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Beste Wijkbewoners,
U kunt er niet omheen, op de midden- en achterpa-
gina’s van deze wijkkrant, de Dag van de Wijk die het 
wijkplatform op zondag 29 oktober organiseert. Ver-
enigingen en organisaties uit Oud-Geleen presente-
ren zich op die dag met optredens en via stands. Wij 
nodigen iedereen van harte uit.
Met betrekking tot veiligheid in de wijk vindt u in-
formatie over  Burgernet, een telefonisch netwerk 
van de politie, waarmee u de politie kunt helpen bij 
onveilige situaties. Ook wil het wijkplatform graag 
een team ‘Buurtpreventie’ oprichten, u kunt lezen 
wat dit inhoud en uw deelname is van harte welkom.  
En kunt u lezen waar u moet zijn wanneer u iets te 
melden heeft in verband met  verloren of gevonden 
voorwerpen, dumpen van vuilnis of onveilige situ-
aties zoals kapotte stoepen of lantaarns, maar ook 
over drugsoverlast of (acute)hulpverlening.
In het kader van Zorg en Welzijn een heel nieuw ini-
tiatief in onze wijk. In de Caumerbeek is gestart met 
kleinschalige dagbesteding voor ouderen. Maar ook 
binnen de jeugdzorg maakt u kennis met een actieve 
en groeiende organisatie voor opvang van kinderen 
met psychosociale en psychiatrische problemen. De 
opvang van jeugdigen al jaren buiten Oud-Geleen, 
maar nu in het kader van begeleid wonen ook in onze 
dorpskern actief. Al 10 jaar in de wijk aanwezig in de 
Eindstraat , maar  nu een nadere kennismaking met 
een speciale woonvoorziening in de wijk.  En een ver-
trouwd adres waar u de vorige keer kennis mee heeft 
kunnen maken krijgt een nieuwe naam.

Voorwoord 7e editie wijkkrant

Voor mensen die vinden dat ze vergeetachtig wor-
den, problemen met het geheugen hebben,  start 
het wijkplatform in samenwerking met PIW een ge-
heugentraining. Informatie hierover vindt u in deze 
wijkkrant. Maar ook de presentatie van een sport-
club, misschien wel de sportclub van het jaar in Oud-
Geleen want zij zijn al ruim 50 jaar actief. 
Het onderwerp cultuur ontbreekt ook niet in 
deze wijkkrant. Een interview met een beken-
de kunstenaar uit Oud-Geleen over zijn leven en 
zijn kunstwerken, maar ook zijn levensfilosofie.                                                                                                                                 
        
Kortom, weer een wijkkrant vol informatie en inte-
ressante artikelen. 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 achter-
zijde van de krant voor de adressen. De volgende edi-
tie van de wijkkrant verschijnt in het voorjaar 2018. 
Als u voor die editie een artikel wilt aanleveren, dan 
kan dat tot 1 maart 2018. 

Ik wens u allen veel leesplezier,

Jannie Wiskerke,
Voorzitter 
Wijkplatform Oud-Geleen



Beste inwoners van Oud-Geleen,

Er gebeurt heel veel in onze gemeente en er gebeurt 
ontzettend veel in deze mooie wijk Oud-Geleen/ 
Haesselderveld. Tal van activiteiten en evenemen-
ten zorgen voor een bruisende wijk en dat is goed 
voor de sociale samenhang. Dat zie je ook terug in 
de sociale media. Alle evenementen worden gepu-
bliceerd op Facebook en actief gedeeld en “geliked”. 
Ook bij de recente evenementen zoals de braderie 
en kermis, de Torenfeesten en de opening van de 
jeu-de-boulesbaan zie je de grote betrokkenheid van 
mensen bij hun wijk, die samen een impuls willen ge-
ven aan hun wijk. Met elkaar de schouders eronder 
waar het beter moet, elkaar helpen als het nodig is 
en met elkaar leuke dingen doen in de wijk waar je 
woont. Dat geeft pas energie! Dat krijg ik ook altijd 
terug van jullie wijkcoördinator Arno Gorissen en 
stadsdeelsmanager Eugene Lebon tijdens onze over-
legmomenten. Maar ook van mijn collega Leon Gei-
len, die zelf natuurlijk ook actief is in zijn eigen wijk. 
En daarbij speelt het wijkplatform een belangrijke en 
positief-kritische rol. De gemeente is dan ook graag 
uw gesprekspartner. Of het nu gaat over nieuwe 
burgerinitiatieven (zoals de ontmoetingsgroep Ou-
deren Oud Geleen), of over een project van de ge-
meente waarbij de openbare ruimte opnieuw wordt 
ingericht. U mag van de gemeente verwachten dat 

we goed naar u luisteren en omgekeerd kan het ook 
weleens zo zijn dat we als gemeente niet altijd kun-
nen vertellen wat u graag wilt horen. We hebben im-
mers het collectieve belang te dienen met zijn allen. 
Maar door steeds met elkaar in gesprek te gaan, vind 
je altijd wel een weg om ergens samen uit te komen. 
Daar ben ik van overtuigd. 
In deze wijkkrant wil ik jullie ook graag aansporen 
om een bezoek aan de Dag van de Wijk te brengen. 
Deze vindt plaats op 29 oktober in het Hubertushuis 
(de Boew) van 12.00 tot 17.00 uur. Daar presenteren 
alle verenigingen van de wijk zich aan de inwoners 
en kunt u kennis maken met de diversiteit in de wijk. 
Een informatieve dag dus, waarbij het aan gezellig-
heid niet zal ontbreken met leuke muzikale omlijs-
ting door Oud-Geleense (muziek)verenigingen. Een 
dag waarbij iedereen die in zijn vrije tijd een bijdrage 
levert aan een prettige wijk, uw bezoek dik en dik 
verdient. Kom dus vooral naar deze Dag van de wijk 
en toon uw waardering! Veel plezier met deze editie 
van de wijkkrant, waarin weer tal van actualiteiten 
aan bod komen die niet alleen het lezen, maar zeer 
zeker ook een bezoek of deelname meer dan waard 
zijn.
  
