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Voorwoord 5e editie wijkkrant

Beste Wijkbewoners,
Het is eind oktober of begin november wanneer deze 
wijkkrant op uw deurmat of in uw brievenbus valt. Het 
is dan nog maar enkele dagen voor het carnavalsseizoen 
weer van start gaat op 11 november a.s. Daarom in deze 
krant het programma van onze carnavalsvereniging in 
Oud-Geleen, De Uule. 
Een andere vereniging, de oudste in Oud-Geleen, Harmo-
nie st. Cecilia Oud-Geleen, bestaat dit jaar 150 jaar en Ad 
Hoogeboom is voor deze gelegenheid in de pen geklom-
men om de geschiedenis van de Harmonie te beschrijven 
en de Harmonie zelf vertelt over haar festiviteiten.  
Op het gebied van Zorg en Welzijn vertelt de Zonnebloem 
afdeling Geleen wat zij voor mensen kan betekenen, maar 
ook het Maatjesproject van PIW  helpt mensen die be-
hoefte hebben aan sociale contacten. U kunt hier gebruik 
van maken, maar ook zelf als maatje hieraan deelnemen. 
Welzijn betekent ook fit zijn en Medi Sport vertelt over de 
mogelijkheden dit gebied. Niet alleen op sportief gebied, 
maar ook het contact met anderen en het plezier dat je 
hierbij hebt. Voor jong en oud en mensen met lichame-
lijke en verstandelijke beperkingen.
U kunt via deze wijkkrant kennis maken met ‘Spelender-
wijs’, kinderopvang voor 0-12 jarigen in de vorm van peu-
teropvang en buitenschoolse opvang. 
Heeft u nog brillen of hoorapparaten die niet meer ge-
bruikt worden, dan leest u in deze wijkkrant wat deze nog 
kunnen betekenen voor mensen en waar u deze kwijt 
kunt.  Voor mensen die een drempel over moeten om di-
gitaal zaken bij de gemeente aan te vragen of te regelen 
informatie over wie u hierbij kan helpen. Kennismaking 
met een kunstenaar uit Oud-Geleen en het verhaal over 
duurzame kleding die verkocht wordt in een mooie win-
kel in Oud-Geleen. En tot slot is Hubertushuis ‘de Boew’ 
klaar voor de komende festiviteiten met nieuw sanitair en 
een automatische deuropener.

Deze keer een losse flyer bij de wijkkrant met informatie 
over de ‘Buurtapp’ die we als wijkplatform willen initiëren. 
Sluit u hierbij aan zodat we op deze manier de veiligheid 
in de wijk kunnen vergroten. Kortom, weer veel verschil-
lende onderwerpen van mensen en over mensen en van 
organisaties in Oud-Geleen.
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 volgende editie van de 
wijkkrant verschijnt in het voorjaar 2017. Als u voor die 
editie een artikel wilt aanleveren, dan kan dat tot 
1 maart 2017. 
Ik wens u allen veel leesplezier,

Jannie Wiskerke,
Voorzitter Wijkplatform Oud-Geleen
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Beste inwoners van Oud-Geleen,

Wat hebben we een mooi seizoen achter de rug, in-
clusief een prachtige en warme nazomer. De vakan-
tieperiode ligt nu weer achter ons en na een tijd van 
ontspannen wordt er ook weer hard gewerkt in en 
door de wijk. Het is fantastisch dat er zoveel betrok-
ken inwoners zijn in Oud-Geleen die zich samen met 
de gemeente inspannen voor een prettige en leef-
bare buurt; uw medewerking en betrokkenheid wor-
den zeer gewaardeerd. 

Zo is het kapelletje aan de Norbertijnenstraat mooi 
opgeknapt en is de bestrating van het pad aange-
pakt, een hele verbetering waar iedereen van kan 
meegenieten. Verder is het herstel van het bronzen 
kunstwerk van De Spelende Kinderen op het Brou-
wersplein ter hand genomen. Vanzelfsprekend is ook 
kunstenaar Piet Berghs hierbij betrokken. Fijn dat dit 
beeld weer in ere hersteld is!
In diverse straten zijn werkzaamheden gestart in de 
openbare ruimte. Zo zijn er bijvoorbeeld in de Kna-
penstraat, Itterbeek, Penrisstraat en Haesselderstraat 
bomen gerooid en komen er nieuwe bomen voor in 
de plaats of zijn deze reeds geplant. Via enquêtes zijn 
de aanwonenden geïnformeerd over de mogelijke 
opties en konden zij meebeslissen over de vervan-
ging van de gerooide bomen. 

De Buurtvereniging Norbertijnenstraat heeft in juli 
haar 60-jarig jubileum gevierd met een geslaagd en 
drukbezocht feest. Van harte gefeliciteerd met dit ju-
bileum, waar ik helaas niet bij aanwezig kon zijn. 

Aan Harmonie St. Cecilia 1866 is door burgemeester 
Sjraar Cox een Koninklijke Erepenning uitgereikt ter 
ere van haar 150-jarig bestaan. Weer een feestelijk 
moment voor Oud-Geleen en een zeer terechte waar-
dering voor de grote verdiensten van de harmonie.

