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Beste Wijkbewoners,

Alweer de 8e editie van de wijkkrant van het Wijk-
platform Oud-Geleen ligt voor u.  En weer vol met in-
formatie en wetenswaardigheden over verenigingen 
en organisaties die zich inzetten voor onze wijkbe-
woners en medeburgers, zowel jong als oud.
2018, een jubileumjaar voor Gemengd Koor Zanglust 
en u kunt lezen wat zij voor ons in petto hebben dit 
jaar. Maar ook maken we kennis met een heel andere 
club, de dinsdagavond sportclub Oud Geleen voor 
wie aan zijn of haar conditie wil werken in een ge-
zellige ambiance. In het kader van Zorg en Welzijn 
stelt de Maatschappelijke Opvang Moveoo, gelegen 
aan de Stationsstraat, zich aan u voor. Een verassen-
de kennismaking en uitnodiging. De ontmoetings-
groep ouderen, alweer bijna 1½ jaar op de eerste 
donderdagochtend van de maand actief, nodigt ou-
deren die behoefte hebben aan contact uit om aan 
hun jaarprogramma deel te nemen. En mocht u als 
Mantelzorger merken dat de zorg voor uw naaste te 
zwaar wordt dan is het Steunpunt Mantelzorg er om 
u hierbij te ondersteunen. Voor de jongeren van 4 t/m 
13 jaar is er een zinvolle en uitdagende invulling van 

Voorwoord 8e editie wijkkrant

hun vrije tijd in de Talentenschool aan de Eloystraat. 
Laat je informeren over, maar ook verassen door het 
programma van de Talentenschool. 
Twee verschillende winkels; bij de één kunt u din-
gen brengen en halen, de weggeefwinkel in Geleen 
Zuid en de ander is een nieuwe aanwinst in de Pie-
terstraat in Oud-Geleen. Sinds oktober vorig jaar de 
eerste Brand Boutique in Geleen. Met betrekking tot 
de geschiedenis van Oud-Geleen vertelt Ad Hoog-
enboom over (Awt-)Gelaense luuj en wordt de ex-
positie over de Waereldsjtadburgers aangekondigd. 
Een Christelijke Gemeenschap stelt zich aan u voor, 
maar ook de wijkagent van Oud Geleen die samen 
met u wil werken aan de leefbaarheid en veiligheid 
van de wijk. Tot slot wil het gemeentebestuur met u 
van gedachten wisselen over het ‘Masterplan Open-
bare Ruimte Oud Geleen’ op maandag 7 mei. Dit gaat 
over de openbare Ruimte Oud-Geleen en is belang-
rijk voor alle wijkbewoners, dus laat uw inbreng niet 
verloren gaan en kom maandagochtend of –avond 7 
mei naar de startbijeenkomst.
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 info@wijkplatformoudgeleen.nl of bij 
een van de bestuursleden. Zie colofon op de achter-
zijde van de krant voor de adressen. De volgende 
editie van de wijkkrant verschijnt in het najaar 2018. 
Als u voor die editie een artikel wilt aanleveren, dan 
kan dat tot 1 september 2018. 
Ik wens u allen veel leesplezier,

Jannie Wiskerke,
Voorzitter 
Wijkplatform Oud-Geleen

delegatie bestuur wijkplatform Oud-Geleen



Biljartvereniging Maurits kent een lange voorge-
schiedenis van ruim zestig jaar. Zij is ooit ontstaan 
vanuit de personeelsvereniging van de Staatsmijn 
Maurits. De biljartclub speelde eerst in het beamb-
tencasino tegenover het Mauritspark en later in de 
Hanenhof. Na een onderbreking van vele jaren werd 
BV Maurits in 2006 heropgericht.
De vereniging beschikt over een eigen lokaal met 
twee biljarttafels. Het lokaal bevindt zich op de eer-
ste verdieping van de aanbouw aan de achterzijde 
van het Hubertushuis. Er is een traplift aanwezig, zo-
dat de bereikbaarheid geen probleem hoeft te zijn. 
Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond kan in 
clubverband gespeeld worden en bij belangstelling 
ook op woensdag- en vrijdagmiddag. De vereniging 
doet mee aan de SBBS-competitie libre en bandsto-
ten tussen teams uit de gemeente Sittard-Geleen. 
SBBS staat voor Senioren Biljart Bond Sittard-Geleen. 
Momenteel doen 4 teams mee aan de bandstoot-
competitie.
Ook worden er onderlinge competities en clubkam-
pioenschappen georganiseerd, niet alleen om de 
krachten te meten, maar ook om de onderlinge con-

tacten binnen de vereniging te bevorderen.
Zoals veel verenigingen heeft ook BV Maurits te 
maken met een teruglopend aantal leden. Nieuwe 
leden van alle leeftijden zijn daarom van harte wel-
kom. Dit geldt ook voor personen die het spel niet 
helemaal beheersen. De huidige leden zijn te allen 
tijde bereid aanwijzingen en tips te geven om het 
spelpeil te verbeteren.
Heeft u belangstelling om eens kennis te maken met 
de mooie biljartsport? Neem dan vrijblijvend con-
tact met ons op of bezoek ons clublokaal op een van 
de speelavonden en laat u wegwijs maken in de we-
reld van het groene laken. 

