens een methodiek om de zelfredzaam-
heid te verhogen. Bijvoorbeeld door samen naar een 
wijksteunpunt te gaan of boodschappen te doen. 
De bedoeling is dat de hulpvrager deze activiteiten 
op termijn weer zelfstandig oppakt. 

Door hun inzet maken vrijwilligers het mogelijk dat 
mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blij-
ven, vaak met een hogere kwaliteit van leven. 
Mantelzorgers worden even ontlast en kunnen iets 
voor zichzelf doen.

Mocht u nog een uurtje in de week over hebben en 
wilt u dit zinvol besteden, dan kunt u vrijwilliger bij 
ons worden. U wordt met open armen ontvangen. 

Voor nadere informatie kunt u van maandag t/m vrij-
dag telefonisch terecht op ons nummer 
046-4581066 of u kunt via de mail info@thcdebrug.
nl contact met ons opnemen. U kunt ook onze web-
site www.thcdebrug.nl raadplegen. 

Wij komen graag langs voor een persoonlijk gesprek, 
zowel als u vrijwilliger wilt worden dan wel dat u be-
hoefte heeft aan een vrijwilliger.

Vrijwilligers met een glimlach                                                                                                                                         

BeneFits is een kortingspas die veel voordelen biedt. 
Naast 5% korting op de premie  voor de CZ zorgver-
zekering (basis- en aanvullend) krijgt u ook korting bij 
een flink aantal bedrijven, waaronder sportscholen, 
zwembaden en ondernemers in de regio. Ons net-
werk van betrouwbare dienstverleners aan huis kan 
desgewenst betaalde ondersteuning bieden. Het 
betreft bijv. kapper, pedicure, boodschappenbezorg-
dienst, klusbedrijven, maaltijdservice etc. 

Ook zijn we in staat om te helpen bij het zoeken naar 
vrijwillige diensten die eraan kunnen bijdragen de 
zelfredzaamheid te bevorderen. 

Een ledenpas kost slechts € 19,50 per jaar per gezin. 
Gezien de vele voordelen die de benefitspas biedt, 
kan dit geld snel terugverdiend worden. U kunt zich 
op elk gewenst tijdstip aanmelden. Voor minima 
wordt de ledenpas vergoed door de gemeente Sit-
tard-Geleen via de bijzondere bijstand. 



Voor een veilige buurt: neem 
deel aan de BuurtWhatsapp

Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich 
richt op het signaleren van verdachte situaties in een 
bepaalde wijk of buurt , dorp of stad. Het doel van 
een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en 
oren voor de politie en andere toezichthouders. 
Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet 
op iedere hoek of straat staan. 
Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een 
groot gebied in de gaten houden. Met het melden 
van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, wor-
den buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen 
zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen 
kan de politie worden ingelicht en tot eventuele ac-
tie overgaan.

Het Wijkplatform wil voor onze wijk een aantal Buurt-
whatsappgroepen oprichten. Daarvoor wordt de wijk 
opgesplitst in kleinere gebieden, zgn. buurten. 
Voor elk van die buurten zijn we op zoek naar een 
beheerder voor de app. De beheerder voegt deelne-
mers toe of voert ze af, ziet toe op efficiënt gebruik 
van de app en hij/zij dient als contactpersoon voor 
andere groepen. Als u geïnteresseerd bent om als 
beheerder van een buurt-whatsappgroep te funge-
ren, kunt u zich, onder vermelding van naam, adres 
en telefoonnummer, aanmelden op
wijkplatformoudgeleen@gmail.com 
of (telefonisch) bij een van onze bestuursleden. 
Afhankelijk van de aanmeldingen wordt in overleg 
met betrokkenen bepaald in welke buurten de wijk 
opgesplitst zal worden. Daarna zullen de bewoners 
worden uitgenodigd om aan de buurtwhatsapp deel 
te nemen.  
 

Personenalarmering: 
een veilig gevoel

Zelfstandig blijven wonen in de eigen vertrouwde 
omgeving is een wens van veel ouderen, ook als er 
zorg nodig is. U wilt dan wel de zekerheid, dat, mocht 
er echt iets misgaan, er meteen hulp wordt geboden. 
Die zekerheid kunnen diverse (thuis)zorg organi-
saties in de regio bieden middels alarmering. Ook 
Zuyderland Thuiszorg kan u een veilig gevoel bieden 
met Personenalarmering óf Personenalarmering met 
professionele alarmopvolging. 