Namens de gemeente wil ik u graag wijzen op het 
onderzoek dat onlangs door de GGD is gestart. Onge-
veer 90.000 inwoners van Zuid-Limburg ontvangen 
een uitnodiging van de GGD om mee te doen aan 
de ‘Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 
2016’. In deze gezondheidsmonitor worden o.a. vra-
gen gesteld over lichaamsbeweging, alcoholgebruik 
en de mate van tevredenheid over hun gezondheid. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de 

GGD in opdracht van de Nederlandse gemeenten. 
Met de verzamelde gegevens kunnen gemeenten 
samen met de GGD activiteiten organiseren om de 
gezondheid en het welzijn van hun inwoners te ver-
beteren. Ik hoop dat iedereen die een uitnodiging in 
de bus krijgt, ook daadwerkelijk meedoet. Zo krijgen 
we een duidelijker beeld van de gezondheid, leefstijl, 
het zorggebruik en de zorgbehoeften van onze in-
woners. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Hartelijke groet, 

Bert Kamphuis
Stadsdeelwethouder

Voorwoord wethouder
Bert Kamphuis

Eyeclarify: ‘Wat buiten beeld blijft, moeten we 
niet uit het oog verliezen”

Eyeclarify is een non-profit hulporganisatie die zich 
wereldwijd inzet voor mensen die zich de luxe van 
een (zonne)bril en gehoorapparaat niet kunnen ver-
oorloven.
Eyeclarify schenkt de brillen en gehoorapparaten 
aan die Stichtingen in Nederland die zich inzetten in 
het buitenland en zij zorgen ook voor het transport 
ervan. Tweedehands handapparatuur, bruikbare bat-
terijen voor de gehoortoestellen en pasdozen zijn al-
tijd welkom in deze landen.

Via een medische post of ziekenhuis worden dorpe-
lingen door middel van een eyecamp opgeroepen 
om de ogen te laten testen. De brillen worden op 
sterkte gemeten. Voor gehoorapparaten wordt een 
nieuw oorschelpje aangemeten. Indien er een match 
is met een bril/gehoorapparaat dan verkrijgt de per-
soon deze gratis. Een zonnebril zonder sterkte wordt 
vaak zonder nader onderzoek verstrekt.
 
In o.a. Tibet, waar sneeuwblindheid problemen ver-
oorzaakt aan de ogen (pijn, lichtschuwheid, bran-
dende ogen) vormt een zonnebril zonder sterkte een 

belangrijk bescherming. Dit geldt ook voor landen 
met extreme warmte en stof. Mensen zijn vaak niet 
in staat zich deze luxe te veroorloven en uw (zonne)
bril is wereldwijd meer dan welkom. Hierdoor kun-
nen mensen weer beter zien, kunnen kinderen naar 
school gaan, kan worden deelgenomen aan het ver-
keer en kunnen mensen weer gaan werken.

‘Wat buiten beeld blijft, moeten we niet uit het OOG 
verliezen’

Hopelijk motiveert bovenstaande oproep u om bril-
len en/of hoorapparaten in te leveren voor 
Eyeclarify. 
U kunt hiervoor terecht bij dhr. Pie Cilissen, vrijwilliger 
bij Eyeclarify, Sluisbeek 13, 6166JH in Oud-Geleen.
Bent u niet in de gelegenheid om brillen of gehoor-
apparaten te brengen? Eén telefoontje en Pie haalt 
ze bij u op. Telefoon: 06 407 124 15.
 GEHOORAPPARATEN, liefst met overtollige batterijen 
en gebruikershandleiding in de opbergboxen aanle-
veren.

KINDERBRILLEN, BRILLEN VOOR VOLWASSENEN en 
STANDAARD LEESBRILLEN  evenals ZONNEBRILLEN, 
zijn eveneens zeer welkom.

Namens Eyeclarify en Pie alvast hartelijk dank voor 
uw bijdrage.

Eyeclarify



DE ZONNEBLOEM GELEEN

Goedemorgen mevrouw Smeets, hoe is het met u? 
Och het gaat, maar het valt niet mee om altijd thuis te 
zitten. Mevrouw Smeets ik kom u halen. Het is mooi 
weer vandaag. Zullen we een stukje gaan wandelen 
in het park? We nemen de rolstoel mee.

O wat was dat fijn, even naar buiten en genieten van de 
vogels en de bomen. Leuk ik kom snel een keer terug.

De Zonnebloem Geleen draait om mensen. We 
brengen mensen bij elkaar. We proberen om 
mensen met een lichamelijke beperking onverge-
telijke momenten te bezorgen. Zodat jong, vanaf 
18 jaar, en oud weer hele fijne momenten in hun 
leven hebben.

Dag Milan, man kom op we gaan een terrasje pikken. 
Ik heb vervoer geregeld en ja hoor we maken er een 
feest van. Kom man. 

Tof joch als het kan wil ik graag nog eens met je mee.

De Zonnebloem Geleen probeert mensen bij el-
kaar te brengen. Elkaar ondersteunen en helpen 
zo dat het leven weer kleur krijgt. De Zonnebloem 
Geleen organiseert ook grote activiteiten. Met 
een groep een dagje uit en eens per jaar een va-
kantie.

Dag meneer Jansen, hoe maakt u het?
Ach we proberen er iets van te maken.
Meneer Jansen u vertelde altijd van die leuke verha-
len van vroeger. Zou u dat ook eens voor een groepje 
mensen willen doen? Ik ken een groep die dat heel 
leuk zou vinden.
Ik neem meneer Jansen mee en hij vertelt over zijn 
leven vroeger. Iedereen (10 personen) luistert adem-
loos.

Meneer Jansen wat ben ik blij dat u ondanks uw be-
perking de verhalen hebt willen vertellen.
Meneer Jansen geniet zichtbaar en wil het best nog 
een keer doen.

U heb vast ook nog wel een momentje om af en toe 
eens iemand met een beperking te helpen of  te be-
zoeken? 
Word dan vrijwilliger bij de ZONNEBLOEM Geleen.

