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Beste Wijkbewoners,

Volop voorjaar en op weg naar de zomer wanneer al-
weer de 6e wijkkrant bij u in de bus valt met allerlei 
informatie van en over mensen, organisaties en ver-
enigingen in Oud-Geleen.  
Oud-Geleen heeft door de eeuwen heen roerige tij-
den meegemaakt en deze geschiedenis wordt be-
knopt geschreven door Ad Hoogeboom. Oud-Ge-
leen, de naam zegt het al, heeft ook een groot aantal 
markante historische panden. In deze wijkkrant kunt 
u kennismaken met de nieuwe bestemmingen van 
twee oude panden in Oud-Geleen zoals het voorma-
lige klooster in de Jodenstraat en de Pastorie in de 
Leursstraat.        
In het kader van Zorg en Welzijn informeren wij u 
over de veiligheid van sleutelkastjes waarover de 
laatste tijd nogal eens waarschuwende berichten in 
de media verschijnen. U kunt lezen welke activitei-
ten Zorgcentrum Oud-Geleen dagelijks organiseert 
en waar u als wijkbewoner ook gebruik van kunt ma-
ken. Ook is Wijkplatform Oud-Geleen afgelopen de-
cember gestart met een ontmoetingsgroep ouderen 
waar iedereen welkom is op de eerste donderdag-
ochtend van de maand. Jongeren tussen de 16 en 27 
jaar die werk willen maken van hun toekomst en daar 
mogelijk hulp bij nodig hebben, kunnen lezen hoe 
het Jongerenloket hen hierbij kan helpen. 

Een vrij ‘jonge vereniging’ in Oud-Geleen stelt zich 
aan u voor. Een vereniging die nog steeds groeit en 
waar u in de buitenlucht met elkaar veel plezier kunt 
beleven en toch ook in beweging bent. Ook op cre-
atief gebied maakt u kennis met een ambachtelijke 
winkel waar uw oude sieraden weer een nieuw leven 
kunnen krijgen.
De flyer die bij de vorige wijkkrant zat over de 
buurtapp heeft geresulteerd in honderden aanmel-
dingen van buurtbewoners. Hierdoor kunnen we 
onze woonomgeving een stukje veiliger maken. 
Schroom niet om u alsnog aan te melden; de ge-
gevens vindt u in deze wijkkrant. In dit kader wil ik 
de aandacht erop vestigen dat wij op zoek zijn naar 
deelnemers voor een buurtpreventieteam.
Ook treft u foto’s aan van de activiteiten van Buurt-
vereniging Norbertijnenstraat en Ontmoetingsgroep 
Oud-Geleen in het kader van ‘NL Doet’. En alvast de 
aankondiging van ‘De Dag van de Wijk’ die wij als 
wijkplatform op 29 oktober gaan organiseren in het 
Hubertushuis met voor ieder wat wils. In de volgen-
de wijkkrant in oktober dit jaar zal het programma 
gepresenteerd worden.
Het Wijkplatform staat open voor opbouwende 
kritiek en we zien uw reacties op de wijkkrant met 
belangstelling tegemoet op ons e-mailadres wijk-
platformoudgeleen@gmail.com of bij een van de 
bestuursleden. Zie colofon op de achterzijde van de 
krant voor de adressen. De volgende editie van de 
wijkkrant verschijnt in het najaar 2017. Als u voor die 
editie een artikel wilt aanleveren, dan kan dat tot 
1 september 2017. 

Ik wens u allen veel leesplezier,
Jannie Wiskerke,
Voorzitter Wijkplatform Oud-Geleen

Voorwoord 6e editie wijkkrant



Beste inwoners van Oud-Geleen,

U heeft de nieuwe wijkkrant in handen. Een mooi 
informatieblad dat iedere keer weer zorgvuldig voor 
u wordt samengesteld door de vrijwilligers van het 
wijkplatform Oud-Geleen. Dat verdient een compli-
ment. Zij zorgen er iedere keer voor dat u goed ge-
informeerd wordt over zaken die bij u in de wijk spe-
len. 
Ook deze editie van de wijkkrant staat weer vol met 
wetenswaardigheden. Een bevestiging van het feit 
dat er in Oud-Geleen van alles gebeurt voor u als 
wijkbewoner. Overigens weten ook steeds meer 
niet-wijkbewoners het gezellige Oud-Geleen met de 
diverse winkels, boetiekjes en horeca te vinden. Wat 
dat betreft is Oud-Geleen één van de vele parels die 
onze gemeente rijk is. Maar ook parels moeten zo nu 
en dan opgepoetst worden. De gemeente gaat ook 
de komende tijd weer aan de slag in uw wijk. Onder 
meer in de omgeving van station Geleen-Oost en de 
Oranjelaan. Het gebied krijgt een grondige opknap-
beurt. 
In maart hebben collega Leon Geilen en ik een druk-
bezochte bewonersbijeenkomst over dit project 
bijgewoond. Alle belanghebbenden in de wijk zijn 
actief betrokken bij de voorbereiding van de plan-
nen; hierdoor is er sprake van een breed draagvlak. 
Een mooi voorbeeld van hoe je door samen te wer-
ken meerdere zaken in één project kunt meenemen, 
waardoor een zo goed mogelijk eindresultaat voor u 
als wijkbewoner kan worden gerealiseerd. Leon Gei-
len is als wethouder onder meer verantwoordelijk 
voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte 
in de stad en ik ben betrokken vanuit mijn verant-
woordelijkheid als stadsdeelbestuurder en wethou-
der verkeer.
Dit project zorgt voor een verbetering van de kwali-
teit van de openbare ruimte waarbij de verkeersvei-
ligheid voor alle verkeersdeelnemers nadrukkelijk 
wordt meegenomen. Tijdens de bewonersbijeen-
komst hebben we door middel van een 3D-presenta-
tie al een mooie weergave gekregen van het eindre-
sultaat. Dat belooft wat! Ik weet dus zeker dat de parel 
Oud-Geleen er dit jaar nog meer glans bijkrijgt.
U kunt alle details over dit project, inclusief de 3D-

simulatie, vinden op de website van de gemeente 
Sittard-Geleen:
https://www.sittard-geleen.nl (typ in de zoek-
functie op de website Oranjelaan in).
Graag tot ziens in de wijk en veel leesplezier met de 
nieuwe wijkkrant!
  