Voor meer informatie kunt u terecht via telefoonnr. 
06 43 17 81 78 of e-mail jw.smalbrugge@home.nl. 
Het clublokaal is bereikbaar via de ingang vanaf de 
parkeerplaats van het Hubertushuis.
Bezoek ook eens onze website 
www.bvmauritsgeleen.nl 

Biljartvereniging Maurits
stelt zich voor 



Mogen wij ons even aan u voorstellen: 
Wij zijn de “Evangelische Gemeente Geleen”. 
Wij komen wij samen in het Rode Kruis gebouw op 
de Kinkenweg.

In onze kerk vindt een verscheidenheid aan activi-
teiten plaats. Hoewel we ons verbonden voelen met 
alle christenen willen we toch ons geloof op een ac-
tuele en eigentijdse manier in praktijk brengen, dus 
in Woord én in daad!

We willen allen die dit lezen hartelijk uitnodigen 
om eens langs te komen, het maakt niet uit wat uw 
kerkelijke achtergrond is. We geloven dat we samen 
in staat zullen zijn God te beleven en te ervaren zo-
als Hij dat ook bedoeld heeft. We geloven dat ieder 
mens waardevol is, zoals ook God elk mens waarde-
vol vindt. 

We willen met elkaar een kerk zijn zoals die ook in 
het Nieuwe Testament wordt beschreven met alle 
facetten die we in de Bijbel kunnen lezen. Wij heb-
ben echter niet de pretentie de perfecte kerk te zijn. 

Enkel door genade zijn we in staat te functioneren 
als kerk en voelen we een sterke saamhorigheid en 
liefde voor elkaar.

Dus als U op zoek bent of U bent al een eind onder-
weg, wij nodigen U van harte uit om uw christelijk 
geloof verder te verdiepen en het samen met ons in 
praktijk te brengen. Kortom, wij willen als gemeente/
kerk een thuis voor U zijn.

Wij komen samen op de zondagochtend in het Rode 
Kruis gebouw (Kinkenweg 13a) om 10 uur. 
Na de dienst drinken we samen koffie.

Website: www.evangelischegemeentegeleen.nl
e-mail: info@evangelischegemeentegeleen.nl
Telefoonnummer: 
Jo Quaedvlieg (voorganger/oudste): 06-22723116

 Evangelische Gemeente Geleen 



Ben jij mantelzorger?

Zorg je langdurig en onbetaald  voor een chronisch 
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon 
uit je omgeving ? Dit kan een partner, ouder of kind 
zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis 
uit je omgeving zijn. Dan ben je wellicht mantelzor-
ger! 

Het overkomt je
Je kiest er niet voor om mantelzorger te worden; het 
overkomt je. Omdat je een emotionele band hebt 
met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers 
zorgen soms 24 uur per dag. Stoppen is niet zomaar 
mogelijk. De zorg die jij geeft is bijzonder; niemand 
anders kan die persoonlijk zorg bieden op de manier 
zoals  jij dat doet. 

Hoe houd je dat vol?
Je bent mantelzorger, maar vaak heb je ook de zorg 
voor je gezin en huishouden en mogelijk heb je ook 
nog een baan. Dat vraagt alle aandacht van je. Wel-
licht voel je je helemaal top bij deze combinatie. Maar 
het kan anders zijn of worden…Stel dat je klachten 
krijgt: in de vorm van vermoeidheid, hoofdpijn of 
buikpijn, pijnlijke nek of last van je schouder of rug. 
Of misschien zelfs psychische klachten, zoals een 
schuldgevoel, concentratieproblemen, slaapproble-
men, snel geëmotioneerd zijn, piekeren, gespannen 
zijn. Wat doe je dan?

Drempel
Weet je dat het voor veel mensen in zo’n situatie niet 
gemakkelijk is om hulp te vragen? Zeker niet als je 
zelf degene bent die hulp geeft aan een ander. Maar 
toch; vraag als mantelzorger op tijd hulp als dat no-
dig is! 

Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek 
is er voor jou! Wij kunnen jou ondersteunen. Een 
goed gesprek kan misschien wel opluchten. 
Of wellicht is er inzet van praktische hulp mogelijk. 
In de vorm van respijtzorg, professionele ondersteu-
ning en meer. Wij zijn er voor jou. We kijken en den-
ken met je mee en er zijn geen kosten aan verbon-
den aan onze hulp. 

Aanmelden
Via onze website kun je je aanmelden als mantelzor-
ger. Wij nemen daarna contact op met je om af te 
stemmen welke ondersteuning je nodig hebt. Zodat 
jij de mantelzorg kunt blijven uitvoeren. We maken 
graag tijd voor je. Misschien is het goed om maar 
meteen actie te ondernemen. Je vindt onze website 
op https://www.steunpuntmantelzorg-wm.nl/ of bel 
ons bij Partners in Welzijn via tel. 046-4575700. 
Mailen kan ook via mantelzorg@piw.nl  
Enne…je vindt ons ook op Facebook. Geef onze pa-
gina een like en ontvang daarmee berichten en 
updates: 
www.facebook.com/SittardGeleenBornBeek/

Zien we
je gauw?