Informatie over en aanmelding voor de Zonnebloem 
Geleen:

Clementine Wintraecken, 
06 38042309
of via 
secr.zonnebloemgeleen@live.nl

Next 2 You bestaat in oktober tien jaar. Die tijd 
is voorbij gevlogen. Dankzij de vele vaste en gele-
genheidsklanten kijk ik met dankbaarheid terug en 
met vertrouwen vooruit.

Ik weet nog goed hoe ik tien jaar geleden mijn win-
kel opende, zonder grote opening of reclame. Op 
die eerste dag liep er niet lang na openingstijd een 
vrouw de winkel in, die de collectie begon te bekij-
ken. Ik kende haar niet. Ik dacht: er loopt zomaar een 
klant binnen! Mijn winkel was geopend.

Na de eerste maanden van veel aandacht van vrien-
den, familie, bekenden en buurtbewoners begon het 
echte leven. Je moet je bestaansrecht verdienen. Dat 
betekent wat mij betreft allereerst eerlijk onderne-
men. De klant adviseren op basis van een gedegen 
kennis van je product. Kleren moeten een vrouw tot 
haar recht laten komen. Zij moet zich prettig voelen 
in wat zij draagt. Van maat XS tot XXL: er is altijd wel 
iets moois te vinden.

Het belangrijkste kenmerk van mijn winkel is dat 
ik duurzame kleding, schoenen en accessoires 
verkoop. Ik wil graag kleding verkopen die niet 
onnodig het milieu vervuilt en waar geen kinder-
handen aan hebben gewerkt. Het is moeilijk om 
de productieketen te volgen tot aan het begin. Ik 
werk zoveel mogelijk met merken en leveranciers 
die veel tijd, geld en moeite steken in een eerlijke 
en milieubewuste productie.  

Dat duurzame kleding niet hip zou zijn, of anders 
onbetaalbaar, is allang achterhaald. Het lukt steeds 
beter om duurzame merken te voeren die helemaal 
van deze tijd zijn en toch betaalbaar. 

Ik wil geen onderneming die bijdraagt aan een groei-
ende textielberg. Behalve nieuwe producten verkoop 
ik daarom ook tweedehands kleding die de klanten 
zelf 
inbrengen. Het is een leuke manier om je kledingkast 
op te ruimen. 
Het zijn actuele kledingstukken voor een kleine prijs. 
Het is mooi om te zien dat goede kleding zo een 
tweede leven krijgt. Voor de klant is het leuk om voor 
weinig geld kleren te kunnen kopen. 

In mijn winkel probeer ik continuïteit te bieden en 
tegelijkertijd voortdurend te vernieuwen. Zo blijft 
Next 2 You voor mijn klanten vertrouwd en toch in-
teressant. Die balans zoek ik als ondernemer steeds 
opnieuw.

Graag neem ik de tijd voor de mensen die mijn winkel 
bezoeken. Daarom heb ik ook geen webwinkel. Per-
soonlijk contact, rust en aandacht vind ik belangrijk. 
Wie de winkel binnenkomt, wil ik het liefst het gevoel 
geven dat zij de enige klant is. Dat lukt natuurlijk niet 
als de winkel vol staat, maar ook dan doe ik mijn best 
iedereen de aandacht te geven die zij verdient. 
Mijn grootste voldoening is als mensen de winkel ver-
laten met het gevoel dat zij aan zichzelf zijn toegeko-
men. Voor veel vrouwen met drukke banen, kinderen 
en mantelzorg is dat immers niet vanzelfsprekend. 

Next 2 You ligt in de Marcellienstraat, tegenover de 
kerk. De winkel is geopend van woensdag tot en met 
zaterdag, van 10.00 tot 17.00 uur. Je bent van harte 
welkom!

wordt 
vrijwilliger
bij de
ZONNEBLOEM
Geleen

YES!

Next 2 You



“het heeft even geduurd, maar dan  
heb je ook wat”

Sinds begin augustus dit jaar is het eindelijk zover. 
Hubertushuis “de Boew” is toegankelijk geworden 
voor mensen met een beperking en mensen die 
rolstoel afhankelijk zijn. Middels een automatische 
deuropener kan iedereen zelfstandig het Hubertus-
huis binnen komen.

Ook de toiletten hebben een metamorfose onder-
gaan. Ze zijn geheel vernieuwd, ruimer van opzet en 
ook is er een geheel nieuw toilet voor mensen met 
een beperking of die rolstoel afhankelijk zijn.
Ondanks dat de toiletten en toebehoren “hufter-
proof “ zijn gemaakt zoals, aldus de beheerder Frans, 
zijn enkele deuren toch alweer beschadigd omdat er 
lelijke woorden opgekrast zijn. Dit houdt in dat er ex-
tra kosten gemaakt moeten worden om de deuren 
opnieuw te verven. Jammer, laten we met ons allen 
proberen dit te voorkomen en indien nodig mensen 
hierop aan te spreken.

Veel plezier in De Boew!

Gevoel van eenzaamheid en behoef-
te aan sociale contacten? Dan is het 
Maatjesproject van Partners in Wel-
zijn  wellicht iets voor u! 

Ouderdom, ziekte en/of beperkingen belemmeren 
vaak het sociale contact en hulp is niet altijd overal 
beschikbaar. Het wegvallen van het eigen sociale 
netwerk bij mensen resulteert vaak in vereenzaming 
en men komt in een sociaal isolement. Mogelijk vindt 
u het moeilijk om nieuwe sociale contacten aan te 
gaan. 