Hartelijke groeten,

Wethouder Bert Kamphuis
 

Voorwoord wethouder 

Bert Kamphuis



Piet Berghs werd in 1948 geboren in Meers als jong-
ste in een gezin met 10 kinderen. Zijn vader, van be-
roep palingvisser,  overleed toen Piet 12 jaar oud was. 
Thuis speelde kunst geen enkele rol, behalve dan dat 
zijn vader in de crisitijd op het idee kwam zijn geld te  
beleggen in schilderijen. Dat bleek achteraf niet zo’n 
goede investering. 
Piet bleef als tiende en laatste kind bij zijn moeder 
en hij begon in die tijd Christusbeelden te snijden 
uit hout. In zijn ouderlijk milieu riep kunstzinnigheid  
echter weerstand op. Zijn moeder zei: “zijn fantasie is 
zo vol als een bok met paardekeutelen”. En zo kwam 
het dat Piet min of meer gedwongen voor een vak 
moest kiezen. Hij kwam terecht op de de technni-
sche school voor de chemische industrie. Daarna 
stroomde hij direct door naar het laboratorium en in 
1970 mocht hij zich chemisch analist noemen. In dat 
jaar trouwde Piet ook met zijn Leny. 
Het liefst zou Piet in Frankrijk zijn gaan wonen. Dat 
land beschouwt hij nog steeds als zijn tweede vader-
land. Een boerderij aan de Maasberg in Elsloo was 
een tweede optie. Zijn kersverse echtgenote dreef 
echter als echt Awt-Geleans maedje haar zin door en 
uiteindelijk werd er gebouwd aan de Eindstraat in 
Oud-Geleen. Daar werden ook hun kinderen Antoine 
en Mira geboren.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De binding 
met de kunst was blijven bestaan. In 1971 werd Piet 
toegelaten tot de Academie voor toegepaste kun-
sten in Maastricht. Overdag werken en ’s-avonds 
naar school. De eerste jaren waren niet gemakkelijk. 
Het was geen vanzelfsprekendheid, Piet heeft als het 
ware zijn kunstenaarschap bevochten. 
Op de vraag hoe echtgenote Leny het kunstenaar-
schap van Piet heeft ervaren, antwoordt zij dat het 
in het begin wel wat vreemd was maar dat zij er in de 
loop van de tijd is ingegroeid. 

Aanvankelijk oogstte Piet succes met figuratieve 
beelden. Een van zijn vroege kunstwerken is het 
beeld “Spelende kinderen” dat op het Brouwersplein 
staat. Het beeld prijkt op de omslag van de wijkkrant. 
Het kunstwerk kwam er op initiatief van toenma-
lig wethouder, tevens inwoonster van Oud-Geleen, 

Bertha Paulissen. 
Zijn hart ging echter uit naar een andere taal. Een taal, 
waarin hij kon uitdrukken wat hij wilde zeggen. Hij is 
namelijk een man met liefde voor steen. “Ik maak de 
steen week”, zegt hij terwijl hij kapt, het lijkt alsof hij 
hem tot leven wil wekken.    
Piet neemt met zijn benadering van de steen een 
bijzonder plaats in, in de Nederlandse en Europese 
beeldhouwkunst (bron: Ridsert Hoekstra). 
Als schrijver van dit artikel had ik het genoegen om 
samen met Piet een aantal van zijn creaties te mo-
gen bekijken en een toelichting uit eerste hand te 
krijgen. 
Onze eerste bestemming was Aldeneik bij Maaseik. 
Daar staat in de voortuin van een riante villa het 
beeld “Bloesem van de steen”. Oorspronkelijk wilde 
de opdrachtgever het beeld bij het zwembad in de 
achtertuin plaatsen. Maar zoals gebruikelijk zette 
Piet ook deze opdracht naar zijn hand en kreeg het 
beeld een prominente plek in de voortuin.

Vervolgens gingen we naar Meers, het geboortedorp 
van Piet. Daar bevindt zich het beeld “ De lichtvan-
ger”. Dit is een imponerende verschijning en oneer-
biedig zou je het een gigantische brok steen met toe-
ters kunnen noemen. Niets is echter minder waar. Het 
beeld staat symbool voor de overstromingen van de 
Maas aan beide zijden van de grens en het toont ons 
de verhouding tussen de nietigheid van ons bestaan 
en de eeuwig durende realiteit van de natuur. 
Het beeld was een beoogd provinciaal monument. 
De burgemeesters van de betrokken Nederlandse 
en Belgische gemeenten verzandden echter in ein-
deloos overleg over deze status. Voor Piet aanleiding 
om de stekker eruit te trekken. 
Tijdens een van zijn ontmoetingen met Koninging 
Beatrix nodigde Piet haar uit om het beeld “De licht-
vanger” te onthullen. Zij was daartoe bereid maar 
helaas durfde de gemeente Stein de financiële- en 
veiligheidsrisico’s niet aan. 