Moveoo 
Wonen aan de 
Stationstraat

Hallo buurtbewoners,

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om 
mijzelf en de organisatie waar ik voor werk aan u voor 
te stellen. 
Ik ben Suzanne, geboren en getogen in Geleen en al 
ruim 22 jaar werkzaam in de zorg. Via diverse omzwer-
vingen ben ik in 2016 bij Moveoo terecht gekomen. 
Gestart als ambulant begeleider: hulp bieden in de 
thuissituatie. Thans ben ik aan het werk als coördine-
rend sociaal werker bij Moveoo Wonen aan de Stati-
onstraat in Geleen. 
Wellicht heeft u in het verleden wel eens gehoord van 
het MOV? Maatschappelijke Opvang Voorzieningen? 
Misschien weet u nog wel dat er ooit een crisisopvang 
zat in Het Baken in Geleen, die in 1980 werd opgericht 
door Zuster Hermana. De opvang was bedoeld voor 
mensen die tussen wal en schip dreigden te raken.  
De nood aan opvang is gedurende de jaren toegeno-
men, de opvang is uitgebreid en uiteindelijk werd MOV 
Moveoo. Verspreid door Limburg is Moveoo op diverse 
locaties gehuisvest (voor meer informatie hierover ver-
wijs ik u graag door naar de site 
www.moveoo.nl
De panden aan de Stationstraat 18, 19 en 20 zijn be-
doeld voor mensen die om de meest uiteenlopende 
redenen opvang nodig hebben. 
Zo zijn er personen die de vaste lasten thuis niet meer 
kunnen betalen omdat ze ontslagen zijn en vervolgens 
niet in staat blijken om zelf voor een uitkering of beta-
lingsregeling te zorgen. Het zou ook zomaar kunnen 
dat men zich schaamt om in deze positie te zitten en 
geen hulp aan familie of vrienden durft te vragen. 
Ook gaat het om mensen die verslaafd zijn geweest 
aan drugs, alcohol, gokken of gamen en mensen die 
gebeurtenissen meemaken in het leven die zo trauma-
tisch zijn, dat zij nooit meer “de oude” zullen worden. 
Verder is sprake van mensen die een straf hebben uit-
gezeten in detentie, die graag een nieuwe start willen 
maken en daar hulp bij nodig hebben. Of mensen die 
een psychiatrisch ziektebeeld hebben en hulp en on-
dersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen. 
Ook gaat het om jongeren die uit huis zijn gezet door 

hun ouders, omdat zij niet meer met elkaar door een 
deur kunnen. 

Soms is er al een heel netwerk aan hulp opgebouwd 
rondom mensen die in de opvang terecht komen. Wij 
maken graag gebruik van dit netwerk. Vele handen ma-
ken immers licht werk. 
Zo werken we o.a. samen met GGZ-behandelaren, re-
classering, huisartsen, tandartsen, de wijkagent, de 
kredietbank, diverse bewindvoerders, woningvereni-
gingen, Housing, kleding- en voedselbank, UWV, het 
Participatiehuis en andere hulpverleningsinstellingen 
zoals Jeugdzorg, maar ook familie en vrienden. 

Ik geloof dat iedereen in een positie kan komen waarin 
hij/zij hulp nodig heeft van een organisatie als Moveoo. 
Er kan altijd een dag komen dat het allemaal tegen zit 
en niets meer lijkt te lukken. Dat alles waar je ooit zo 
zeker van was, weg is gevallen. 

Ik vind het fijn om te werken bij een organisatie die uit-
gaat van de krachten in de mens. En van die krachten 
gebruikt maakt om het leven weer op de rit te krijgen. 
En dat geldt voor alle aspecten in het leven, het prakti-
sche, maar ook het geestelijke en het emotionele. Hier 
werken we met mensen, op basis van gelijkwaardig-
heid. Op basis van wederzijds respect en met de inten-
tie om goed te doen.  We hebben elkaar nodig in het 
leven om te groeien, om te leren, om een goed voor-
beeld te zijn en het goede voorbeeld ook te durven 
volgen. 
Het is belangrijk om elkaar als mens te blijven zien en 
elkaar als mens te willen helpen en ondersteunen. 
Ik hoop dat ik u een goede indruk heb kunnen geven 
van mijn werkplek, uw buren. Mocht u met vragen 
blijven zitten, neem gerust contact op met de locatie, 
maak een afspraak en kom eens langs voor een ken-
nismaking en een kop koffie. De deur staat ook voor u 
open. 

Met vriendelijke groet,
Suzanne Pepels



Ontmoetingsgroep ouderen Oud-Geleen

Het Wijkplatform Oud-Geleen organiseert iedere 
1e donderdag van de maand een activiteit voor de 
ontmoetingsgroep. 
Deze komt bij elkaar bij Vivantes, Woonzorgcentrum 
Oud Geleen, Peschstraat 2. 
Naast het gezellig samenzijn onder het genot van 
een kopje koffie of thee is er ook ruimte voor een acti-
viteit, een spel of een spreker waarbij een onderwerp 
of thema wordt uitgediept. Hiervoor hebben wij, in 
samenspraak met de ouderen, een jaarprogramma 
opgesteld. Dit programma vindt U op de site van het 
wijkplatform  (www.wijkplatformoudgeleen.nl).
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 bij Vivantes.