Bij Partners in Welzijn helpen wij u graag om nieuwe 
sociale contacten op te bouwen. Het 
Maatjesproject van Partners in Welzijn helpt u, om 
samen met een maatje het sociale netwerk voor u uit 
te breiden en te versterken zodat u weer sociaal en 
maatschappelijk actief kunt zijn. 
Onze vrijwilligers zijn er op getraind om u te helpen 
bij het verkennen van uw omgeving en kunnen u on-
dersteunen bij het zoeken en ondernemen van leuke 
activiteiten en het leggen van nieuwe sociale contac-
ten. Met veel enthousiasme en motivatie helpen zij u, 
om uw leven weer te verrijken met contacten waarbij 
u uw vreugde en verdriet kunt delen. Tevens kan het 
ook zijn dat u graag een maatje zou willen hebben 
voor de gezelligheid of om samen leuke uitstapjes te 
maken, ook dit is mogelijk. 
Het Maatjesproject is er voor zowel mannen als vrou-
wen vanaf 55 jaar, woonachtig in 
Sittard-Geleen, die graag contacten willen aangaan 
en die met deze contacten opnieuw invulling willen 
geven aan hun leven. Er zijn geen kosten verbonden 
aan dit project. 
 

Zoekt u een maatje of wil u meer informatie? 
Vindt u het leuk om vrijwilliger te zijn binnen dit pro-
ject? 
Gedurende uw vrijwilligerswerk binnen het Maatjes-
project ontvangt u begeleiding en ondersteuning in 
de vorm van intervisie, deskundigheidsbevordering 
en/of trainingen.  
Neem dan contact op met Partners in Welzijn en 
vraag naar 

Laura Schmeitz: 
Tel. (046) 457 57 00. 
Of stuur een mail naar:

maatjes@piw.nl 

Hubertushuis “ De Boew”

iedereen verdient een 
maatje :)



HARMONIE ST. CECILIA 1866 GELEEN
KONINKLIJK GOEDGEKEURD 16 MAART 1923 
In 2016 viert Harmonie St. Cecilia 1866 haar 150-ja-
rig jubileum! Ter gelegenheid van dit heuglijke feit 
zijn en worden er gedurende het gehele jaar diverse 
activiteiten georganiseerd. 
Op zondag 3 januari vond de feestelijke aftrap van 
het jubileumjaar plaats. Tot grote verrassing van de 
leden werd het bronzen beeld “Syrinx” in ere hersteld 
en kreeg het een veilige plek in het Hubertushuis. 
Aansluitend werd er in een volle zaal door iedereen 
genoten van een gezellige concertmiddag.

De eerstvolgende activiteit diende zich al snel aan. 
Op 26 februari verzorgde de Koninklijke Militaire 
Kapel in de Hanenhof ter ere van ons jubileum een 
weergaloos concert. 

Op zondag 10 juli werd het 
MEZIEK MOSTE PREUVE festival op het Brouwers-
plein gehouden. Voorafgaand daaraan werd, onder 
muzikale begeleiding van de harmonie, door wet-
houder Geilen het straatnaambord van de St. Caeci-
lialaan onthuld. Vervolgens werd het festivalterrein 
geopend. Onder een lekker zonnetje en met zomerse 
klanken van de harmonie werden bezoekers verleid 
tot een Mini-Preuvenemint. Het Brouwersplein was 
omgetoverd tot een klein eetfestijn met onder an-
dere specialiteiten van lokale ondernemers. 

Op zaterdag 24 september vond een drukbezochte 
reünie voor oud-leden plaats en de daaropvolgende 
zondag de jubileumreceptie onder het motto “Tot eer 
van God en vermaak der menschen”. Onder deze titel 
is ook een boek over de roerige geschiedenis van dit 
muziekgezelschap verschenen. Het boek is geschre-
ven door Ad Hoogenboom en het wordt uitgebracht 

door Stichting Cultuur-Historische Uitgaven Geleen 
(SCHUG). Aan de realisatie is veel onderzoek vooraf-
gegaan en er komen heel wat nieuwe feiten aan het 
licht. 150 (!) pagina’s met tal van foto’s en afbeeldin-
gen, waarvan vele in kleur, heeft een beperkte opla-
ge. De eerste exemplaren werden door Ad Hoogen-
boom uitgereikt aan wethouder Noël Lebens en het 
jongste lid van de vereniging.

Als afsluiting van het jubileumjaar wordt op 19 en 
20 november nog eens groots uitgepakt. Op 19 no-
vember vindt het Offermans Joosten TOP 2000 con-
cert plaats. Het is een verrassing welke nummers de 
harmonie ten gehore zal brengen. Op zondag 20 
november wordt een uniek muzikaal programma ge-
presenteerd van Big Band Time Out samen met dia-
lectgroep Kartoesj! De harmonie hoopt vele Oud-Ge-
leners te mogen begroeten. De festiviteiten worden 
gehouden plaats in de voormalige Kwekerij Hoofs 
(Daniken 12).
Kaarten kunnen besteld worden via de leden van de 
harmonie en via 
TOP2000@harmoniegeleen.nl 
(www.harmoniegeleen.nl/top2000).  
Ook zijn combikaarten verkrijgbaar voor beide da-
gen.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws 
van en over de harmonie, kijk eens op onze site www.
harmoniegeleen.nl en like onze pagina op www.fa-
cebook.com/harmoniegeleen

Met vriendelijke groeten,

Raimond Verhoef
Voorzitter Harmonie St. Cecilia 1866 Geleen

Harmonie Sint Cecilia Oud-Geleen 
bestaat 150 jaar
Door Ad Hoogenboom

Eén van de kenmerken van een hechte gemeen-
schap, zoals die van Geleen-Oost is een florerend 
verenigingsleven. Daarvan zijn enkele voorbeelden 
te noemen. De vereniging die het langst, zonder on-
derbrekingen bestaat is Harmonie Sint Cecilia. Deze 
werd in 1866 opgericht en bestaat dus 150 jaar. Er is 
bijna geen feest te bedenken in onze wijk waar de 
harmonie niet bij aanwezig was of is en daarom ver-
dient deze prachtige vereniging het om ook eens in 
de aandacht te staan. 