Bij Personenalarmering maakt u gebruik van eigen 
contactpersonen. Dit kunnen familieleden zijn of an-
dere personen uit uw omgeving. 
Bij Personenalarmering met professionele alarmop-
volging maakt u gebruik van eigen contactpersonen 
én van professionele hulpverlening door Zuyderland 
Thuiszorg. De
contactpersoon kan een familielid zijn of iemand uit 
uw omgeving. 

Hulp nodig?
Als u acuut hulp nodig heeft, drukt u op het knopje 
van de halsdrager. Dit is een apparaatje dat u, in huis, 
met een koordje om uw hals draagt. Er ontstaat dan, 
via de zorgtelefoon die bij u geplaatst is, een verbin-
ding met de meldcentrale. Bij de meldcentrale kan 
men zien dat de oproep van u afkomstig is. De me-
dewerker van de meldcentrale zorgt dat hulp wordt 
opgeroepen via de contactpersonen, die u opgege-
ven heeft of de via thuiszorg bij professionele alar-
mopvolging. 

Om gebruik te maken van Personenalarmering met 
professionele alarmopvolging dient u een sleutel-
kastje te laten monteren. De medewerker kan bin-
nenkomen door gebruik te maken van de sleutel die 
in het sleutelkastje zit. De medewerker ontvangt van 
de meldcentrale de code voor het openen van het 
sleutelkastje.

U kunt dag en nacht gebruik maken van deze dien-
sten: een veilig gevoel!

Wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met Zuyderland Thuiszorg. 
Wij helpen u graag: 088 – 458 8888
 



Spoorwegen en stationsgebou-
wen in Geleen

Na aanleg van de eerste spoorlijn in Limburg was 
Geleen lange tijd een halteplaats zonder stationsge-
bouw. Bij de aanleg van een tweede spoorlijn deed 
Geleen er alles aan om de ergerniswekkende status 
van stationsloze halteplaats te voorkomen. In onze 
eeuw zijn de felbevochten stationsgebouwen weer 
verdwenen. Reizigers stappen nu in Geleen-Luttera-
de en Geleen-Oost in en uit de trein zonder zich om 
dit gemis te bekommeren.

De eerste spoorweg door Geleen was die van Maas-
tricht naar Venlo. Na veel onderhandelingen en voor-
bereidingen werd in 1862 begonnen met de aanleg 
ervan door de gemeente. Hoewel de bebouwde 
delen van de dorpen zo veel mogelijk werden ont-
zien, moesten toch verscheidene inwoners hun huis 
verkopen. Bij de wolspinner Jan Mathijs Ramaekers 
in Lutterade bijvoorbeeld was de nieuwe spoorweg 
precies door zijn huis geprojecteerd. Hij moest naar 
een andere woning omzien.

Het was een hele klus het spoor zoveel mogelijk ho-
rizontaal te leggen om de trein zo weinig mogelijk 
te laten klimmen en dalen. Voor het opvangen van 
hoogteverschillen werden verhogingen aangelegd in 
de vorm van dijken. Tussen Lutterade en Krawinkel is 
zo’n dijk aangelegd. Op kruisingen met drukkere we-
gen werden zogenaamde treksluitbomen geplaatst. 
De afsluitingen werden door een wachter bediend; 
deze moest één minuut voor het sluiten van de bo-
men driemaal een belsignaal geven.
Op 6 november 1865 werd de spoorlijn geopend. 
Aanvankelijk werd deze enkel gebruikt voor goede-
renvervoer. Vanaf 25 februari 1866 reden er ook per-
sonenwagons van 1e,  2e en 3e klas. In 1889 liepen er 
dagelijks vier treinen van Utrecht over Eindhoven en 
Venlo naar Maastricht en terug.

Tot grote ergernis van de Geleners was toen in Ge-
leen nog geen station. Diverse keren werd er door 
het gemeentebestuur bij de regering op aangedron-
gen om een station bij Lutterade te laten aanleggen. 
Als argument werd o.a. aangevoerd dat Geleen met 
de dorpen Munstergeleen, Spaubeek, Schinnen, 
Oirsbeek, Urmond en Limbricht een groot achterland 
had . Men bood zelfs aan om een gedeelte van het 
salaris van de wachter uit de gemeentekas te beta-
len. Ook was de gemeente bereid 1.000 gulden aan 
de bouw van de halte bij te dragen. 