Wel 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 komt te staan.
We hopen u te zien op de 1e donderdag van de 
maand.

Het Wijkplatform Oud-Geleen

bloemschikken



Ontmoetingsgroep ouderen Oud-Geleen Projecten in de wijk

Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen
Een deel van Oud-Geleen is een beschermd dorps-
gezicht. In het gemeentelijk bestemmingsplan van 
Oud-Geleen worden onder meer de historische en 
ruimtelijke waarden beschreven.  In het Masterplan 
Openbare Ruimte Oud-Geleen wordt de basis gelegd 
voor toekomstige plannen in de openbare ruimte. 
Thema’s als groen, water, verkeersafwikkeling, par-
keren, verblijven, verlichting, wonen, economie enz. 
worden in het Masterplan opgenomen. 
Op maandag 7 mei om 10.30 uur en om 19.00 uur 
vinden  in het Hubertushuis startbijeenkomsten (be-
ginspraak) plaats voor alle bewoners, ondernemers 
en andere belanghebbenden. 
Tijdens deze bijeenkomsten wordt een beeld opge-
steld hoe men deze omgeving ervaart. Ook kijken we 
samen naar wat beter kan of anders moet voordat we 
het Masterplan Openbare Ruimte Oud Geleen gaan 
opstellen.    
 
Project Beekhoverstraat, deel Oranjelaan en 
Irenelaan
Een deel van de riolering is aan vervanging toe. Dat 
biedt de mogelijkheid om de straten opnieuw in te 
richten. Tijdens de beginspraakavonden hebben de 
bewoners hun ideeën en wensen gedeeld met de 
gemeente. Na april wordt een voorlopig ontwerp 
gepresenteerd. De uitvoering van de werkzaamhe-
den start pas naar verwachting in de eerste helft van 
2019. Eerst worden de werkzaamheden in de Oranje-
laan, Oranjehof, Stationsstraat en omgeving gedaan. 
De nutsbedrijven zijn nu ter plekke begonnen met 

het saneren van de waterleiding. Voorafgaand aan 
de rioleringswerkzaamheden moeten nog kabels en 
leidingen van de nutsbedrijven omgelegd worden.
 
Project St. Jorisstraat
De St. Jorisstraat ligt aan de Geleenbeek. Tussen de 
beek, de woning en de volkstuinen wordt een groot 
riool gelegd. Dit riool brengt het water naar een on-
dergronds bassin. Het bassin wordt aangelegd in het 
veld, rechts naast het dierenpension. De betrokken 
partijen zijn benaderd over aandachtspunten waar 
rekening mee gehouden moet worden tijdens de 
werkzaamheden. Op korte termijn wordt een infor-
matiebijeenkomst georganiseerd waar alle direct be-
trokkenen voor worden uitgenodigd.

                
Op 11 oktober is het definitieve ontwerp gepresen-
teerd. Dit ontwerp is in samenspraak met de omwo-
nenden gemaakt. De nutsbedrijven hebben al di-
verse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. 
Kabels en leidingen zijn vervangen of verlegd. Er 
zijn ook al enkele bomen gerooid. Naar verwachting 
starten de werkzaamheden in het derde kwartaal 
van 2018. Voor de start van de werkzaamheden or-
ganiseert de aannemer met de gemeente voor alle 
betrokkenen een informatiebijeenkomst.
Op de gemeentelijke website kunt u de laatste stand 
van zaken vinden over dit project. Meer info volgt op 
korte termijn!

werkzaamheden Peschstraat

foto: schmeits multi media



Het is weekend:
hoera, naar school!

Alle kinderen hebben recht op een zinvolle, uitda-
gende en leerzame invulling van hun vrije tijd. En 
daar zetten ze zich op de Blinker voor in! Samen met 
SBO het Mozaïek, de Duizendpoot (locatie Linden-
heuvel) en andere scholen die regelmatig aansluiten 
zijn zij nu voor het zevende schooljaar bezig met 
’De Talentenschool’. Wat gebeurt daar dan allemaal 
op zaterdag aan de Eloystraat?

Uitgangspunt van ‘De Talentenschool’ is dat ieder-
een over talenten beschikt en dat het belangrijk is 
dat die verder ontdekt en ontwikkeld kunnen wor-
den. Vanuit schoolbestuur Kindante bieden de Blin-
ker, SBO het Mozaïek en de Duizendpoot samen met 
Partners in Welzijn, Ecsplore, de gemeente Sittard-
Geleen en anderen, een structureel activiteitenaan-
bod voor de leerlingen van beide scholen. Dat activi-
teitenaanbod is uitermate divers en richt zich op vier 
pijlers:
 • Sport en bewegen
 • Gezonde voeding & Lifestyle en sociale 
   vaardigheden
 • Wetenschap & Techniek en oriëntatie op 
   beroep
 • Cultuur en Natuur: handvaardigheid, 
   muziek en natuur

Juist dit brede aanbod is belangrijk. Een kind hoeft 
namelijk niet per se lid te worden van een
sportvereniging als zijn talenten en/of interesses 
meer in de richting van muziek wijzen. Juist een aan-
bod dat past bij de behoeften en interesses van het 
kind maakt dat dit kind zich breed kan ontwikkelen. 