Toen in 1862 de nieuwgebouwde kerk werd inge-
zegend, betekende dat groot feest in Oud-Geleen. 
Omdat hier nog geen fanfare of harmonie bestond, 
werd een muziekgezelschap uit Beek uitgenodigd. 
Dat was een schande, zo vonden de Oud-Geleners 
en men besloot uiteindelijk zelf een fanfare op te 
richten. De grote stimulator achter dit plan was de in 
de Peschstraat wonende Pierre Baggen. Hij werd de 
trotse eerste president. Verder vervulde hij de func-
ties van penningmeester en secretaris. Kastekorten 
vulde hij zelf aan.

De eerste uitvoering werd aangekondigd in een ad-
vertentie in “Mercurius”op 28 mei 1866. Op die dag, 
een kermismaandag, vond er een “vocaal en instru-
mentaal” concert plaats in het schoollokaal, op de 
hoek van de Eindstraat en de Schoolstraat. De Ge-
leners waren heel enthousiast. Al spoedig werden 
sommige optredens gecombineerd met toneeluit-
voeringen en dat bleek een goede zet te zijn.
 Vanuit de wijde omgeving woonden geïnteresseer-
den deze voorstellingen bij. Vanaf 1892 werd uitge-

weken naar het atelier van de gebroeders Ramakers 
in de Leursstraat. Door de grote toeloop werd ook 
deze accommodatie echter al snel te klein. In 1901 
is toen door de Oud-Geleners het Hubertushuis ge-
bouwd, in de volksmond “De Boew” genoemd.

Op 25 januari 1895 had Mathijs (Tiske) Peusens het 
voorzitterschap overgenomen. Hij werd met alge-
mene stemmen gekozen. Het blad “Limburg” schreef 
hierover: “Voorzeker ene rede te meer, waarom wij 
de heer Peusens mogen feliciteren, als president ee-
ner sociëteit, van wier hoogachting en waardering, 
hij reeds bij voorbaat verzekerd is”. Hij veranderde de 
fanfare in een harmonie en liet de eerste statuten bij 
de notaris vastleggen.
Vanaf 1902 werd regelmatig in de kranten gespro-
ken over de “Koninklijke” harmonie. In latere stukken 
en op briefhoofden staat vermeld dat de harmonie 
op 15 maart 1922 een koninklijke goedkeuring had 
gekregen. Op 23 april 1895 waren de statuten al ko-
ninklijk goedgekeurd, maar dat wilde nog niet zeg-
gen dat men het predicaat “koninklijk” had verwor-
ven, al dachten velen van wel.
De functie van president (voorzitter) werd in die jaren 
ingevuld door notabelen uit de gemeenschap. De 
eerdergenoemde Peusens was wethouder. Hij werd 
opgevolgd door burgemeester Felix Smeets, die op 
zijn beurt plaats maakte voor Hub Cloots. Deze laat-
ste was handelaar in bouwmaterialen en was direc-
teur van de steenfabriek in Daniken.

Als er iemand voor het voetlicht gehaald moet wor-
den in het kader van het jubileum, is het wel Sjang 



Baggen. Zijn oom Math Baggen was oprichter van 
de vereniging en Sjang werd in 1873 op dertienja-
rige leeftijd als lid ingeschreven. Hij leerde zichzelf 
tuba spelen op een instrument van een overleden 
familielid. Hij zou zijn hele leven betrokken blijven 
bij het gezelschap. Hij was 30 jaar lang (vanaf 1889) 
dirigent, tot het gehoor hem in de steek begon te 
laten. Hij miste nauwelijks een repetitie, sterker nog, 
als het te koud was, stookte hij steeds de kachel op. 
Hij was ook vele jaren bestuurslid en kreeg de titel 
van “erevoorzitter” zonder voorzitter te zijn geweest. 
Ter ere van zijn 75-jarig lidmaatschap werd in 1946 
een groot feest georganiseerd. Maar ook het 80-ja-
rig en zelfs het 85-jarig lidmaatschap mocht hij nog 
meemaken. Hij overleed op 15 juli 1958 op de leeftijd 
van bijna 98 jaar.
Een ander opmerkelijke persoon is Math Mulleners. 
Hij werd omschreven als een “self made man”. Tot 1 
januari 1952 was hij directeur geweest. De harmonie 
voelde zich verplicht om als een soort pensioen Math 
door te betalen tot zijn overlijden. Hij is maar liefst 
58 jaar lid geweest waarvan een groot aantal jaren 
als dirigent. De repetities die hij leidde hadden een 
speciaal karakter. Als iemand vals speelde bezigde 
hij vaak de uitspraak: “Wats dich mit de mondj bleus, 
dat blaos ich mit mien vot”. Hij had er alles voor over 
om de harmonie zo goed mogelijk te laten presteren. 
Leerlingen kregen bij hem thuis extra lessen tot zij de 
grondbeginselen onder de knie hadden. Hij aarzelde 
ook niet, om als hij het nodig vond, voor een con-
cours de muzikanten wat sterkedrank te geven, “om 
de zenuwen weg te spoelen”.