Als laatste gingen we naar het bedrijf Convoi dat is 
gevestigd in Beek nabij Maastricht Airport. De direc-
teur is een echte liefhebber van de werken van Piet 
en verspreid in het bedrijfsgebouw worden tal van 

Piet Berghs
“Kunstenaar met passie en respect voor steen”



zijn creaties gepresenteerd. Ook zijn er werken te 
vinden van Piets zoon Antoine en diens echtgenote. 

In onze omgeving zijn de volgende werken van Piet 
te vinden:
Spelende kinderen (Brouwersplein).
Confrontatie (gemeentehuis Geleen) In de volks-
mond vrijende pinda’s genoemd.
Scheppingsverhaal (reliëf Paterskerk)
Doorgang (bij Paterskerk).
Verbroederingssteen. Dit beeld staat bij de bioscoop 
Foroxity. In dit beeld liet Piet de gemeentewapens 
van Geleen en Sittard met elkaar versmelten en hier-
mee liep hij onbewust al vooruit op de  toekomstige 
herindeling van de beide gemeenten. Het beeld werd 
in 1988 onthuld door de burgemeesters Lurvink en 
Tonnaer en gouverneur Cremers. 
Helaas hebben vandalen de bronzen elementen van 
het beeld ontvreemd. Het Meg (Stichting Museum en 
Expositie Geleen) beraadt zich over de restauratie.
Chemiemonument. Dit beeld stond oorspronkelijk 
op de hoek Groenstraat/Rijksweg Centrum. In ver-

band met de reconstructie van de Rijksweg werd het 
beeld verplaatst naar de kop van de Markt bij de An-
nastraat.
Ook de “De lichtvanger” in Meers mag in dit kader be-
slist niet ontbreken. Het is alleszins de moeite waard 
om het beeld, dat op een prachtige locatie staat, eens 
te gaan bekijken. Vergeet dan niet om de bijbeho-
rende plaquette met de verhelderende omschrijving 
te lezen. Hiervoor zult u wel het weiland in moeten 
gaan.  
Tot slot mag niet onvermeld blijven dat Piet al tien-
tallen jaren verantwoordelijk is voor de opbouw en 
vormgeving van de kerststal in de kerk van Oud-Ge-
leen. 

Ik wil mijn verhaal afsluiten met de conclusie dat ik 
door mijn ontmoetingen met Piet niet alleen onder 
de indruk ben geraakt van zijn kunstwerken maar 
ook van de mens Piet Berghs en zijn levensfilosofie. 

Kunstwerk  “Chemie” van Piet Berghs



Caumerheukske: 
kleinschalige dagbesteding ouderen

Mijn naam is Ria Meijers. Ik ben getrouwd met Patrick 
Hochstenbach en moeder van twee uitwonende kin-
deren. Geboren en opgegroeid in Geleen en ook nu 
nog steeds woonachtig op de grens van Oud Geleen 
en Haesselderveld. Ik ben mijn carrière in de zorg on-
geveer 25 jaar geleden gestart in verpleeghuis St. Jan 
in Geleen. Na wat omzwervingen heb ik een aantal 
jaren op interne geneeskunde in het Atrium zieken-
huis gewerkt om vervolgens toch weer terug te ke-
ren in de psychogeriatrische zorg.                                                                                                                              

Sinds bijna twee jaar ben ik werkzaam als casemana-
ger dementie in de regio Stein. In deze functie be-
geleid ik cliënten met o.a. de diagnose Dementie in 
de thuissituatie zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig 
en verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Vanuit 
deze functie heb ik ervaring opgedaan met diverse 
(grootschalige) dagbestedingen. Dat heeft mij geïn-
spireerd tot het opzetten van het Caumerheukske, 
een kleinschalige dagbesteding waar ik samen met 
de gasten de activiteiten samenstel en een dagpro-
gramma opstel. Mijn streven is om gasten een fijne 
dag te bezorgen en tegelijkertijd de familie te ont-
lasten.    

Gasten zijn welkom op de maandag, woensdag en 
zaterdag. Als een hele dag te lang is, dan is het ook 
mogelijk om een ochtend of middag te komen. In 
principe starten we om 9.00 uur en eindigen we om 
16.00 uur. In overleg kan hier zeker van afgeweken 
worden.

Visie Caumerheukske  
 
In de regio hebben we diverse grootschalige dag-
bestedingen. Niet elke oudere voelt zich daar ech-
ter thuis. Soms is het gewoon te groot. Voor deze 
ouderen is het Caumerheukske wellicht een ge-
schikte optie. ‘t Caumerheukske is een kleinschalige 
dagbesteding voor nog thuiswonende ouderen die 
problemen hebben met hun geheugen of oude-
ren die behoefte hebben aan een stuk gezelligheid 
in combinatie met activiteiten. Kleinschalig houdt 
in maximaal 4 gasten per dag. Daardoor is het mo-
gelijk om activiteiten op maat te kunnen aanbie-

den. Voorbeelden van activiteiten zijn; schilderen, 
boetseren, breien, haken, krant lezen, geheugen-
spel, taart bakken, wandelen, terrasje bezoeken etc.                                                                                                                           
De activiteiten vinden plaats in de huiselijke sfeer. 
Gezelligheid en geborgenheid staan voorop, de aan-
wezigheid van onze twee honden en twee poezen 
zal hier zeker aan kunnen bijdragen. Maaltijden wor-
den verzorgd of samen klaargemaakt.   