Wethouder Bert Kamphuis 

Voorwoord wethouder 

Bert Kamphuis



Jongerenloket voor iedereen van 16 tot 27 jaar !

Ben je tussen 16 en 27 jaar jong, wil je werk maken 
van je toekomst en heb je daar misschien hulp bij 
nodig? Heb je vragen over opleiding, werk, inkomen, 
participatie, hulp en/of zorg? Dan is het Jongerenlo-
ket er voor jou!

Samen met een jongerenconsulent maak je een plan 
van aanpak. Indien nodig of wenselijk brengt de con-
sulent je in contact met een geschikt opleidingsinsti-
tuut, contactpersoon of instanties die je verder kun-
nen helpen. Wij willen namelijk niet dat je thuis zit 
zonder school, werk of dagbesteding.

Waarvoor kun je terecht bij het Jongerenloket ?

Opleiding
• Alle vragen omtrent school.
• Wil je graag een diploma/certificaat behalen maar is 
een reguliere school voor jou niet mogelijk?
• Ben je student, maar kun je naast je studie lastig een 
bijbaan hebben omdat je een beperking hebt?
 
Werk/Inkomen
• Wens je hulp bij het vinden van werk, het maken 
van een cv en/of sollicitatiebrief of zelfs een sollicita-
tietraining?
• Kun je niet werken maar heb je wel inkomen no-
dig?
• Vind je het moeilijk om tot werk te komen of weet 
je niet goed of je in het bezit bent van de juiste werk-
nemersvaardigheden om aan het werk te kunnen 
gaan? 
• Heb je een indicatie banenafspraak en kun je wel 
wat hulp gebruiken met het vinden van een baan?
• Is werken voor jou (momenteel) niet mogelijk maar 
wil je wel graag actief meedoen in de maatschappij? 
 
 Zorg
• Is werk nog een stapje te ver en heb je ondersteu-
ning nodig bij andere vormen van participatie?

• Kun je wel wat hulp gebruiken bij het vinden van 
woonruimte? 
• Wil je graag meer weten over Kamers met Kansen?
• Zit je niet lekker in je vel en wens je ondersteu-
ning?
• Woon je zelfstandig en wens je graag ondersteu-
ning bij alle regelzaken?
• Zit je in een situatie waar je even geen uitweg in 
vindt? 
• Wil je graag hulp wegens je schulden? 
 
Wens je een coach die je ondersteunt met alle zaken 
rondom thuis, jezelf, werk en/of hulpverlening?
Heb je zorg nodig in de vorm van begeleiding/onder-
steuning dan wel hulpmiddelen in en rondom huis?
 
Voor al deze en nog veel meer vragen kun je van 
maandag t/m vrijdag terecht bij het Jongerenlo-
ket dat is gevestigd op het adres Markt 1 in Ge-
leen.
Op afspraak: 8.30-12.30 uur. ( Bel 14046 voor het 
maken van een afspraak )
Vrije inloop: 12.30-16.00 uur.

Email: jongerenloket@sittard-geleen.nl

Jongerenloket



Activiteiten en zorgverlening 
Vivantes in Oud Geleen

Woonzorgcentrum Oud Geleen is nauw verbonden 
met de ‘dorpsgemeenschap’ van Oud Geleen en wil 
daar nadrukkelijk deel van uitmaken. Het uitgangs-
punt van Vivantes is om senioren te helpen zo lang 
mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen. De 
start ligt dan ook in de thuissituatie. Wanneer u on-
dersteuning nodig heeft die uw mantelzorgers en/of 
vrijwilligers u niet kunnen bieden, dan gaan wij sa-
men met u op zoek naar een passend aanbod. 

Dagbesteding en activiteiten
Onze dagbestedingscoaches bieden een breed scala 
van activiteiten aan. Naast de creatieve bezigheden 
schilderen, keramiek en handwerken, kunt u deelne-
men aan spellen als rummikub,  geheugentraining 
en kienen. U kunt ook uw nagels laten verzorgen, de 
Heilige Mis bijwonen of meedoen aan de stoelyoga 
of de gym. Verder kunt u via het Wooncentrum deel-
nemen aan kleine uitstapjes naar bijvoorbeeld het 
Mergelland en grote dagtochten met de touringcar. 

Alle activiteiten worden begeleid en ondersteund 
door dagbestedingscoaches en vrijwilligers. U kunt 
aan alle activiteiten deelnemen. Voor sommige ac-
tiviteiten kan een bijdrage gevraagd worden. Wilt u 
meer informatie, wilt u iets meer weten over de kos-
ten of bent u benieuwd naar het maandprogramma? 
U kunt altijd contact opnemen met de dagbeste-
dingscoaches op telefoonnummer 0642096718 of 
mail naar dbcog@vivantes.nl. 