Na de Tweede Wereldoorlog kregen de muzikanten 
een uniformpet, waarna in 1959 het eerste complete 
uniform werd aangeschaft. Dit had het model van 
kledij van de Rode Huzaren.

In 1955 werd de harmonie uitgebreid met een tam-
boerkorps. Tot die tijd liepen er slechts twee tam-
boers mee. Eén sloeg de dikke trom die op een kar-
retje door Math Janssen werd meegetrokken en de 
ander sloeg de kleine marstrom. Dit tamboerkorps 
heeft mooie prestaties geleverd. Het werd zelfs Ne-
derland kampioen.

In 1974 werd een kapel opgericht, die in eerste in-
stantie nog geen eigen naam had. Zij heette gewoon 
“Kapel van de harmonie”. Men verleende in hoofd-
zaak medewerking aan de Augustusfeesten van de 
harmonie en luisterde bovendien enkele festiviteiten 
van andere verenigingen op. Later kreeg de kapel de 
naam “Hasenthalers”.
De harmonie werd in 1972 uitgebreid met majorettes 
en enige tijd later met minirettes. De dames hebben 
in de loop der jaren vele mooie prijzen behaald.

Om de jeugd beter op te leiden en ze goed te laten 
doorstromen werd met succes een jeugdorkest op-
gericht. In dit gezelschap leren de kinderen op een 
vaak speelse manier een instrument te bespelen.

Wie meer wil weten over de prachtige geschiedenis 
van dit muziekgezelschap verwijs ik graag naar het 
pas verschenen boek Harmonie Sint-Cecilia Oud-Ge-
leen 150 jaar, “Tot eer van God en vermaak der men-
schen”.
 

groet,
Ad Hoogenboom

Hoe maak ik een online afspraak bij de Stadswinkel? 
En is het wel veilig om online mijn gegevens in te 
vullen? Twee vragen die regelmatig gesteld worden 
aan de vrijwilligers van de internetcorners.
Ieder Wijksteunpunt binnen de gemeente heeft zo’n 
internetcorner. Speciaal voor buurtbewoners die 
onzeker zijn over het gebruik en de mogelijkheden 
van internet. U kunt er uw vragen stellen en ervaren 
vrijwilligers helpen u op weg.

De gemeente Sittard-Geleen heeft haar website 
vernieuwd. Volgens de vrijwilligers van de internet-
corners is de nieuwe website een stuk beter, vooral 
dankzij de duidelijke pictogrammen. Maar het blijft 
moeilijk om mensen die weinig of geen ervaring 
hiermee hebben te overtuigen om er gebruik van te 
maken. Mensen zijn bang dat hun gegevens voor ie-
dereen zichtbaar worden of voelen zich onzeker om 

zaken in te vullen. De vrijwilligers kunnen helpen bij 
de aanvraag van documenten, het doorgeven van 
een verhuizing of het maken van een afspraak bij de 
Stadswinkel of het WMO Adviescentrum.

De volgende Wijksteunpunten waar u terecht kunt 
en die het dichtst bij Oud-Geleen liggen, zijn:

Wijksteunpunt Amusant, Wagenaarstraat 160, 
Geleen-Zuid

Wijksteunpunt De Linde, Hyacintenlaan 33, 
Geleen-Lindenheuvel

Wijksteunpunt ’t Trefpunt, Pancratuisstraat 23, 
Munstergeleen (naast de Kerk)

Hulp bij digitale diensten van 
de Gemeente



Ik ben Armand Mathijs en ben 59 jaar, al 36 jaar ge-
trouwd met Marij, vader van Sarah, Dimitri en Do-
minique en ....sinds januari, opa van Lize. Dat zijn dé 
highlights in mijn leven! En omdat ik nog zoveel wil 
meemaken van onze kids heb ik me voorgenomen 
om zo gezond mogelijk heel oud te worden!

Sinds 1985 wonen en werken we in Oud-Geleen, Ma-
rij al sinds 1977 als doktersassistente bij de huisart-
sen in Oud-Geleen en ikzelf als beeldhouwer/restau-
rateur thuis, in de Jodenstraat.
Basketbal was altijd mijn sport. De laatste jaren ben 
ik ook gaan fietsen en heb ik 2 x meegedaan aan Alpe 
d’Huzes, het mooiste evenement waar ik ooit aan 
deelnam!  

Beroep: Beeldend Kunstenaar - Restauratiebeeld-
houwer - Natuursteendeskundige.

Ik ben geboren in Tongeren (B) en groeide op in Le-
opoldsburg, een kazernestadje in het noorden van 
Belgisch Limburg samen met 2 broers. Op mijn 12e 
wilde ik graag tekenen en wilde ik het liefst naar de 
academie in Hasselt om er alles te leren wat met de 
schone kunsten te maken had...echter thuis hadden 
ze andere plannen. Haal eerst maar je Atheneumdi-
ploma en daarna kies je maar een vervolgopleiding. 
Zo ging dat toen en waarschijnlijk ook nu nog in vele 
gezinnen. Hun visie werd nog versterkt doordat het 
PMS-onderzoek, waar iedere leerling aan mee moet 
doen, uitwees dat ik geschikt was voor een econo-
mie-opleiding ??!  De academie was dus verder weg 
dan ooit! 
Na drie jaar atheneum A met economie en wiskunde 
had ik besloten dat dit zo niet verder zou gaan. De 
academie bleef onbereikbaar omdat die in een an-
dere stad lag en ik dus afhankelijk zou zijn van geld 
van pa en ma. Het beste alternatief was Chemie aan 
de technische school naast het atheneum in ons klei-
ne stadje. Zonder overleg ben ik in 1971 overgestapt 
met, zoals u zult begrijpen, de nodige sores thuis.