In de Sittardsche Courant van 18 juni 1870 staat een 

bijna wanhopig stuk te lezen. De schrijver stelt hierin 
dat de gemeente “sedert enigen tijd, niet dan onder 
zeer bezwarende voorwaarden een halte van den 
spoorweg heeft verkregen”. Om dit te bereiken heeft 
men een flinke som geld moeten doneren, een stuk 
grond aankopen en “voor allerhande accidentalia 
zorg dragen”. Hij schrijft verder: “Nu zou men toch 
denken, dat er ook eens met het bouwen begonnen 
wierd. Neen men blijft wachten, op wie weet men 
niet, zodat wij ons tot nu toe, met ene houten keet 
als station moeten behelpen”.  
Een week later op 25 juni 1870 meldde dezelfde krant: 
“Eindelijk is het, dank aan de onvermoeide pogingen 
onzer Limburgse afgevaardigden, de Heeren Corne-
lis en Pijls gelukt, de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen aan het verstand te brengen dat 
het tijd wierd onze halte te bouwen”. En verder: “Had-
den wij evenwel de Heeren Pijls en Cornelis niet in 
den arm genomen, God weet hoelang wij ons nog 
met den varkensstal, die tot schande van ons dorp 
aan het spoor staat, als station zouden hebben moe-
ten bedienen”. Op verzoek van de reizigers (het op-
steken van de hand) zou de trein stoppen om hen 
in- en uit te laten stappen.

Aanvankelijk was het traject nog een enkel spoor. In 
1890 werd een station gebouwd en in 1913 zou hier 
dubbel spoor in gebruik worden genomen. Het dub-
belspoor op deze lijn werd in 1912 aangelegd.

Belangrijk in de ontwikkeling van de spoorweg was 
ook de komst van de staatsmijn Maurits vanaf 1915. 
Veel kolen zouden per spoor vervoerd gaan worden. 

Geleen Oost
Een tweede spoorweg, van Sittard naar Heerlen en 
Herzogenrath, kwam in 1896 gereed. De enige ge-
bouwen die ten behoede van de aanleg in Oud-Ge-
leen werden gesloopt, waren blijkbaar een bakhuis 
van Bartholomeus Otten en een oud huisje met een 
bakhuis van Louis Schrijnemakers, die in een ander 
huis in de Peschstraat woonde.

De regering stelde, dat een bijdrage van de gemeen-
te van 8.000 gulden recht zou geven op een station. 
Over spoorlijn en station werd in de gemeenteraad 
vele malen gedebatteerd. Het probleem was, dat het 
spoor de toegang tot de Danikermolen zou afsluiten 
en dat de Geleners ver zouden moeten omrijden om 
hun graan naar de molen te brengen. Uiteindelijk 
kwam er een extra overweg en een parallelweg langs 
het spoor, de huidige Bergstraat. Het stationsgebouw 
was een standaardmodel, dat identiek is opgetrok-
ken in o.a. Spaubeek, Schinnen, Nuth, Hoensbroek, 
Heerlen en Schaesberg.  



Op 30 april 1896 vond de officiële opening van de 
nieuwe spoorweg plaats. De Commissaris der  Konin-
gin was de voornaamste passagier van de eerste, fraai 
versierde trein, die van Sittard naar Herzogenrath (D.) 
en daarna terug naar Heerlen reed. Bij elk station 
werd gestopt en werden zowel toespraken gehou-
den als serenades gebracht. Na een feestelijk vertrek 
uit Sittard, onder de tonen van ”Waar in ’t bronsgroen 
eikenhout”, werd te Geleen halt gehouden. Er werden 
kamers geschoten, de trom werd geroerd en muziek 
werd ten gehore gebracht. Daarna volgde een uitwis-
seling van begroetingen en gelukwensen tussen de 
burgemeester en de commissaris. Deze laatste prees 
het Geleense gemeentebestuur voor het verlenen 
van een subsidie, ofschoon de gemeente reeds een 
andere treinverbinding had. De volgende dag (1 mei) 
werd de spoorweg officieel voor reizigers in gebruik 
genomen. Een bejaarde bewoner van de Peschstraat, 
die dit alles van nabij had meegemaakt, vertelde des-
tijds dat het in het begin op die lijn nogal gemoede-
lijk toeging. Het gebeurde namelijk herhaaldelijk dat 
de machinist zijn trein bij het station te Oud-Geleen 
stopte en zijn locomotief enige tijd in de steek liet 
om in het vlakbij gelegen café een borrel of een glas 
bier te gaan drinken. Blijkbaar was toen bij elk station 
een ruimoponthoud voorzien.