Maaltijdvoorziening
Als u zelfstandig thuis woont en smakelijk wilt eten 
zonder te koken of gewoonweg op zoek bent naar 
gezelschap tijdens de maaltijd, kunt u terecht in het 
sfeervolle en gezellige restaurant. Naast een kopje 
koffie en activiteiten wordt tijdens het middaguur de 
warme maaltijd geserveerd. 
Wilt u deelnemen aan de warme maaltijd? Loop dan 
gerust eens binnen en overleg met de horecamede-
werker over de mogelijkheden. U kunt natuurlijk ook 
altijd bellen.

Zorgverlening
In het woonzorgcentrum leveren we verzorgings-
huiszorg aan 64 cliënten. Het gebouw beschikt daar-
naast over diverse zelfstandige inpandige zorgwo-
ningen. In die woningen wordt thuiszorg geleverd. 
In alle vormen van zorg is veel ruimte voor persoon-
lijke aandacht, betrokkenheid en respect voor leef-
gewoonten.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de dagbesteding, de maal-
tijdvoorziening of de zorgverlening kunt u terecht bij 
onze klantenadviseurs via tel. 046 – 411 35 00 of e-
mail klantadviseurs@vivantes.nl.

Woonzorgcentrum Oud Geleen verspreidt 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. Kijk op www.vivantes.
nl voor de edities van de afgelopen twee maanden. 
Wilt u de Vivantes Info thuis digitaal ontvangen, stuur 
dan een e-mail naar dbcog@vivantes.nl. Een papie-
ren versie vindt u in de folderstandaard in de hal van 
het gebouw.

Vivantes



Op 1 Januari 2017 werd een start gemaakt met een 
woonvorm voor mensen met een verstandelijke be-
perking aan de Jodenstraat 4 in Oud-Geleen. Initia-
tiefnemer voor deze woonvorm met 24 uurs-zorg is 
de Stichting Mensen Met Mogelijkheden te Sittard. 
Het uitgangspunt voor de Stichting is het bieden van 
hulp en begeleiding van goede kwaliteit aan mensen 
met een verstandelijke beperking in een daarbij pas-
sende, kleinschalige, woonvorm. 

“een warm thuis in een beschermde omgeving”    

< DOMUS PASTORALE >

De behoefte hiertoe is ontstaan vanuit de vraag van 
enkele cliënten van de Stichting die hun woonvorm 
met begeleiding graag aangevuld zagen met 24 
uurs-zorg. Eind 2015 is de vraag uitgewerkt tot een 
concreet plan en werd naarstig gezocht naar een ge-
schikt pand en vervolgens naar een investeerder. Het 
pand was snel gevonden want Jodenstraat 4 stond te 
koop na volledig te zijn uitgewoond door de laatste 
huurders en verwaarloosd door de eigenaar. 
Het vinden van een investeerder was aanzienlijk 
moeilijker. Een keukentafelgesprek bij een van de 
buurtbewoners op 6 januari 2016 bood echter uit-
komst. De buurt was zeer enthousiast en omarmde 
het initiatief onmiddellijk. Op die avond werden de 
eerste contacten gelegd met Willie Nijsten, eigenaar 
van bouwbedrijf Nijsten in Geleen. Enkele dagen na 
de bewuste Driekoningendag vond op het kantoor 
van de heer Nijsten een constructief gesprek plaats. 
Kort daarop kwam groen licht van de bouwheer over 
de bereidheid tot aankoop van het pand en tot het 
investeren in de benodigde verbouwing. Dit laatste 
was een immense klus. 

Op 1 april 2016 heeft Nijsten de handtekening gezet 
onder de koopovereenkomst en daarna was het de 
beurt aan de heer Sluijsmans van voornoemde Stich-
ting om zijn handtekening te zetten onder een lang-
durig huurcontract. Nijsten is per direct gestart met 
het inwendig strippen van het gebouw en bezorgde 
daarmee het milieupark liefst 150 kuub “hoogwaar-
dig bouwafval”. Parallel aan deze voorbereidingsfase 
heeft een gerenommeerd architect voor de nodige 
bouwtekeningen gezorgd en kon het vergunnings-
traject met de gemeente tijdig worden afgewikkeld.

De binnen zeer korte tijd gerealiseerde gigantische 
verbouwing, een huzarenstukje van het bouwbe-
drijf, heeft uiteindelijk acht prachtige en volwaardige 
appartementjes opgeleverd waar de bewoners tot 
in lengte van dagen de zorg kunnen genieten die 
ze nodig hebben, maatwerk dus. Zorg die verleend 
wordt door een zelfsturend team dat bestaat uit een 
zestal bekwame en zeer gemotiveerde krachten met 
het hart voor zorg en bewoners op de juiste plek. Ge-
start werd met zes bewoners en op 1 mei aanstaande 
nemen de laatste twee er hun intrek en is het huis 
vol, vijf mannen en drie vrouwen. 

Rest nog het op de schop nemen van tuin en ter-
ras. Maar helaas, zoals vaker aan het eind van een 
dergelijk project, ontbreekt hiervoor het beno-
digde budget. Daarom een oproep aan allen die 
hieraan een steentje willen bijdragen in de vorm 
van materialen en of diensten. Inlichtingen hier-
omtrent kunt u verkrijgen onder telefoonnum-
mer 0617380090 of ter plaatse, Jodenstraat 4.

Aanwinst voor Oud-Geleen

 < DOMUS PASTORALE >



Er is mij door enkele personen gevraagd om een be-
knopte algemene geschiedenis van onze wijk te be-
schrijven. Aan dit verzoek voldoe ik uiteraard graag 
in het volgende relaas.