In 1974 leerde ik Marij, de vrouw van mijn leven, ken-
nen en vanaf toen ging ik vrijwel iedere week meestal 
liftend naar Sittard. Verliefd tot over mijn oren, liet ik 
school voor wat ze was en vertrok ik vaak al midden 
in de week - afhankelijk van het lesrooster en eventu-
ele toetsen - en keerde pas zondagavond laat terug 
naar huis. Ondanks mijn geringe aanwezigheid in 
vooral het laatste jaar ben ik cum laude geslaagd. 

Daarna ben ik in Sittard Microbiologie gaan studeren 
aan de Zuid-Limburgse Laboratoriumschool (ZLS) en 
ben sinds 1977 Microbiologisch analist (in ruste)!

Via een hele grote omweg en acht jaar later ben ik 
in het najaar 1977 toch op de academie in Hasselt 
terechtgekomen. Ik koos de afdeling Beeldhouwen. 
Werken met klei, gips, steen, ijzer en andere robuuste 
materialen werd vanaf toen een uitdaging en is het 
nog steeds.
In 1981 ben ik afgestudeerd en heb ik het Kunstate-
lier Armand Mathijs opgericht. Ik kwam voor het eerst 
met restauratiewerk in aanraking bij de restauratie 
van de toren van de St. Jan in Maastricht. Daar zag ik 
voor het eerst van dichtbij het echte steenhouwers-
werk. Sindsdien heb ik in de restauratie van natuur-
stenen ornamenten en beelden aan oude monumen-
ten de discipline gevonden die mij als beeldhouwer 
steeds weer uitdaagde. In dit werk heb ik steeds mijn 
vakmanschap en kennis van schade, natuursteen-
soorten, het vak van steenhouwer en beeldhouwer 
verder ontwikkeld en verfijnd. Tot op heden doe ik 
dit nog steeds.

Misschien hadden de mensen van het PMS-onder-
zoek toch niet helemaal ongelijk. Ik heb al 35 jaar een 
florerend atelier....dan zal ik toch wel wat economisch 
bloed hebben!
Eigen werk en restauratiewerk; het is te veel om op 
te noemen. Een monument dat nog steeds tot de 
verbeelding spreekt is ‘De Sjöt” in Oud-Geleen en ‘De 
Man op de Bank’ in de Bernhardstraat, die, na de 
molest enkele jaren geleden, zijn definitieve vorm 
heeft gekregen. Als je iets wil zien van het verfijnde 
restauratiewerk verwijs ik graag naar 
http://www.armandmathijs.nl/grafmonument-
stevens/ 

Met vriendelijke groet,
Armand Mathijs
|  Jodenstraat 15   6166CG   Geleen   |   
www.armandmathijs.nl  |
|  T   046 4746735  |  M    06 48313321  |   
info@armandmathijs.nl  |

Armand Mathijs



 
                 
Medi Sport: “Voel je hier vooral thuis”

Oud-Geleen
Een ontmoetingsplek, een centrum voor sport en 
bewegen en een fysiotherapiepraktijk met meerdere 
specialisaties. Dat allemaal ligt bij u om de hoek, aan 
Norbertijnenstr. 77a. “Wij als team van Medi Sport 
willen elke dag weer uitstralen dat we laagdrempe-
lig en deskundig werken en dat elke klant zich hier 
vertrouwd en op zijn gemak kan voelen”, zegt Ellen 
Cuijpers, die samen met Rian Dekker en Gerben Pe-
ters de dagelijkse leiding heeft. 

Gastvrijheid
Op een druilige ochtend is er volop activiteit op de 
squashbanen, in het fitnesscentrum en de sportzaal. 
Achter de bar produceert het expresso-apparaat de 
nodige kopjes koffie. De meeste grote en kleine tafels 
zijn bezet in - wat je zou kunnen noemen - het sport-
café van Medi Sport. Vlaai, meegenomen door een 
jarige klant, wordt aangesneden en verdeeld. Het is 
voor deze sporters, maar ook vergelijkbare groepen 
bij Medi Sport, traditie dat ze hun wekelijkse inspan-
ningen afsluiten met een gezellige ronde. “Wat je nu 

ziet, is spontaan gegroeid. We stimuleren het door bij 
te dragen aan de gastvrijheid en door de ruimte aan 
te kleden passend bij het jaargetijde, denk aan de 
carnavals- of kersttijd of het voorjaar,” zegt Ellen.
Doelgroep
“Onze doelgroep is niet één klantengroep. Dat heeft 
er ook mee te maken dat aan Medi Sport een trai-
nings- en fysiotherapiepraktijk is verbonden. In ons 
fitness- en sportcentrum zie je aan de ene kant in-
dividuen en groepen die naar hun mogelijkheden 
bewegen, ongeacht leeftijd en eventuele gezond-
heidsklachten. Maar er is ook een aanzienlijke groep 
die zichzelf specifieke fysieke doelen stelt. Variërend 
van heel regelmatig sporten om conditie te verbete-
ren, bepaalde spiergroepen trainen of willen afval-
len tot talenten én topsporters in meerdere takken 
van sport. Kijk om je heen en zie: bij ons kan écht ie-
dereen zich thuis voelen.” Wie in groepsverband wil 
sporten kan kiezen uit fifty-fit, kidsdance, zumba, tai 
chi, aerobics, bootcamp, steps en nog veel meer.