In eerste instantie kregen de Geleense stations de 

namen  “Geleen Z.O.” (Zuid-Oostelijke spoorweg) en 
“Geleen S.S.” (Staatsspoorweg). In 1914 werd dit ge-
wijzigd in Geleen-Lutterade en Geleen-Oost. 
Het stationsgebouw Lutterade is officieel gesloten 
op 17 februari 2003 en dat van Geleen-Oost ging op 
1 oktober dicht. 



Vernieuwen website van het 
Wijkplatform Oud-Geleen

Het Wijkplatform Oud-Geleen maakt gebruik van een 
website om de communicatie tussen de wijkbewo-
ners, het platform, de gemeente, Partners in Welzijn, 
Politie en woningcorporaties mogelijk te maken.

De oude versie van onze website is door onze vori-
ge designer geschreven maar nimmer ge-updated. 
Hierdoor zitten we nu met een verouderde software-
versie, die niet meer ondersteund wordt en die bo-
vendien niet meer veilig is. Daarom zijn we genood-
zaakt om een nieuwe website te maken. Deze nieuwe 
versie is vanaf het begin up-to-date en er worden 
automatisch updates gemaakt en geïnstalleerd. Ook 
beschikken we straks over een website die goed lees-
baar is, zowel op een PC als op een tablet, i-phone, 
i-pad etc. 

Bij de oude versie van de website hadden we helaas 
last van hackers (kwaadwillenden) en virussen (mal-
ware). Veel computers zijn kwetsbaar voor cyberaan-
vallen, virussen (malware) e.d.  omdat de beveiliging 
van de modems/routers vaak te wensen overlaat. 
Ook phishing mails en mailberichten van onbekende 
afzenders kunnen een computer besmetten, met alle 
kwalijke gevolgen van dien.

Onderstaand treft u verdere detailinformatie aan 
over het bouwen van onze nieuwe website. De ge-
bruikte terminologie is technisch van aard, maar het 
kan helaas niet anders. 
Onze oude website is gemaakt met bestaande kant 
en klare templates. Bij de nieuwe website zijn tem-
plates ontworpen in html5-editor. Het vergt enige 
deskundigheid om deze te kunnen aanpassen of zelfs 
helemaal te ontwerpen met behulp van Content Ma-
nagement Systeem (CMS)  in Joomla. Een template 
heet in CMS-jargon ‘Thema’. 

Als de nieuwe versie van de website klaar is kunnen 
we de oude vervangen bij onze hostingprovider An-
tagonist. Deze biedt enkel hosting, dus ruimte op de 
server om de webpagina’s op te slaan en je pagina’s 
on-line te zetten. Een domeinnaam en webhosting 
dient bij de  hostingprovider te worden gekocht. De 
provider heeft een eigen beveiligingssysteem. Als 
blijkt dat er ergens een veiligheidslek in onze site zit, 
wordt dit gedicht. Via een mail worden we daarvan 
in kennis gesteld, en moeten wij zo nodig ook actie 
ondernemen. 

Als een professionele designer een ontwerp van een 
website heeft afgerond, zit zijn werk erop. Wil je  in 
een later stadium iets veranderen, een pagina toe-
voegen of de tekst aanpassen dan hangt daar een 
prijskaartje aan. De webmaster van het Wijkplatform 
doet dit alles op vrijwillige basis. Dit kost hem ech-
ter behoorlijk wat vrije tijd, hetgeen hij er overigens 
graag voor over heeft 

Webmaster Wijkplatform Oud-Geleen,
Joop Lommen
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Bergmonster

Kunstenaar: 
Marie Francois Louis Joseph (Lo) van 
der Linden 1996

Locatie : 
Het ‘Bergmonster’ staat midden op 
de rotonde aan de Oranjelaan in 
een perk van wilde bloemen. De 
constructie bestaat uit vier stalen 
‘poten’ die op twee hoogtes aan 
elkaar bevestigd zijn door stalen 
dwarsbalken. Eén van de ‘poten’ 
splitst zich in twee stalen buizen. 
Bovenaan de ‘poten’ zijn verschil-
lende, herkenbare, onderdelen van 
landbouwwerktuigen en objec-
ten afkomstig uit het mijnbedrijf 
bevestigd. De compositie van de 
gebruikte materialen wekt de illusie 
van een monster.
De verschillende onderdelen waar-
uit het object bestaat zijn bedekt 
onder een roestlaag. Door de een-
heid in kleur vormen de verschil-
lende onderdelen één geheel.

NL DOET

NL DOET

Stichting Daelzicht en 
Buurtvereniging Norbertijnestraat in ACTIE!!!

Stichting Daelzicht

Buurtvereniging Norbertijnenstraat

NL DOET

NL DOET
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