Rond 5.300 v. Chr. woonden er al mensen in (Oud)-
Geleen en omgeving en is daarmee een van de 
oudst-bewoonde gebieden van ons land. De bevol-
kingsgroep die hier woonde waren de bandkeramie-
kers. Zij kregen deze benaming naar de versieringen 
die zij op hun aardewerk maakten. In Oud-Geleen 
vonden zij vruchtbare lössgrond en water en dat was 
juist wat ze nodig hadden om met hun vee en land-
bouw te overleven. Ook in de daarna volgende eeu-
wen werd het gebied door allerlei volkeren met hun 
eigen cultuur en overlevingsmethoden bewoond.

Aan het begin van onze jaartelling werd de regio be-
heerst door de Romeinen en vele vondsten vormen 
daar het bewijs van. Bij de verbouwing van de brou-
werij Schrijnemakers werd in 1882 een sarcofaag ge-
vonden en enkele jaren geleden werd het graf van 
een inheemse boer uit die tijd gevonden. Hij heette 
Amandus en is daarmee de oudste bij naam bekende 
inwoner van Geleen. Ook andere vondsten zoals een 
wijnzeef en veel aardewerk vormen een bewijs voor 
een intensieve bewoning in de Romeinse tijd.

Het middelpunt van Oud-Geleen vormt de kerk. Deze 
werd reeds in de Karolingische tijd (800 – 850) ge-
sticht. Hij werd als zaalkerk gebouwd binnen een ge-
bied dat door (droge) grachten enige bescherming 
bood. De huidige kerktoren is het oudste monument 
van Geleen en deze werd gebouwd in 1504.
In 1257 was het kerspel (kerkdorp) Geleen in handen 
van de machtigste heren van onze regio, de Valken-
burgers. Walram de Rosse van Valkenburg schonk in 
1275 het patronaatsrecht van de kerk aan het Pre-
monstratenzerklooster in Monschau. Vanaf die tijd, 
tot de Franse inval in 1794 werden er steeds pries-
ters uit dat klooster in Geleen tot pastoor benoemd. 
In een tijd van schaalvergroting wist Valkenburg zich 
echter niet te handhaven tegen de oprukkende groot-
machten Gulik, Gelre, Brabant en Luik. In de 14de 
eeuw viel Valkenburg uiteen. Geleen kwam terecht 
bij de hertog van Brabant als onderdeel van de Lan-
den van Overmaas. De landen van Overmaas gingen 
vanaf 1430 deel uit maken van het Bourgondische-
Habsburgse rijk. Toen Filips II, koning van Spanje en 

heer der Nederlanden, in financiële nood zat ging hij 
over tot het verpanden van delen van zijn landen. 
In 1558 verleende hij het gebied, bestaande uit Ge-
leen, Spaubeek en het kasteel Sint-Jansgeleen de 
status van heerlijkheid en verpande het tegen 3050 
Vlaamse ponden aan Arnold II Huyn. Geleen kreeg zo 
zijn eigen locale heer met het recht van lage en hoge 
rechtspraak in de nieuwe heerlijkheid. De eerste he-
ren oefenden nog persoonlijk het dagelijks bestuur 
uit, maar hun opvolgers lieten dit over aan de door 
hen aangestelde schout, schepenen en secretaris.

Onvrede over het vanuit Spanje gevoerde beleid 
van Filips II leidde tot de Nederlandse opstand o.l.v. 
de protestantse Oranjes. In de vaderlandse geschie-
denis staat de opstand bekend als de Tachtigjarige 
Oorlog (1568-1648). In deze strijd kozen de Huyns 
(van Geleen) de kant van de katholieke koning van 
Spanje. Arnold II Huyn, heer van Geleen, was onder 
koning Philips II gouverneur en kapitein-generaal 
van de Landen van Overmaas. Zijn zoon Arnold III 
Huyn, evenals zijn vader heer van Geleen, trad ook 
in dienst van de Spaanse koning. Een kleinzoon was 
veldmaarschalk, Godfried Huyn, die wegens zijn gro-
te verdiensten voor de Keizer en de Katholieke Liga 
op 5 juli 1640 in de gravenstand werd verheven. In 
zijn voetsporen ontving Arnold V Wolfgang Huyn, 
heer van Geleen van (1620-1668), ook deze rang. Op 
16 mei 1654 werd de heerlijkheid Geleen door de Ko-
ning van Spanje, Filips IV, tot graafschap verheven. 
Het graafschap Geleen omvatte vanaf 1664 behalve 
de voormalige heerlijkheid Geleen, ook de heerlijk-
heid Oirsbeek, inclusief de plaatsen Amstenrade, 
Merkelbeek en Bingelrade en de heerlijkheid Bruns-
sum inclusief Jabeek en Schinveld.

De afwikkeling van de Vrede van Munster, die in 1648 
een einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog, vond 
in deze regionen pas plaats met de sluiting van het 
partage-tractaat in 1661, dat de verdeling van de 
Landen van Overmaas regelde. Geleen kwam, even-
als de Zuidelijke Nederlanden, onder Spaans-Habs-
burgs gezag.

Als lokale heer werden de Huyns in 1669 opgevolgd 
door de Von Salm. Het later onder Oostenrijks gezag 
vallend graafschap kreeg in 1735 weer een nieuwe 
lokale heer, de prinsen Van Ligne. In 1779 kocht een 
gefortuneerde Luikse zakenman, Willems, het graaf-

Heemkunde



schap. Hij liet het in1788 na aan zijn nichtje die met 
de graaf Marchant d’Ansembourg was getrouwd. 
Met de komst van de van Franse revolutionaire legers 
in 1794 vluchtte het gezin en werd het graafschap 
Geleen opgeheven. Jean-Baptiste graaf Marchant 
d’Ansembourg was de laatste bezitter van het graaf-
schap.
In 1795 werd Geleen ingedeeld bij het departement 
van de Nedermaas en bij de Franse Republiek inge-
lijfd. Tijdens de eerste jaren van het Franse bewind 
viel Geleen op lokaal niveau onder het kanton Oirs-
beek. In 1800 verloren de kantons hun bestuurlijke 
taak en kwam het laagste bestuursniveau bij de af-
zonderlijke gemeenten. 
Na de Franse tijd maakte de gemeente Geleen in de 
jaren 1815-1830 deel uit van Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden (Nederland en België), van 1830-1839 
van België en vanaf 1839 van het huidige Koninkrijk 
der Nederlanden.