Diameters en winkelhaken
Bij de Talentenschool willen we ‘leuk leren’. Een voor-
beeld van de activiteit ‘vogelnestkastje maken’ laat 
zien op hoeveel manieren één activiteit aankno-
pingspunten biedt voor de ontwikkeling van een 
kind. Het begint al bij een uitbreiding van de woor-
denschat: we pakken de winkelhaak, gebruiken de 
kolomboormachine, bepalen het middelpunt. Daar-
naast berekenen we het middelpunt, meten we met 
behulp van een liniaal exact het aantal centimeters 

dat het plankje lang moet zijn en gaan we aan de 
slag met diameters. En dat is nog niet alles: er zal ook 
gezaagd, geschuurd en geboord moeten worden. 
Daarna nog het nestkastje in elkaar zetten, maar dat 
lukt niet altijd alleen. Hier komt het sociale aspect 
aan bod. Kinderen moeten samenwerken, elkaar hel-
pen en overleggen. Ze worden verantwoordelijk ge-
maakt voor zowel hun eigen proces als dat van hun 
maatje. En dat allemaal in zes uur tijd, verdeeld over 
drie zaterdagochtenden onder leiding van bevoeg-
de en gespecialiseerde lesgevers. 

Organisatie
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar kunnen zich 
telkens voor één activiteit inschrijven, die drie weken 
lang op de zaterdagochtend plaatsvindt. Door deze 
drie contactmomenten is er een opbouw in moeilijk-
heid mogelijk. 
Deelnemers worden geworven middels flyers en de 
bijbehorende deelnameformulieren. Inschrijven kan 
door het papieren formulier in te leveren of door te 
mailen naar talentenschool@kindante.nl. We vragen 
een kleine vergoeding van €1,50 per les, dus in totaal 
€4,50 voor één ronde van drie weken.
De activiteiten vinden plaats op de locatie van bij-
voorbeeld een vereniging of bij de brandweer als 
dat nodig is. Is dat niet nodig, dan vinden activiteiten 
afwisselend op de Blinker (Eloystraat 1a, Geleen) en 
het Mozaïek (Valkstraat 2, Sittard) plaats.

‘De Talentenschool’
Heb je vragen over de Talentenschool, wil je graag 
eens deelnemen of zou je de flyer ook iedere ronde 
willen ontvangen, zodat je ook deel kunt nemen? 
Aarzel dan niet om contact op te nemen met project-
leider Ilse Wiertz-Hamers, via e-mail 
i.wiertz-hamers@sbodeblinker-geleen.nl of via 
talentenschool@kindante.nl. 
Bellen naar de Blinker kan ook: 046 4105736. 

Hopelijk zien we jou op de Talentenschool!! 
En neem gerust je broertje, zusje, vriendje of vrien-
dinnetje mee.



Een weggeefwinkel is er voor iedereen

“Mam, in Maastricht is een weggeefwinkel, is dat niks 
voor jou?, zei mijn dochter in november 2014 tegen 
me en nu run ik samen met vijf vrijwilligers al een 
paar jaar zelf een weggeefwinkel in Geleen!”
Hannie Goossens praat met veel enthousiasme over 
de weggeefwinkel in de wijk Geleen-Zuid. Deze win-
kel werd officieel op 17 juni 2015 geopend door wet-
houder Bert Kamphuis.

Het is voor de meeste bezoekers die voor het eerst 
binnenkomen even wennen: er hoeft niet te worden 
afgerekend. In de weggeefwinkel kunt u terecht voor 
allerlei zaken, zoals huisraad, kleding, speelgoed en 
linnengoed en het is allemaal gratis mee te nemen. 
Er is voor iedereen wel iets te vinden wat hij/zij nodig 
heeft of leuk vindt of om aan iemand anders die het 
nodig heeft cadeau te geven.

De winkel zit in een pand dat is aangeboden door 
woningcorporatie Zowonen. Het zijn twee garage-
boxen op de begane grond in de Pijperflat in de wijk 
Geleen-Zuid. Iedereen die een smalle beurs heeft 
mag gebruik maken van de winkel en maximaal 3 
stuks gratis meenemen. 

Hannie: “U hoeft geen indicatie te hebben om ge-
bruik te maken van de Weggeefwinkel. Tegenwoor-
dig kunnen bijvoorbeeld ook mensen die werken 
het financieel moeilijk hebben. Wilt u toch een kleine 
vergoeding geven, dan stopt u dan wat geld in de 
fooienpot”. Daar koopt Hannie dan bijvoorbeeld kof-
fie van, want ook dat wordt u aangeboden in deze 
bijzondere winkel.

Volgens Hannie is de weggeefwinkel ook een ont-
moetingsplaats voor mensen van de meest uiteen-
lopende leeftijden, culturen en sociaal-economische 
achtergronden en levert hij op die manier ook een 
bijdrage aan de sociale samenhang in de wijk.
Hannie geeft ook aan dat “Wie bruikbare spullen (in 
goede staat) in de garage, schuur of op zolder heeft 
staan die ook kwijt kan aan de weggeefwinkel waar-
door andere mensen er plezier aan kunnen beleven”.