Als u zich wilt aanmelden voor een of meer dagdelen 
per week, of als er nog vragen zijn omtrent uw speci-
fieke situatie, neem dan gerust contact op. 

Ria Meijers   
telefoonnummer: 06-19918561    
Caumerbeek 9 
6166GD Geleen 
                                                                                          
Emailadres: images@hotmail.nl                                                                                                     
www.caumerheukske.nl 
Vergoedingen via PGB en particulier.
Uurtarief is 15 euro       

 Caumerheukske



Weet u waar u terecht kunt wanneer u hulp nodig 
heeft, een melding van overlast wilt doen of wanneer 
er sprake is van huiselijk geweld? 
We zetten de gegevens nog eens graag voor u op 
een rij.

Spoedeisende hulp? Bel 112
Als er dringende hulp geboden is. Als er iemand 
zwaar gewond is, als uw leven of dat van iemand an-
ders in direct gevaar is dan belt u 112. Ook als u ge-
tuige bent van een zwaar misdrijf kunt u dit nummer 
bellen.
Als u 112 belt, dan geeft u door;
wat er aan de hand is;
waar er hulp nodig is;
wie u nodig heeft; politie, brandweer of ambulance

Geen spoed, wel hulp nodig? Bel 0900-8844
Geen levensbedreigende situatie, maar wel hulp van 
politie nodig? Dan belt u dit nummer. Bijvoorbeeld 
in geval van burenruzie, geluidsoverlast, of baldadig-
heid. Kijk voor meer informatie op  HYPERLINK “http://
www.politie.nl” www.politie.nl.

Iets verloren of gevonden? 
Heeft u iets gevonden of verloren dan kunt u aan-
gifte doen bij de gemeente. U krijgt een schriftelijke 
bevestiging. U kunt aangifte doen via het meldfor-
mulier op de website  HYPERLINK “http://www.sittard-
geleen.nl” www.sittard-geleen.nl. 
Of ga direct naar onderstaand adres;
HYPERLINK“https://www.sittardgeleen.nl/Inwoners/
Contact/Klacht_bezwaar_of_melding/Gevonden_
voorwerpen_Verloren_voorwerpen” https://www.
sittardgeleen.nl/Inwoners/Contact/Klacht_bezwaar_
of_melding/Gevonden_voorwerpen_Verloren_voor-
werpen

Melding aan de gemeente
Ook als er sprake is van zwerfvuil, illegale dump of 
een kapotte lantaarnpaal kunt u op de website van 
de gemeente terecht voor het maken van een mel-
ding (www.sittard-geleen.nl)
HYPERLINK“https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/
Contact/Klacht_bezwaar_of_melding/Melding_
doorgeven”https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/
Contact/Klacht_bezwaar_of_melding/Melding_door-
geven

U kun ook bellen met 14 046. Of u download de Bui-
tenBeter app. 

Voor een veilig thuis 0800-2000
Dit is het telefoonnummer voor het advies- en meld-
punt huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt 
hier terecht voor advies en hulp voor een ander en/
of uzelf.

Drugsmeldpunt Westelijke Mijnstreek 
046-4778510
Ziet u, of heeft u signalen die te maken hebben met 
drugs dan kunt u dat melden via bovenstaand te-
lefoonnummer. Ook bestaat weer de mogelijkheid 
via een formulier een melding te doen. HYPERLINK 
“http://www.sittard-geleen.nl” www.sittard-geleen.nl) 
Melden kan ook anoniem. 
Hieronder het volledige adres;
HYPERLINK“https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/
Veiligheid/Drugs/Drugsmeldpunt_Westelijke_Mijn-
streek” https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Veilig-
heid/Drugs/Drugsmeldpunt_Westelijke_Mijnstreek

Weet waar u moet zijn!



De woonlocatie Eindstraat/De Poorten van zorgor-
ganisatie Daelzicht is sinds oktober 2007 in Geleen 
gevestigd. Hier wonen twaalf mensen met een licht 
tot matige verstandelijke beperking. De bewoners 
wonen hier zelfstandig in ruime appartementen, die 
zij geheel naar eigen smaak kunnen inrichten. De 
slimme opzet van het gebouw en de appartemen-
ten maakt het mogelijk dat de bewoners zo zelfstan-
dig mogelijk kunnen wonen binnen de veiligheid 
van het appartementencomplex. Overdag gaan de 
bewoners allemaal naar hun werk of dagbesteding; 
een goede invulling van de dag is van groot belang 
om lekker in je vel te zitten!

De bewoner centraal
De begeleiding van de bewoners wordt afgestemd 
op de individuele zorgvraag, en is dus voor ieder-
een verschillend. Zo staat soms de persoonlijke 
ontwikkeling centraal, terwijl iemand anders wil 
leren om te gaan met het ouder worden. We leggen 
de nadruk op het stimuleren van de bewoner. We 
vinden het belangrijk om iedereen maximale ont-
wikkelingskansen te bieden. Vanuit een veilige basis 
leren de bewoners hoe zij goed voor zichzelf kun-
nen zorgen. Ze krijgen daarin ondersteuning bij het 
maken van keuzes. 
 