Tot 1866 was de kerk van Oud-Geleen ook de pa-
rochiekerk voor de dorpen Krawinkel en Lutterade. 
Sinds lange tijd stuitte dit op verzet van de inwoners, 
onder andere omdat zij steeds een vrij grote afstand 
te voet moesten afleggen om de kerk te bezoeken. 
Na heel veel discussie en afgekeurde plannen kreeg 
men een eigen kerk tussen Lutterade en Krawinkel. 
Rond de oude kerk hebben zich door de eeuwen 
heen heel wat traditionele gebruiken afgespeeld. Te 
denken valt daarbij niet alleen aan kermissen, maar 
ook aan Vastenavond, de meifeesten, het korsbrood 
gooien en het gansrijden.

De komst van de staatsmijn Maurits en de officiële 
ingebruikname ervan in 1925 betekende ook voor 
Oud-Geleen een hele omwenteling. Voor het eerst 
kwamen er in de omgeving veel vreemden wonen 
en dat was men niet gewend. Ook de infrastructuur 
werd drastisch aangepast. Zo werd de Hoogsteeg (nu 
Pastoor Vonckenstraat) veranderd van een holle weg 
in een brede belangrijke straat. Veel mijnwerkers uit 
omliggende dorpen als Munstergeleen, Schinnen en 
Puth konden hierlangs de weg naar de Maurits vin-
den. Hiermee was het gedaan met het dorpse, intie-
me karakter dat vele eeuwen een kenmerk was van 
Oud-Geleen. Hoewel… het is niet helemaal gedaan 
want Oud-Geleen is en blijft een wijk met een uitstra-
ling en een gemeenschapszin die in vele opzichten 
uniek is.

Ad Hoogenboom,



Op 15 september 2013 openden John en Kim Vaasen 
hun praktijken in de voormalige pastorie in Oud Ge-
leen. Nu ze een aantal jaar aan de slag zijn willen ze 
u graag informeren over de activiteiten in dit prach-
tige pand. In deze editie stellen de praktijken die er 
momenteel gevestigd zijn zich aan u voor. In het vol-
gende wijkblad leest u meer over het concept van 
het Gezondheidshuys.

WELKOM BIJ OSTEOPATHIE DE GUSSEM!       
                                                                                                                         
Mijn naam is Emily de Gussem, 31 jaar en al enkele 
jaren werkzaam als osteopate in mijn eigen praktijk. 
In juni 2014 ben ik in Gent te België aan de acade-
mie voor osteopathie afgestudeerd. Sinds 2015 is 
mijn praktijk gevestigd in de voormalige Pastorie van 
Oud-Geleen.
Ik ben mijn studie begonnen daar ik mij als, toen nog, 
fysiotherapeute verder wilde verdiepen in het functi-
oneren van het menselijk lichaam. Zo wilde ik meer 
weten over de oorzaak en de behandeling van de 
klachten waarmee patiënten bij mij kwamen. Inmid-
dels heb ik verschillende specialisaties gevolgd waar-
onder het behandelen van baby’s en het behandelen 
van uro-gyneacologische klachten. 
Sinds kort wordt mijn praktijk versterkt door collega 
osteopaat Carl Cardeynaels. Hij is gespecialiseerd in 
het behandelen van sporters en is als zodanig in Bel-
gië ook werkzaam in de Therapy Corner van de Kim 
Clijsters Academy.
De klachten waarmee u bij ons terecht kunt zijn zo 
divers dat een simpele lijst altijd te kort schiet. Een 
opsomming van klachten die wij regelmatig in de 
praktijk zien zijn zwangerschapsklachten, whiplash-
klachten, huilbaby, rugklachten, bekkenklachten, 
nekklachten, migraine, concentratieproblemen, pijn-
klachten na operatie en sportblessures. Aan dit lijstje 
kunnen nog veel meer klachten worden toegeschre-
ven. 
Voor meer informatie, bezoekt u gerust onze website 
www.osteopathiedegussem.nl of neem contact met 
ons op via telefoonnummer 06-49990076.

Wij heten u van harte welkom in de praktijk! Emily 
en Carl.

WELKOM BIJ VERLOSKUNDIGEN GELEEN! 

Na vele jaren aan de Rijksweg Zuid, is onze praktijk 
sinds twee jaar gevestigd in d’aw Pastorie te Oud-Ge-
leen.  Een mooie locatie waar wij onze cliënten graag 
ontvangen.

Ons team bestaat uit 3 verloskundigen, José ten Thije, 
Martine Kokkelmans en Claudia Brouwers, en 2 assis-
tentes, Hanny Claessen en Peggy Vluggen. Professi-
onele zorg in een warme sfeer, dat is waar wij naar 
streven. De wensen van u en uw partner ten aanzien 
van deze zorg zijn voor ons van groot belang en pro-
beren wij dan ook zo uitgebreid mogelijk aan bod te 
laten komen.

Naast de zorg binnen onze praktijk, spelen we een 
actieve rol in overleggen en werkgroepen met colle-
ga verloskundigen en gynaecologen in de regio. Dit 
om de zorg voor u en uw zwangerschap zo optimaal 
mogelijk te laten verlopen.