De winkel is geopend iedere dinsdag en donderdag 
van 11.00 – 16.00 uur en de 1e zaterdag van de 
maand van 11.00 – 14.00 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht op de Facebook 
pagina van de weggeefwinkel Geleen.

foto: schmeits multi media



Wijkagent 
Leon van der 
Pluijm

Oud-Geleen, Haesselderveld, Janskamperpark.
Ik ben Leon van der Pluijm en werk al sinds 1981 bij 
de politie Ik ben op verschillende gebieden binnen 
de politie actief geweest. 
Wijkagenten hebben ruime algemene politie-er-
varing en zijn de belangrijkste schakel tussen de 
politie-eenheid en de buurt omdat zij:
• criminaliteit bestrijden;
• veel aanwezig zijn in de wijk;
• veel kennis hebben over de wijk, inclusief inci-
denten en criminaliteitstrends;
• contactpersonen kennen binnen instanties en   
instellingen die problemen kunnen oplossen;
• kennis hebben van jongerengroepen die over-
last veroorzaken;
• verkeersgevaarlijke situaties kennen en aan 
de verbetering ervan werken.
Ik probeer voor u als wijkbewoner een betrokken 
en betrouwbare wijkagent te zijn.
Wij, als politie, vinden het belangrijk om te weten 
wat er in uw buurt gebeurd.
Mijn motto’s zijn: “Kennen en gekend worden” als-
mede “Samen werken aan veiligheid”.
Ik vind het belangrijk om te weten wat er in de wijk 
speelt en op welke manier ik kan bijdragen om tot 
een veiligere en leefbare wijk te komen.
Dit kan ik niet alleen. Daar heb ik u bij nodig. Infor-
meer mij zodat ik stappen kan ondernemen, mo-
gelijk met de met ons samenwerkende partners.
U zult mij regelmatig tegenkomen in uw wijk. 
Spreek mij gerust aan.
Heeft u mij nodig voor een vraag of een advies of 
om u te helpen met een probleem waar ik, als wijk-
agent u bij kan helpen, bel dan met 0900-8844.
Ik hoop u snel te ontmoeten in mijn wijk.

Met vriendelijke groet,
Leon van der Pluijm

foto: schmeits multi media



Broadway in Limburg
“Gemengd Koor Zanglust Geleen en Vocal Chord brengen Broadway naar Limburg”

Gemengd Koor Zanglust Geleen presenteert op 
zaterdag 6 oktober 2018 een jubileumconcert ter 
gelegenheid van haar 110-jarig bestaan. Omdat er 
weinig geschikte locaties zijn binnen Geleen en het 
destijds onduidelijk was of en wanneer er een nieu-
we beheerder zou zijn in de Hanenhof, hebben de 
leden van Zanglust besloten om voor dit concert uit 
te wijken naar de Schouwburg in Sittard. Het concert 
begint om 19.30 uur.

Gemengd Koor Zanglust maakt al decennialang 
deel uit van de gemeenschap Oud-Geleen en was de 
grondlegster van de koren Mignon en Voces Vocales. 
In haar 110-jarig bestaan gaf het koor vele uitvoerin-
gen in binnen- en buitenland met een uitgebreide 
keur aan liederen. Van klassiek tot pop, religieus of 
modern, filmmuziek en oude recitals…….het be-
hoorde allemaal tot de muzikale mogelijkheden van 
het koor.

Zanglust staat thans onder leiding van dirigent Rob 
Meijers. Met zijn frisse aanpak is deze jonge dirigent 
een stimulans voor de leden. De begeleiding van het 
koor is in handen van Annemie Sluijsmans-Meens. 
Beiden studeerden af aan het Conservatorium te 
Maastricht.

Tijdens het jubileumconcert zal Zanglust samen op-
treden met het ensemble Vocal Chord, ook bekend 
als het Il Divo van de lage landen. Er zal een span-
nend repertoire aan Limburgse en internationale lie-
deren ten gehore worden gebracht. 

Vocal Chord bestaat uit tenor Pascal Pittie, sopraan 
Daphne Ramakers, countertenor Rob Meijers en mez-
zosopraan Lien Haegeman. Hun vriendschap dateert 
al van meer dan 10 jaar geleden, van het conservato-
rium in Maastricht waar ze met succes hun klassieke 
zang- en opera-opleiding hebben afgerond. En ze 
hebben sedertdien niet stil gezeten. Op velerlei ma-
nieren hebben ze de praktijk ervaren; in veel landen 
en in  allerlei vormen. Van De Nederlandse Opera, 
de Reisopera en Opera Zuid tot bijvoorbeeld Opera 
de Bastille. En van het Concertgebouw en De Doelen, 
tot de Berliner Philharmonie. Vaak onder leiding van 
grote, inspirerende dirigenten als Jaap van Zweden, 
Edo de Waard, Ed Spanjaard en Hartmut Haenchen. 