Koken, gezellig samen aan tafel zitten, een boek le-
zen of puzzel maken in het eigen appartement, of 
gezellig met z’n allen Goede Tijden kijken onder het 
genot van een kopje koffie; de bewoners kiezen zelf. 
De één heeft een prachtige verzameling postzegels, 
de ander tokkelt rustig op zijn gitaar. Bewoners zoe-
ken elkaar op en er ontstaan vriendschappen; som-
mige bewoners gaan zelfs samen op vakantie! We 
doen ons best om samen met de bewoner het per-
soonlijke netwerk te vergroten en de eigen plek in 
de samenleving vorm te geven. Het is een heel mooi 
doel waar we ons samen voor inzetten.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn voor ons erg belangrijk; zij maken 
het voor de bewoners mogelijk om nóg meer leuke 
uitstapjes te maken. Zo hebben we een bewoon-
ster die graag een stukje met een duofiets zou wil-
len rijden, of bewoners die willen leren hoe ze met 
het openbaar vervoer moeten reizen. Natuurlijk is 
het ook altijd leuk om uitstapjes naar de film of de 

stad te maken. Nieuwe vrijwilligers zijn bij ons altijd 
welkom! Ben je zelf geïnteresseerd om als vrijwilliger 
aan de slag te gaan? Neem dan contact op om eens 
vrijblijvend kennis te maken. 

Onlangs vierden we ons tienjarig jubileum samen 
met de bewoners, collega’s en andere contactper-
sonen. We zien ernaar uit om ons ook de komende 
jaren in te zetten voor onze bewoners. Op naar het 
volgende jubileum!

Contact
Woonlocatie Eindstraat/De Poorten
Telefoonnummer:  046-475 7771
E-mailadres: wbcgeleen.depoorten@daelzicht.nl

Woonlocatie De Poorten / Eindstraat



Naast de activiteiten op het podium zijn er een 10-
tal stands van onder andere de Heemkundevereni-
ging, het Rode Kruis, de Zonnebloem, KBO, Partners 
in Welzijn, Gezondhuys, het Caumerheukske, het Pa-
ramedisch Centrum Oud-Geleen, Medi-Sport en de 
Spaanse Dansschool.

Kortom, een middag vol optredens, demonstraties 
en activiteiten met voor elk wat wils. 

Het Wijkplatform Oud-Geleen hoopt u te ontmoeten 
op de dag van de Wijk op zondag 29 oktober.

Wijkplatform Oud-Geleen organiseert op zondag 
29 oktober 2017 van 12.00 tot 17.00 uur in het Hu-
bertushuis de “Dag van de Wijk”. Met de organisa-
tie van de Dag van de Wijk wil het wijkplatform de 
saamhorigheid binnen Oud-Geleen, Haesselderveld 
en Janskamperpark vergroten. Op een leuke manier 
werken aan het Wij(k) gevoel is het streven. Veel ver-
enigingen en organisaties zullen zich op deze dag 
presenteren door een optreden, een workshop of via 
stands. 

Het programma wordt gepresenteerd door 
Bert Lemmens en de muzikale omlijsting is in han-
den van DJ Marcel. 

De dag wordt om 12.00 uur geopend door wethou-
der Bert Kamphuis. Aansluitend is er een optreden 
van het Jeugdorkest en de majorettes van Harmo-
nie St. Caecilia.

Gedurende de hele middag zullen er optredens en 
presentaties zijn van de Spaanse Dansschool van 
Patricia Pardo   

De Budoclub Oud-Geleen zal haar vaardigheden 
demonstreren.  

Medi-Sport verzorgt een streetdance act en tevens 
geeft de Jeugddrumband van Harmonie St. Caecilia 
acte de présence.

Ook de Pleyzengers zijn van de partij en voor de vro-
lijke muzieknoot zorgen Zaate Hermenie de Ealen-
jers en Sjpaskapel Hawf Óm.

Als laatste zal Schutterij HH Marcellinus en Petrus 
een optreden verzorgen.

Naast de diverse optredens is er nog een keur aan 
andere activiteiten zoals schminken voor de kinde-
ren tussen 13 en 16 uur en ballonnen vouwen tussen 
13.30 – 16.00 uur.

Onder leiding van een scheidsrechter zal een 
pannavoetbaltoernooi(tje) georganiseerd worden. 
De popcornmachine zal de hele middag op volle toe-
ren draaien. 



Programma (tijden zijn indicatief )

12.00 Opening wethouder Bert Kamphuis
12.15 Jeugdorkest Harmonie St. Caecilia
12.30 Majorettes Harmonie St. Caecilia
13.00 Zaate Hermenie De Ealenjers
13.30 Spaanse Dansschool
14.00 Demonstratie Budoclub Oud-Geleen
14.30 Pleyzengers
14.45 Spaanse Dansschool
15.00 Medi Sport Streetdance
15.30 Jeugddrumband Harmonie St. Caecilia
16.00 Sjpaskapel Hawf Óm
16.15 Schutterij HH. Marcellinus en Petrus
16.45 Afsluiting



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

Er zijn al whatsapp groepen actief binnen de wijken 
Oud Geleen, Haesselderveld, Janskamperpark en Da-
niken. Het verschil tussen beide preventies is dat een 
whatsapp groep communiceert met een smartpho-
ne en de buurtpreventie zichtbaar rondloopt door 
de wijken. 