Voor begeleiding van uw zwangerschap, bevalling 
en/of de controles in de kraamperiode bent u van 
harte welkom in onze praktijk. Tevens kunt u bij ons 
ook terecht voor een adviesgesprek bij een zwanger-
schapswens. Voor meer informatie nodigen wij u uit 
een kijkje te nemen op onze website www.verlos-
kundigengeleen.nl

Het team van Verloskundigen Geleen! José, Martine, 
Claudia, Hanny en Peggy

Van Pastorie naar 
‘Gezondheidshuys 
d’aw Pastorie’



WELKOM BIJ ALOM COMPLEMENTAIRE 
GGZ!
Sinds 2013 is mijn praktijk gevestigd in de prachtige 
voormalige Pastorie van uw wijk. De locatie van d’aw 
Pastorie geeft door de charme van het gebouw een 
warme uitstraling aan de professionele consulten en 
hopelijk ook voor u een warm welkom gevoel. Mijn 
naam is John Vaasen, register therapeut. Na een aan-
tal jaren werkzaam te zijn geweest in de reguliere 
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ben ik in 2002 
een praktijk begonnen. Complementaire zorg draagt 
de visie dat reguliere en alternatieve zorg elkaar niet 
bijten maar juist goed samengaan. Dit gegeven is 
nog steeds mijn grote drijfveer en geeft in de regu-
liere setting van de consulten een unieke werkwijze, 
waarbij inzicht en behandeling wordt gegeven op 
oorzakelijk niveau in plaats van op symptoom ni-
veau.

Uw klachten kunnen zich op diverse manieren ma-
nifesteren: psychisch, emotioneel, psychosociaal 
of psychosomatisch. Ook bij SOLK (Somatisch On-
voldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) levert 
mijn expertise een bijdrage aan het inzicht over de 
klacht. Daarnaast heb ik enkele specialisaties, trauma 
behandeling en PTSS, oncologie, relatie, Burn-out, 
depressie. Ik streef altijd naar relatief korte behan-
deltrajecten. Het kan dat de praktijk ondersteuner 
GGZ van uw huisarts u verwijst, maar u heeft niet 
persé een verwijzing nodig. Consulten worden door 
de zorgverzekeraar vergoed uit de aanvullende po-
lis. U hoeft dus niet eerst het eigen risico te betalen, 
er is al een vergoeding vanaf het eerste consult.                                                                                                                                         
U kunt mij bereiken voor een kosteloos en vrijblijven-
de kennismaking via 046-4587341, of 06-55358709. 
Graag informeer ik u over de behandelmogelijkhe-
den van uw klacht. Binnenkort leest u op het internet 
(www.alom.biz) meer informatie via de vernieuwde 
pagina.
Ik verwelkom u graag in de praktijk! John.

WELKOM BIJ BASIS IN BALANS!

Sinds 2013 ligt onze praktijk gevestigd in de prachtige 
voormalige Pastorie van Oud -Geleen. Basis in Balans 
is een gespecialiseerde praktijk voor bekkenfysiothe-
rapie. Wij werken enkel op het gebied waar ons hart 
ligt en waar we goed in zijn. We hebben kennis en 
expertise op gebied van bekkenpijn, terugkerende 
lage rugklachten en problemen in gebied van buik 
en bekkenbodem, zoals onverklaarbare buikpijn en 
problemen bij plassen, ontlasten en/of vrijen…

Iedereen kan op enig moment in zijn leven last krij-
gen van deze klachten! Onze praktijk wordt dan ook 
bezocht door zowel mannen als vrouwen. We zien 
mensen van alle leeftijden, met zeer diverse klach-
ten. Ons team bestaat uit enthousiaste, gespeciali-
seerde en goed op elkaar ingespeelde therapeuten. 
Ieder met zijn eigen specifieke ervaring, vaardighe-
den en kennis. Allemaal toegelegd op het werken in 
het gebied van bekken, lage rug, buik en bekkenbo-
dem.  We worden ondersteund door onze praktijkas-
sistente.

Bekkenklachten horen er niet bij !!! 
Ze kunnen een grote impact hebben op het gebied 
van dagelijks functioneren, zowel fysiek als op soci-
aal-emotioneel gebied. Meestal is er, vaak vrij een-
voudig, iets aan te doen… 
Graag willen wij u helpen om deze klachten te (h)
erkennen en te verminderen, om zo de kwaliteit van 
leven te verbeteren! Dus wilt u van uw klachten af, 
niet eerder gedurfd of geweten dat hier iets aan te 
doen is?  Neem gerust contact met ons op via 046-
2600083 of info@basisinbalans.nl. Wij informeren u 
over de mogelijkheden en verwelkomen u graag in 
onze praktijk!

Het team van Basis in Balans Kim, Mirella, Iris, Mirthe 
en Laura
 



Het Wijkplatform Oud-Geleen is op 8 december afge-
lopen jaar gestart met een ontmoetingsgroep voor 
ouderen in Oud-Geleen. De eerste bijeenkomst werd 
door ± 17 mensen bezocht. Gezien de animo hebben 
we toen besloten hiermee door te gaan. 
Buiten het gezellig samenzijn onder het genot van 
koffie of thee is er dan ook ruimte voor een activi-
teit, een spel of een spreker waarbij een onderwerp 
of thema uitgediept wordt. Hiervoor hebben we, in 
samenspraak met de ouderen, een jaarprogramma 
opgesteld.
Zo heeft Ad Hoogeboom een lezing over Oud-Ge-
leen gegeven met prachtige oude foto’s, een feest 
van herkenning voor de meesten. In maart zijn de 
ouderen op een high tea getrakteerd in het kader 
van NL Doet! en deze maand hebben we paasstukjes 
gemaakt en waren er spellen voor diegenen die niet 
creatief bezig wilden zijn. Zo staat er iedere keer iets 
anders op het programma.
Komt u graag met anderen in contact of voelt u zich 