Laat u betoveren en verrassen door de muzikale ode 
van deze jubilerende zangvereniging. Dit concert 
mag u niet missen!
Kaarten zijn vanaf mei verkrijgbaar bij de Schouw-
burg (kosten € 17,50) of gedurende de maand april 
2018 rechtstreeks bij de vereniging (voor de prijs van 
€ 15,00) via info@zanglustgeleen.nl of 
Pie Cilissen tel. 06 407 12 415.
Meer informatie vindt u te zijner tijd ook op de web-
sites van www.zanglustgeleen.nl en  
www.vocalchord.nl.

Jacqueline Smits,
Secretaris Gemengd Koor Zanglust



Oud-Geleen is de geboorte- en/of woonplaats van 
een groot aantal bekende personen. Allemaal men-
sen die hun steentje hebben bijgedragen aan het 
“Waereldsjtadgevoel”. Om u een nader te laten ken-
nismaken met een aantal van deze mensen heeft 
Heemkundevereniging Geleen 
een expositie samengesteld 
waarin een aantal van hen ge-
portretteerd worden. De exposi-
tie vindt plaats van 22 april t/m 
24 juni in de nieuwe speciale ex-
positieruimtes naast de lokalen 
van Heemkundevereniging Ge-
leen, Jupiterstraat 35, 6161XD 
Geleen. De openingstijden zijn 
maandag, woensdag en zater-
dag van 14.00 tot 17.00 en op 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
 
De entree is gratis. 

Op verzoek kunnen wij ook 
groepen ontvangen en in café 
Waereldsjtad voorzien van een 
kopje koffie met vla. Daarbij 

kunnen wij oude films vertonen of een lezing ver-
zorgen over dorpsfiguren uit Geleen. 
Een dertigtal Waereldsjtadburgers wordt onder de 
aandacht gebracht, waarvan uit Oud-Geleen o.a.: 
Ben Erkens, Hub Frenken Jean Janssen, Bertha Pau-

lissen-Willen, gebr. Ramakers en 
Pierre Schols. 
Het is de bedoeling om hier een 
jaarlijks terugkerende expositie 
van te maken met telkens ande-
re personen. U wordt gevraagd 
gegadigden daarvoor aan te 
dragen.

Regelmatig worden er speciale 
activiteiten georganiseerd rond 
dit thema, vooral tijdens het 
Graaf Huijnfestival op 18 juni.
Een van de geportretteerde per-
sonen is “Thuur van de bruujer”  
Arthur Schrijnemakers werd op 
22 oktober 1917 geboren als 
vijfde kind en als derde zoon 
van het  Geleense  echtpaar Jan 
Willem Schrijnemakers en Maria 

Waereldsjtadburgers

Bertha Paulissen Ben Erkens

Arthur Schrijnemakers



Hubertina Göbbels. Zijn ouders hadden een stoom-
brouwerij aan de Dorpstraat in  Oud-Geleen, tegen-
woordig Marcellienstraat 20. De jonge Arthur was 
altijd zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn 
woonplaats en de directe omgeving waarin hij op-
groeide.
Hij wilde eigenlijk, net als zijn broer Jos, priester wor-
den. Na het gymnasium in Sittard ging hij naar het 
Philosophicum te Rolduc. In 1940 vervolgde hij zijn 
studie theologie aan het  Groot Seminarie  te  Roer-
mond. Daarna ging hij filosofie studeren aan de Ka-
tholiek Universiteit te Leuven. Hier ontmoette hij zijn 
latere vrouw Thérèse De Smet. 
In 1952 emigreerde het echtpaar naar de Verenigde 
Staten omdat beiden ervan overtuigd waren dat daar 
meer kansen lagen voor hun verdere ontwikkeling. 
In bet begin vindt Arthur Schrijnemakers werk aan 
het Governor Bacon Health Center te Delaware City. 
Maar zijn hart blijft uitgaan naar de sector onderwijs. 
Dit heeft tot gevolg dat hij, in de loop der jaren op-
klimmend in functie, een fraaie academische carrière 
aan Amerikaanse universiteiten heeft opgebouwd. 
Al tijdens zijn studententijd heeft Schrijnemakers 
veel tijd en energie besteed aan zijn grote hobby ge-
schiedenis, met name de lokale geschiedenis. Ook 

in de Verenigde Staten bleef Schrijnemakers zich 
hiermee intensief bezighouden. Bij ieder bezoek 
aan Geleen bemerkte hij tot zijn schrik dat vele oude 
herkenningspunten en oude gebouwen slachtoffer 
waren geworden van de grote expansiedrift van Ge-
leen. Tot op hoge leeftijd bleef hij actief in het uitoe-
fenen van zijn hobby.

Zoldervondsten.
Op de zolder van het oude gemeentehuis lagen een 
groot aantal vergeten schilderijen, vaak zijn dat zo-
genaamde BKR-werken. Uit deze schilderijen is een 
keus gemaakt door stichting MEG en deze worden 
ook geëxposeerd. 
De exposities worden georganiseerd i.s.m. museum 
De Domijnen en iedereen is van harte welkom een 
kijkje te komen nemen. Zoals gezegd, de toegang is 
gratis.

portretten van (Awt-) Gelaense luuj

foto: schmeits multi media

Jean Janssen Hub Frenken



JOZEMIEK  BRAND BOUTIQUE IN GELEEN

In oktober opende ontwerpster Jozemiek haar 
eerste Brand Boutique in Geleen. Een winkel waar 
consumenten naar hartenlust kunnen shoppen, 
maar ook een showroom waar winkeliers zich 
kunnen laten inspireren op het gebied van mode, 
accessoires en woonproducten.