Binnen de Gemeente Sittard-Geleen zijn er een 5-tal 
buurtpreventie groepen actief. Zie persbericht:

Persbericht Sittard-Geleen, 22 april 2016 – Vandaag, 
ruim een jaar na de oprichting van het Buurtpreventie-
team Geleen Zuid/ Kluis, onthulde burgemeester Sjraar 
Cox een bord op de hoek van de Frans Erenslaan/ Kluis. 
Het bord geeft aan dat er een buurtpreventieteam ac-
tief is in deze wijk. Bij gelegenheid van de onthulling 
kijkt het team terug op een succesvol eerste jaar. Sinds-
dien zijn er in Sittard-Geleen vijf Buurtpreventieteams 
bij gekomen.

Buurtpreventieteams signaleren onveilige situaties 
maar ook verdachte situaties en bijvoorbeeld zaken 
in de openbare ruimte die verbetering behoeven. 
De buurtpreventieteams werken ook preventief. Ze 
geven aan bewoners voorlichting over brand- of in-
braakpreventie. Deze teams zijn extra ogen en oren 
in de wijk, waarmee zij bijdragen aan de veiligheid, 
leefbaarheid en betrokkenheid in hun wijk. Uitgangs-
punt blijft een gezamenlijke aanpak van bewoners, 
politie, gemeente en andere partners. 

Wat is buurtpreventie?
Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewo-
ners in de eigen woonomgeving. Dit toezicht is ook 

opgestart door de bewoners zelf, want zij voelen zich 
medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leef-
baarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten 
te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij erg belang-
rijk. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwer-
king met gemeente, politie en andere partners.

Wat levert buurtpreventie op?
Door de inzet van buurtpreventieteams vergroot het 
veiligheidsgevoel, de saamhorigheid en de sociale 
betrokkenheid. Ook criminaliteit en overlast daalt. 
Uitgangspunt blijft een gezamenlijke aanpak van be-
woners, politie, gemeente en andere partners.
Buurtpreventie werkt…

De resultaten van de inzet van buurtpreventieteams 
zijn zicht- en meetbaar. Dat blijkt uit de succesverha-
len in andere gemeenten, zoals de gemeente Bergen 
op Zoom. Vaak zitten de successen al in kleine aan-
passingen of veranderingen. Met buurtpreventie op 
straat neemt ook duidelijk criminaliteit af. Zo zijn er 
in andere gemeenten met buurtpreventieteams min-
der vernielingen, minder overlast van jongeren en 
minder inbraken vastgesteld. Buurtpreventieteams 
werken ook preventief. Ze geven aan bewoners voor-
lichting over brandpreventie of wijzen schoolgaande 
jeugd op het belang van verkeersveiligheid. Uit ge-
sprekken met buurtbewoners blijkt ook dat zij sinds 
hun deelname aan buurtpreventie meer betrokken 
zijn bij hun buurt. Buurtpreventie bevordert ook de 
sociale contacten in de wijk.

Gezocht 
mensen die mee 

willen doen met 

buurtpreventie!

Bent u geïnteresseerd: meldt u zich dan aan!
Buurtwhatsapp@wijkplatformoudgeleen.nl



In de Brouwerstraat in Oud-Geleen ligt een prach-
tige sportzaal. Overdag wordt deze gebruikt door 
de basisschool “De Driesprong”, maar ’s avonds en 
in het weekend maken veel sportverenigingen hier 
gebruik van. Een van deze sportclubs is de ‘heren 
sportclub’ die bijna 50 jaar geleden is opgericht 
door ODS, de sportvereniging van DSM. Ik heb des-
tijds het initiatief hiervoor genomen en ben ook nog 
altijd lid van deze club. De sportclub is enige jaren 
geleden overnomen door de Stichting Partners in 
Welzijn (PIW).
De sportclub telt momenteel 16 leden waarvan de 
jongste sporter 50 en de oudste 90 jaar oud is. 
Wij sporten op vrijdagavond van 18.00 – 19.30 uur 
onder deskundige begeleiding van een sportleraar. 
Er wordt begonnen met loop-, strek- en grond-
oefeningen, daarna volgt ruim een kwartier een 
potje zaalvoetbal (of wat daarvoor doorgaat) en het 
laatste half uur volleybal, of wat er op lijkt. Iedereen 
doet mee naar eigen vermogen, niets moet. De kos-

ten bedragen € 36,= per drie maanden.
Wij kunnen nog wel enige versterking gebruiken 
voor onze club en hierbij wordt u uitgenodigd om 
een een keer te komen kijken of nog beter, mee te 
doen. Kom gerust één of meerdere keren ‘proef-
draaien’.
Heren, kom achter (hoe heten die bloemen ook 
alweer) vandaan en ga sporten. Dit kan op aange-
paste wijze tot op hoge leeftijd zoals u ziet aan de 
leeftijd van ons oudste lid.
Mocht u nog vragen hebben? Neem dan contact op 
met: Jo Penders, tel. 046 4331011. 

Jan Baltissen
Meijsstraat 24

Sportclub voor heren in Oud-Geleen



Beste wijkbewoners,

In de vorige editie van de wijkkrant stelden onze dis-
ciplines zich aan u voor. In deze editie informeren we 
u graag over ons concept.
In september 2013 openden we Gezondheidsdhuys 
d’aw Pastorie in de mooie dorpskern van Oud- Ge-
leen. Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in de 
gezondheidszorg, verwezenlijkten we daarmee onze 
droom… een plek waar we samen kunnen werken 
aan gezondheid en welbevinden; een plek waar we 
naast alle kennis, ook oprechte aandacht blijven hou-
den voor heel de mens. 

Met al onze expertise en specialisaties zoeken we 
de optimaal te zetten stap op weg naar herstel.  