eenzaam dan nodigen wij u graag uit voor deze ont-
moetingsochtenden.
Iedere 1e donderdagochtend van de maand bent u 
van harte welkom van 10.00 – 12.00 uur in het paro-
chiehuis in de Leurstraat te Oud-Geleen. Iedereen die 
behoefte heeft aan contact met anderen is welkom. 
Graag van te voren aanmelden bij: Miranda Jans-
sen tel. 046 4750770 of Jannie Wiskerke tel. 06 
57172569.
Aanmelden is noodzakelijk omdat we, afhankelijk 
van het programma, soms afwijken van de dag of 
plaats. Het zou jammer zijn wanneer u voor een ge-
sloten deur staat.
We hopen u te zien op de eerste donderdagochten-
den van de maand.
Het Wijkplatform Oud-Geleen

Ontmoetingsgroep 

ouderen 

Oud-Geleen



De laatste tijd lezen en horen we steeds vaker 
berichten over de veiligheid van de door veel wijk-
bewoners gebruikte sleutelkastjes, de zogeheten 
Masterlocks. Deze zouden makkelijk van de muur 
te verwijderen zijn. In de praktijk blijkt echter dat 
in veel gevallen het sleutelkastje niet goed gemon-
teerd wordt. Een mooie gelegenheid voor mij als 
wijkverpleegkundige om u te informeren over de 
verschillende opties die u heeft bij de aanschaf en 
montage van een dergelijk kastje.

Bij Zuyderland Thuiszorg gebruiken wij twee ver-
schillende modellen sleutelkastjes van het merk 
Masterlock, het model 5401D Masterlock (zie foto) 

en het model 5415D Masterlock (zie foto). Daarnaast 
bieden wij een derde optie aan, de zogeheten Pin-
Key. 

Naast de prijs, de 5401D kost €30,- en de 5415D kost 
€50,-  (excl vakkundige montage à €70,-) is het dui-
delijke verschil tussen de twee Masterlocks dat de 
5415D met zware bouten in combinatie met een 2 
componentenlijm, gemonteerd wordt aan de muur. 
Hierdoor is hij veel moeilijker open te breken dan 
zijn voorloper, de 5401D. Als Zuyderland Thuiszorg 
raden wij onze cliënten dan ook altijd het gebruik 
van de veiligere 5415D aan. Een belangrijk advies 
daarbij is om het kastje altijd zo onopvallend moge-
lijk te (laten) plaatsen.

Tenslotte is er dan nog de derde optie, de Pin-Key. 
Dit is een elektronisch slot dat het huidige slot in uw 
deur vervangt. Dit slot kan geopend worden met 
een speciale sleutel of een pincode. De bewoner kan 
hierdoor zelf makkelijk naar binnen met behulp van 
de sleutel en de zorgmedewerkers of familieleden, 
kunnen, wanneer dit nodig mocht zijn, de woning 
betreden met behulp van de pincode. Met deze op-
tie is er dus geen sprake meer van een sleutelkastje 
buiten aan de muur met daarin de sleutel van de 

woning. Een groot struikelblok voor veel cliënten is 
echter het grote prijsverschil. De Pin-Key is met een 
prijs van €399,- (exclusief installatie à €55,-) verre-
weg de duurste optie.

Voor verdere vragen over de aanschaf en de vakkun-
dige montage van de Masterlocks verwijs ik u graag 
naar Martens Beveiligt, Rijksweg Zuid 80 in Geleen, 
046-4747070, www.martensbeveiligt.nl 
Voor de aanschaf en installatie van de Pin-Key 
kunt u terecht bij Berkx, maatwerk voor woning en 
bedrijf, Kapelaan Goossensstraat 7 in Echt, 0475-
481479, www.berkx.nl 

Sanne de Pont,
Wijkverpleegkundige Oud-Geleen Zuyderland 
Thuiszorg.

5415 D Masterlock

Veiligheid

van 

sleutelkastjes

5401 D Masterlock



De ambachtelijke winkel ligt in het midden van het 
historische centrum van Oud-Geleen op het adres 
Pastoor Vonckenstraat 1-b. Het is een winkel met 
een gezellige uitstraling waar men zich meteen thuis 
voelt. In het hart van de winkel staan twee werkban-
ken waar nieuwe projecten worden gerealiseerd. Het 
betreft zowel moderne als klassieke en veelal exclu-
sieve ontwerpen. U kunt ook terecht voor reparaties 
en nieuwe horlogebatterijen en -banden.
In opdracht kunnen oude juwelen omgetoverd wor-
den in zeer smaakvolle draagbare sieraden, zonder 
het emotionele karakter ervan aan te tasten. Tijdens 
een gesprek proberen wij een bijzonder sieraad te 
ontwerpen dat helemaal bij u past. Voorop staat 
echter altijd dat het goed draagbaar moet zijn! Het 
eindresultaat is iedere keer weer een speciale erva-
ring. Het geeft een bijzonder gevoel hoe de klanten 
reageren, blij, soms zelfs emotioneel. Fantastisch om 
mensen met zo’n gevoel naar huis te laten gaan.
We werken met een zeer enthousiast team, ieder met 
een zeer specialistische ervaring op het gebied van 
edelsmeden, edelsteenkunde en edelsteenzetten. 
Verder is er een horlogemaker en zelfs een miniatu-
rist. 
U bent van harte welkom voor een kopje koffie om 
onze mooie juwelen te komen bewonderen!