Persoonlijke aandacht
Persoonlijke aandacht versterkt dat gevoel. Of het nu 
is van de medewerkers aan de receptie, de sportin-
structeurs in zowel de fitnessruimten als sportzaal of 
de fysiotherapeuten. “Kwaliteit in de vorm van des-
kundigheid en aandacht voor de persoon gaan bij 
ons hand in hand. Doordat wij met de patiënt of de 
klant écht in gesprek gaan, krijgen we zicht op de 
(hulp)vraag en de motivatie. Dat maakt ook dat wij 
het advies beter kunnen afstemmen op de persoon, 
dus maatwerk kunnen leveren en het effect van het 
advies vergroot wordt.”

Door laagdrempelig te zijn 
beweegt iedereen op zijn 
eigen niveau

Plezier
Mensen met tijdelijke of chronisch fysieke klachten 
kunnen bij Medi Sport door één van de fysiothera-
peuten worden behandeld en begeleid tijdens hun 
herstel of op gezette tijden via een beweegprogram-
ma. De aanleiding kan heel divers zijn: motorische en 
mobiliteitsklachten, hart- en longziekten, neurologi-
sche aandoeningen tot stressgerelateerde klachten. 
“Het contact met anderen in het centrum kan daarbij 
belangrijk zijn en extra motiveren om zo goed mo-
gelijk actief te zijn. Ook dat is wat Medi Sport kan be-
tekenen.”
Medi Sport staat open voor vragen van (toekom-
stige) klanten en organiseert met regelmaat extra 
activiteiten zoals een toertocht, een spinningweek, 
squashtoernooien, gratis presentaties over interes-
sante onderwerpen etc. Alle informatie is te vinden 
op www.medi-sport.nl. Voel je vrij om eens binnen 
te lopen!



Colofon

Bestuur Wijkplatform 
Oud-Geleen

Voorzitter:
Jannie Wiskerke
j.wiskerke1@kpnplanet.nl
046 475 56 89

Secretaris:
Theo Kloet
t.kloet@kpnplanet.nl
046 474 85 22

Penningmeester:
Leon Gemini
046 474 74 53

Redactiecommissie:
Miranda Janssen
Jannie Wiskerke
Christel Aelfers
Joep Jorissen

Oplage 3000 stuks

Deze krant is tot stand 
gekomen door een 
financiële bijdrage 
van de volgende 
sponsoren

OPENING VASTELAOVESSEIZOEN 2016-2017
DOOR VASTELAOVESVEREINIGING DE UULE AWT-GELAEN

Vrijdag 11 november wordt conform traditie om 11:11 uur het vastelaovessei-
zoen geopend. Vastelaovesvereiniging De Uule Awt Gelaen (V.V. De Uule) zal het 
vastelaovesseizoen 2016-2017 in Oud-Geleen openen op zaterdag 12 november 
aanstaande om 19:11 uur.
Deze opening zal plaatsvinden nabij het dorpsplein van Oud Geleen. Prins Thom 
I (van Kan), jeugdprins Joey I (Kaul) en de Raad van Elf zullen hierbij in vol ornaat 
aanwezig zijn. Uiteraard wordt de aanwezigheid van de Awt-Prinse Uule en het 
AJU (Awt Jeugprinse Uule) door vastelaovesvereiniging De Uule zeer gewaar-
deerd. Het toont de onderlinge verbondenheid, ook bij de officiële opening van 
het vastelaovesseizoen 2016-2017.
De OpperUul zal het openingswoord doen, waarna de Patsje worden opgezet. 
Vervolgens worden de vlaggen gehesen van V.V. De Uule, Limburg, Awt-Prinse en 
het AJU, terwijl op de achtergrond het Limburgs Volkslied klinkt. Deze opening 
zal zoals altijd muzikaal ondersteund en opgeluisterd worden.
Daarna zal het Oetvlege van d’n Uul plaatsvinden. Na het slotwoord door de Op-
perUul zullen traditionele kamerschoten verzorgd worden door Schutterij HH. 
Marcellinus & Petrus, waarna het seizoen vanaf dat moment officieel geopend is 
in Oud Geleen.
Iedereen is van harte welkom om bij de opening van het vastelaovesseizoen 2016-
2017 op het dorpsplein in Oud-Geleen aanwezig te zijn en dit mee te vieren.
Vastelaovesvereiniging “De Uule” Awt-Gelaen komt graag in contact met nieuwe 
leden die de Raad van Elf willen ondersteunen of willen komen versterken. Ook 
doet Vastelaovesvereiniging “De Uule” Awt-Gelaen een oproep aan kinderen uit 
groep 7 en 8 van de basisschool die de jeugdraad van Vastelaovesvereiniging “De 
Uule” Awt-Gelaen willen komen versterken.
Ben jij uit het juiste hout gesneden en/of lijkt het je leuk om je bij ons aan te slui-
ten? Stuur dan een email naar deuule@oudgeleen.nl. Je kunt ook iemand van de 
Raad van Elf aanspreken. Wij horen graag van jou! Alaaf!!

Programma 2016 – 2017:

Za 12-11-2016     Äöpening
Za 07-01-2017     Zitting mit oetreuping van de Prins
Zo 22-01-2017     Vastelaovesmès en resepsie
Zo 05-02-2017     Sjeutelingenzitting
Go 15-02-2017    Kènjerzitting
Zo 19-02-2017    Brandsjlang mit inlieving Thom 1sjte
Vr 24-02-2017     Uul geit los
Zo 26-02-2017    Optoch
Ma 27-02-2017   Kènjeroptoch
De 28-02-2017    PMP optoch en Uul begrave
   
Namens Vastelaovesvereiniging De Uule Awt Gelaen