Ons concept is helder; zet alles in om de oorzaak te 
achterhalen en genezing te bevorderen. Dat klinkt 
eenvoudig, maar behelst meer dan op een eilandje 
je eigen kennis en kunde in te zetten. We werken ac-
tief samen om vanuit de verschillende disciplines in-
zichten te geven in de oorzaak van een klacht. Daar-
voor gaan we vaak genoeg uit onze comfort-zone en 
staan we continu open voor nieuwe inzichten. Er is 
een tendens naar verandering en verbetering van de 
zorg in het algemeen. Daarbij is er ook steeds meer 
samenwerking tussen reguliere en alternatieve ge-
zondheidszorg. Dit past geheel in ons concept. We 
houden niet alleen onze eigen expertise op niveau 
en passen niet alleen de ‘state of the art’ binnen ons 
eigen vak toe, maar kijken ook mee bij onze collegae 
elders in de gezondheidzorg en daarbuiten. Indien 
wenselijk gaan wij bijzondere samenwerking aan om 
telkens het beste te doen en de nieuwste inzichten 
te krijgen. We zijn meer dan een bedrijfsverzamel-

Van Gezondheidshuys d’aw Pastorie naar

gezondhuys®
gebouw. Om maximaal profijt te blijven halen uit de 
expertise die we in ‘huys’ hebben, werken we continu 
aan specialisatie en optimalisatie van de samenwer-
king en het onderling delen van inzichten uit de aan-
wezige disciplines. Alles voor resultaat!

Een vertrouwd adres krijgt een nieuwe naam.

Inmiddels vinden een hoop mensen hun weg naar 
onze praktijk en hebben verwijzers vertrouwen in 
onze zorg. We zijn gegroeid van Gezondheidshuys 
d’aw Pastorie naar gezondhuys®. Daarbij hoort ook 
een nieuwe naam en logo. 

Onze vernieuwing krijgt stapsgewijs vorm. Naast 
het drukwerk krijgen ook andere uitingsvormen de 
ruimte om u vertrouwd te maken met ons nieuwe ui-
terlijk. U zult dit de komende tijd ongetwijfeld gaan 
zien, zowel onderweg als in de wijk. Waar u ons ook 
gaat zien, we hopen op een vertrouwd gevoel bij 
onze nieuwe naam en logo. Wie weet tot ziens in ons 
gezondhuys®.

John en Kim Vaasen

Gezondhuys®

Leursstraat 5 
6166 CL Geleen



Wie zijn wij?
Care4Kidz is een zorginstelling die in 2007 werd 
opgericht door John Halmans en al gedurende 10 
jaar kinderen en jongeren met psychosociale en/
of psychiatrische problemen in heel Zuid-Limburg 
begeleidt.
Onze hoofdlocatie ligt in Schimmert, echter in Oud-
Geleen is er boven de ijssalon UT Ieske en Gasterie 
Bie De Burgemeister een beschermde woonvorm 
voor 18-plussers. Verder hebben we sinds kort in de 
wijk Lindenheuvel een soort zorgboerderij locatie, 
met pony’s, varkentjes en ander kleinvee.
Sinds 2017 bieden we ook behandeling aan kinde-
ren en jongeren (5 t/m 18 jaar) die vastlopen in hun 
ontwikkeling, bij wie er sprake is van (een vermoe-
den van) psychiatrische of ernstige psychosociale 
problematiek. Het doel van de behandeling is om de 
kinderen, jongeren en hun gezin te helpen herstel-
len, de vastgelopen ontwikkeling vlot te trekken. 
Sommige problemen kunnen dan helemaal voorbij-
gaan, andere worden beter hanteerbaar. Het doel is 
altijd dat de kwaliteit van leven verbetert doordat 
het kind, de jongere of het gezin de regie over het 
leven weer in handen heeft en weer zelf aan het roer 
van het schip staat.
K&J-psychiater Emily Chatrou is de inspirerende spil 
in ons behandelaanbod en stuurt het multidiscipli-
naire team inhoudelijk aan. Het zeer ervaren team 
bestaat verder uit een GZ-psycholoog, een systeem-
therapeut, gezinsbegeleiders, een verpleegkundig 
specialist, psychiatrisch en/of pedagogisch geschool-
de begeleiders en leerkrachten.

Uitgangspunten behandelaanbod
De ernst van de problematiek bepaalt de intensi-
teit van de behandeling, uiteraard uitgaande van de 
vraag van het kind, de jongere en/of zijn of haar ge-
zin.
We zoeken voortdurend de samenwerking met an-
dere bij het kind of de jongere belangrijke betrokke-
nen. Dit kan zowel in breder familie- of sociaal ver-
band zijn, maar ook betrokken leerkrachten, andere 
hulpverleners etc. Daar waar mensen in staat zijn 
eigen hulpbronnen te gebruiken zullen wij dat aan-
moedigen.