Van Oppen
goudsmid/juwelier/juweelontwerper



NL DOET Linda Adriaens,
initiatiefneemster van

“ Glanerbloempje”

De vrijwilligers bereiden

en maken de High Tea

helemaal zelf

Alle vrijwilligers 
bij elkaar!

Cupcake
voor bij de

High Tea

Ons goede doel: Het Glanerbloempje.

Een klein initiatief van Linda en Mark Adriaens.

Ze doen onder andere activiteiten

voor mensen met een

sociale achterstand en / of beperking.

Foto’s aangeleverd door Buurtvereniging Norbertijnenstraat resp. Het Wijkplatform

HIGH TEA 
Ontmoetingsgroep oud-Geleen



Drugsoverlast? Meld het!

Ziet u mensen op straat openlijk handelen in drugs? 
Of heeft u andere signalen of overlast die te maken 
hebben met drugs? Meld dit bij het Drugsmeldpunt 
Westelijke Mijnstreek. Dit kan ook anoniem. Melden 
kan via telefoonnummer 046-477 8510 of via www.
sittard-geleen.nl/drugs. Het Drugsmeldpunt is 7 da-
gen per week, 24 uur per dag beschikbaar.
Als u buiten kantooruren belt, dan hoort u eerst dat 
de gemeente gesloten is. Als u vervolgens aan de lijn 
blijft wordt u doorverbonden met het Drugsmeld-
punt.

Drugsmeldpunt 
Westelijke Mijnstreek

Buurtbewoners van Oud-Geleen, Janskamperpark, Daniken, Haesselderveld informeren elkaar;
Letten op elkaars spullen;
Letten op de buurt en de openbare ruimte!!

DOE JE OOK MEE?
Geef je naam, adres en telefoonnummer via e-mal door aan:
wijkplatformoudgeleen@gmail.com

Buurtpreventie 
Westelijke Mijnstreek



Jeu de boulesclub Awt Gelaen.
In 2009 speelden 4 personen af en toe een partijtje 
pétanque op het Schuttersplein. Het clubje groeide 
al snel naar 10 man. In de loop van de tijd groeide 
echter de behoefte aan een “echte” jeu de boules-
baan. Maar waar en hoe?

Het oog viel op de speel- en ontmoetingsplek “t 
Bökske”, eigendom van de gemeente. Desgevraagd 
bleek deze bereid “t Bökske “met een jeu de boules-
veld te verrijken. Overige gebruikers van de accom-
modatie hadden geen bezwaren.

In maart 2010 werd gestart met aanleg en al op 12 
juni 2010 kon de baan door wethouder van Rijswijk 
worden geopend. Het aantal leden van de club 
steeg naar 13 en één baan bleek te weinig. In 2014 
werd daarom door de gemeente een tweede baan 
aangelegd. 

In 2015 en 2016 groeide het aantal leden gestaag. 
Geen grote aantallen, maar toch. De club telt mo-
menteel 25 leden. Het betreft zowel mannen als 
vrouwen in de leeftijd tussen 28 en 88 jaar.
De groei van het ledental maakte het naar het 
oordeel van de leden gewenst de club ook meer te 
structureren: een bestuur, statuten, huishoudelijk 
reglement, administratie enz.

Maar ook in sportief opzicht kwamen er wensen. 
De grote opkomst op spelmiddagen - vaak 18 á 20 
leden - dwong andermaal tot uitbreiding van het 
aantal banen. Na intensief overleg met de gemeente 
werd in 2016 onder voorwaarden toestemming 
verkregen om nog één baan aan te leggen. Gezien 
de beperkte financiële middelen van de club trok 
een aantal leden - inmiddels de baancommissie ge-
noemd - de stoute schoenen aan met hun plan om 
voor die baan te zorgen. Met bewondering voor hun 
prestaties in velerlei opzicht kan inmiddels worden 
vastgesteld dat zij iets heel moois hebben gebouwd: 
een prachtige wedstrijdbaan, die zowel geschikt is 
voor mensen die goed ter been zijn als voor rolla-
tor-/rolstoelgebruikers.

Ook aan het spelpeil is gewerkt. Met trainingen en 

cursussen is dat aanzienlijk opgevoerd. Van april tot 
november wordt op de maandag en woensdag van 
13.00 tot 16.00 uur gespeeld.

Met voldoening kan worden teruggeblikt op de 
ontwikkeling van de club, ook in meer abstracte zin. 
De club is als het spreekwoordelijke warme bad. 
Zonder het sportieve aspect te verwaarlozen is er 
een hechte vriendenclub gegroeid. Om trots op te 
zijn! Klein, maar heel fijn! 

Motto van de club: “Neet moele, meh boule” ! 

Voor meer informatie zie ook 

www.Jbcawtgelaen.nl 

“Neet moele, meh boule”!
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Dag van de wijk………………. 29 oktober 2017

Op zondag 29 oktober 2017 organiseert het Wijkplatform van 
12.00 tot 17.00 uur in het Hubertushuis de 

DAG VAN DE WIJK.
Tijdense deze manifestatie verzorgen nagenoeg alle Oud-Geleense (muziek-)ver-
enigingen een optreden.  Ook zijn er een aantal stands en de kinderen kunnen 
genieten van diverse attracties.  
Het Wijkplatform heeft voor deze dag tal van verenigingen benaderd. Mochten 
we onverhoopt een vereniging over het hoofd hebben gezien en wilt u een bij-
drage leveren aan de DAG VAN DE WIJK, dan kunt u alsnog contact opnemen 
met het Wijkplatform via e-mail wijkplatformoudgeleen@gmail.com
Het belooft een leuke dag te worden van en voor de wijk. Noteer de datum alvast 
in uw agenda. In de volgende wijkkrant volgt nadere informatie over het pro-
gramma.