De Brand Boutique, Pieterstraat 4a   in Geleen is de 
enige winkel waar de gehele Jozemiek collectie 
aanwezig is. Ook de werkplek van Jozemiek is 
hier gevestigd, zodat iedereen kan meekijken 
hoe zij te werk gaat. Het assortiment van de 
winkel bestaat uit Jozemiek Sieraden, een nieu-
we ready-to-wear kledinglijn, biologische thee 
en geurkaarsen en duurzaam geproduceerde 
woonaccessoires.

Favourites by Jozemiek
Naast sieraden en tassen presenteert Jozemiek een 
ready to wear  kledinglijn: Favourites by Jozemiek. 
Een mooie collectie truien, vesten, blouses, jurkjes 
en shirts. Ontworpen en gemaakt in Parijs en ver-
krijgbaar in een kleine oplage, zodat je zeker weet 
dat je iets unieks koopt. De kleding is verkrijgbaar in 
de maten small tot en met large. De gebruikte ma-
terialen zijn zo duurzaam mogelijk: van biologisch 
katoen tot kwalitatieve cashmere. De Favourites by 
Jozemiek kledinglijn zal zowel in de Brand Boutique 
als in de webwinkel verkrijgbaar zijn.

Woonaccessoires    
Bijzonder is dat alles in de winkel te koop is. De ta-
fels die gebruikt worden, de planten die er staan en 

zelfs de lampen, spiegels, stoelen en kasten die ge-
bruikt worden. In de Brand Boutique zijn diverse li-
mited edition woonaccessoires te koop, waaronder 
kussens, vaasjes en biologische thee. Alles wordt in-
gekocht bij kleine ondernemingen die zo duurzaam 
mogelijk produceren.

Geurkaarsen
De kaarsen zijn verkrijgbaar in vier geuren en zitten 
in een glazen pot van gerecycled glas. De kaarsen 
zijn biologisch en worden met de hand gemaakt. 
Hierdoor branden ze mooi en een stuk zuiniger dan 
een gemiddelde kaars. Bijzonder detail is dat de ge-
smolten was perfect is om als bodyoil te gebruiken. 
Het maakt de huid heerlijk zacht en is ideaal wan-
neer je huid wat droger is. Ook is er een travel candle 
in een handige verpakking met deksel.



JOZEMIEK  BRAND BOUTIQUE IN GELEEN Dinsdagavond Sportclub in Oud-Geleen

Iedere dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur wordt 
in de sportzaal van de basisschool in Oud-Geleen 
door een gezellige groep mensen gewerkt aan hun 
conditie. Na een warming-up (loopvormen en/of 
spelvormen met bal) worden oefeningen gedaan 
ter verbetering van het uithoudingsvermogen en 
kracht. Dit gebeurt op gevarieerdere wijze; de ene 
keer een oefencircuit, de andere keer grondoefenin-
gen met en zonder materiaal. Tijdens het laatste half 
uur wordt op recreatief niveau gevolleybald. Het is 
wenselijk dat geïnteresseerden een beetje kunnen 
volleyballen.

Het  sportclubje  is een gemengd gezelschap dat 
bestaat uit 5 vrouwen en 9 mannen in de leeftijd 
van 45 tot 78 jaar. Iedereen kan trainen op zijn/
haar niveau!

De prijs bedraagt circa €150 per jaar voor wekelijks 
1 maal sporten. Tijdens de schoolvakanties zijn geen 
lessen. Het sportseizoen loopt van de eerste dinsdag 
in september tot en met de laatste dinsdag in juni. 
Op de laatste avond is een gezellig treffen om het 
sportseizoen af te sluiten, dit onder het genot van 
een hapje en een drankje. De club bestaat al bijna 50 
jaar! Een gediplomeerde sportleraar zorgt voor een 
veantwoorde lesopbouw en oefeningen.

U bent van harte welkom om twee proeflessen te ko-
men volgen die u tot niets verplichten.
De ingang van de sportzaal is gelegen in de Brou-
wersstraat 7. Wij maken gebruik van de achterste 
sportzaal.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Susan Gerats 046-4753392 secretariaat
Rob Baltissen 06-49866366 sportdocent
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gekomen door een 
financiële bijdrage 
van de volgende 
sponsoren

Naast bovengenoemde maatregelen wordt verder ingezet op een aantal innovatieve voorzieningen. 
Voorbeelden hiervan zijn o.a. het aanbrengen van een lichtsensor die de inzamelplek uitlicht, het 
aanbrengen van citroengeur waardoor een associatie met schoon wordt verkregen). Tenslotte vindt 
ter verhoging van de sociale controle communicatie over boetes plaats (vermelding van het bedrag 
van € 144 ingeval van illegaal afval dumpen.
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