Ons aanbod
Consultfunctie; Wanneer er rondom de problematiek 
van een kind of jongere veel onduidelijkheid heerst, is 
het mogelijk de expertise van Care4Kidz in te roepen 
(door bijvoorbeeld huisartsen, kinderartsen, jeugd-
teams van gemeentes, scholen of GGZ-instellingen/
andere hulpverlenende instanties).
Diagnostiek; We onderzoeken samen met het 
aangemelde kind of de jongere en zijn of haar sys-
teem de oorzaak of oorsprong van de problemen, 
brengen ook krachten en kwaliteiten in beeld, en 
proberen zo te komen tot een gedeelde probleem-
analyse (diagnose) van waaruit een plan van aanpak 
voortvloeit. 
Ambulante behandeling; Bij kinderen en jongeren 
met psychische/psychiatrische problemen staat 
het werken aan herstel voorop in de behandeling. 
Ervaring leert dat dit, als het enigszins mogelijk is, 
het best in hun eigen sociale omgeving kan plaats 
vinden; mensen herstellen het liefst en vaak ook het 
best in hun eigen omgeving. 
Deeltijdbehandeling; Als er meer nodig blijkt 
te zijn dan louter ambulante behandeling, biedt 
Care4Kidz ook deeltijdbehandeling aan. Kinderen of 
jongeren komen dan overdag op onze locatie voor 
de overeengekomen dagdelen, om zo te werken 
aan verbetering van hun problemen. 
Niet schoolgaande jongeren; Er is een groep 
(leerplichtige) jongeren die door hun (psychiatri-
sche) problemen gedurende langere tijd niet meer 
in staat is om onderwijs te volgen. Care4Kidz heeft 
samen met onderwijsinstelling Stichting Alterius 
de intentie om voor deze jongeren een intensieve 
behandeling te realiseren, waarbij onderwijs als 
interventie een belangrijke rol speelt in het totale 
behandelaanbod.
Verwijzingen; deze gaan via de huisarts of de ge-
meente.

Website:    www.care4kidz.nl
Email:         info@care4kidz.nl
Contactpersoon: John Halmans

Care4Kidz 



CURSUS GEHEUGENTRAINING

Vaak lijkt het of – naarmate u ouder wordt – uw ge-
heugen u steeds meer in de steek laat. Veel ouderen 
gebruiken hun geheugencapaciteit echter niet opti-
maal. U kunt hier zelf veel aan verbeteren. Daarom 

organiseert PIW (Partners in Welzijn) een cursus ge-
heugentraining.

Inhoud van de cursus
Het is de bedoeling dat u tijdens deze cursus inzicht 
krijgt in de werking van uw geheugen en hoe u hier 
anders mee zou kunnen omgaan om zaken beter te 
onthouden. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een 
theoretisch gedeelte en oefeningen om de theorie 
in praktijk te brengen. Verder krijgt u na elke bijeen-
komst opdrachten mee naar huis om te oefenen.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor mannen en vrouwen 
vanaf ongeveer 55 jaar.

De groep
De cursusgroep bestaat uit maximaal 12 personen.

Bijeenkomsten
De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten 
van 2,5 uur. Deze zullen worden gehouden op een 
donderdagochtend in Oud Geleen. Verdere locatie-
gegevens volgen na aanmelding.

   Kosten
De kosten bedragen € 25,00 voor de hele cursus incl. 
cursusmateriaal.

Aanmelden
U kunt zich tot 1 november aanmelden bij Jannie 
Wiskerke: 06-57172569 of 
Miranda Janssen: 046-4750770



Voelt u zich betrokken bij uw eigen buurt? Wilt u 
persoonlijk bijdragen aan een veilige leefomgeving? 
Neem dan deel aan Burgernet! Met Burgernet helpt 
u de politie om verdachten van misdrijven op te 
sporen en om vermiste personen terug te vinden. U 
helpt dus echt mee aan de veiligheid in uw buurt. 
Ga naar Burgernet.nl en meld u meteen aan of 
download de app. U kunt daar ook de BurgernetApp 
downloaden (Android of iOS).

Wat is Burgernet?
Burgernet is een telefonisch netwerk. Via dit net-
werk krijgen bewoners en werknemers van bedrij-
ven, die zich hebben aangemeld, een oproep als 
de politie een zoekactie begint. De politie zet Bur-
gernet in bij urgente zaken waarbij de politie een 
duidelijk signalement heeft.

Wie kan zich aanmelden als deelnemer?
Elke inwoner (vanaf 16 jaar) van een deelnemende 
gemeente kan zich aanmelden. Ook als u niet in de 
gemeente woont, maar er wel werkt, kunt u zich 
aanmelden.

Krijg ik als deelnemer een instructie over Burgernet?
Ja, iedere deelnemer ontvangt na aanmelding een 
bevestiging van deelname met een korte instructie. 
Ook is er een algemene brochure verkrijgbaar bij uw 
gemeente.

Hoe werkt Burgernet?
Ontvangt de politie een melding? Dan kan de 
centralist van de meldkamer besluiten een oproep 
te verspreiden onder de mensen die wonen of 
werken in een bepaald gebied en die zich hebben 
opgegeven voor Burgernet. Via uw vaste of mobiele 
telefoon ontvangt u een ingesproken bericht. Of u 
ontvangt per sms een tekstbericht. Daarin wordt 
u verzocht om uit te kijken naar een duidelijk om-
schreven persoon of voertuig. Zo helpt u direct bij 
de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voer-

tuig of vermist kind.
Hebt u op basis van het bericht een tip voor de 
politie? Bel dan met het speciale Burgernetnummer: 
0800-0011. Dit nummer is gratis.
Alle ingeschakelde deelnemers krijgen een bericht 
over de afloop van een actie. Uiteraard zijn aan deze 
berichten geen kosten verbonden.

Wanneer wordt een Burgernetactie gestart?
Bij dringende zaken, waarbij een duidelijk signale-
ment beschikbaar is. Denk hierbij aan:
diefstal, inbraak of overval;
doorrijden na een aanrijding;
tasjesroof;
geweld;
vermiste personen.
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