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Beste Wijkbewoners,

De 10e editie van de wijkkrant van het Wijkplatform Oud-
Geleen ligt voor u. Een wijkkrant vol met informatie en 
wetenswaardigheden over verenigingen en organisaties 
die zich inzetten voor onze wijkbewoners en medebur-
gers, zowel jong als oud.

In een mooi artikel vertelt de Jonkheid Oud-Geleen hoe 
ze te werk gaat en waarom de mei-den niet, zoals gebrui-
kelijk, op de eerste zaterdag van mei wordt geplaatst. 
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Geleen bevrijd werd en 
Ad Hoogeboom schrijft hierover in deze wijkkrant. Ook 
vertelt hij over de relatie tussen het monument “Hell on 
Wheels”, dat bij het kerkhof staat, en de bevrijding.

In het kader van Zorg en Welzijn een artikel over de Huis-
kamerblokhut De Petticoat, een ontmoetingsruimte voor 
oud en jong. De dames van het Rode Kruis nodigen men-
sen uit om samen te komen handwerken of gewoon een 
kopje koffie te drinken met elkaar. Niet helemaal in Oud 
Geleen, maar wel vlak erbij en de moeite van het vertel-
len waard, informatie over stichting “Bloempje voor het 
goede doel”. Een stichting die prachtig werk verricht. En 
onze eigen ontmoetingsgroep voor ouderen laat zien wat 
zij de eerste donderdagen van de maand allemaal doet en 
bespreekt en nodigt iedereen met interesse uit om eens 
een kijkje te komen nemen. Wilt u zich laten verwennen, 
dan kan dat bij Esthetica Linda, zij stelt zich voor.

Stichting Burgerhart presenteert zich en doet we een op-
roep aan wijkbewoners om actief te participeren. Immers, 
iedere minuut telt! Een andere organisatie die enthousias-
te vrijwilligers zoekt is Buurtbemiddeling Westelijke Mijn-
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streek. U kunt lezen wat het doel van deze organisatie is 
en hoe, met behulp van vrijwilligers, de leefbaarheid in 
onze wijk verbetert kan worden. 

Op sportief gebied een kennismaking met zaalvoetbal-
vereniging Awt-Gelaen. Een andere tak van sport is het 
leefstijlprogramma BenFit van Medi Sport. 

Tot slot twee nieuwe rubrieken. Met ingang van deze 
wijkkrant zal in elke uitgave een typisch Limburgs re-
cept worden geplaatst. Laat u verrassen. Ook willen we 
als wijkplatform de activiteiten van de verenigingen van 
Oud-Geleen in de wijkkrant plaatsen. In deze editie ma-
ken we hiermee een begin. Mochten er verenigingen zijn 
die een bijdrage aan deze rubriek willen leveren, dan ont-
vangen wij deze graag voor de volgende wijkkrant.

Kortom, weer een wijkkrant vol informatie en interessante 
artikelen. Het Wijkplatform staat open voor opbouwende 
kritiek en we zien eventuele reacties op de wijkkrant met 
belangstelling tegemoet op ons e-mailadres info@wijk-
platformoudgeleen.nl  of bij een van de bestuursleden. 
Zie colofon op de achterzijde van de krant voor de adres-
sen. De volgende editie van de wijkkrant verschijnt in het 
najaar 2019. Als u voor die editie een artikel wilt aanleve-
ren, dan kan dat tot 1 september 2019. 

Ik wens u allen veel leesplezier,
Jannie Wiskerke,
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In het weekeinde dat ik dit voorwoord tik, is de 
klok een uur vooruitgezet. De zomertijd is een feit! 
Het is weer langer licht buiten en de zonnestralen la-
ten zich de komende maanden hopelijk veelvuldig 
zien. In het voorjaar en tijdens de zomermaanden is 
er in Oud-Geleen en Haesselderveld altijd veel te be-
leven.  Ook in 2019 staan er weer mooie festiviteiten 
gepland, waaronder in augustus het Bondschutters-
feest van de schutterij. Het belooft weer een mooie 
zomer te worden.   
Al die activiteiten en evenementen kunnen natuurlijk 
niet georganiseerd worden zonder de vele vrijwilli-
gers die actief zijn bij de verschillende verenigingen. 
Sinds januari heeft Buurtvereniging Schuttersplein 
weer een nieuw bestuur en het is mooi om te zien 
hoe de nieuwe bestuursleden de vereniging nieuw 
leven in hebben geblazen.  Ook daar zullen de ko-
mende maanden dus weer veel activiteiten georga-
niseerd worden. 
De horeca in Oud-Geleen is volop in ontwikkeling en 
er wordt ook gekeken naar de toekomst van de his-
torische kern van Oud-Geleen en de inrichting van 
de openbare ruimte. Dat gebeurt via het Masterplan 
Openbare Ruimte Oud-Geleen. Na de bewoners-
avonden is er een werkgroep samengesteld en deze 
groep denkt mee over de toekomstige inrichting. 
Ook kijken ze samen naar wat beter kan of anders 
moet. De inbreng van de bewoners en de werkgroep 
is geanalyseerd en wordt verwoord in een eerste vi-
sie voor de inrichting van de openbare ruimte in het 
beschermd dorpsgezicht Oud-Geleen. In november 
vindt een brainstromsessie plaats met de werkgroep. 
Ik hoop u binnenkort weer te zien bij de activiteiten 
van de vele verenigingen in de wijk. Aarzel trouwens 
niet om mij dan aan te spreken. Ik blijf namelijk graag 
op de hoogte van wat er speelt in Oud-Geleen! 

Leon Geilen 
Stadsdeelwethouder

Voorwoord
stadsdeelwethouder 
Leon Geilen

Rode Kruis 
afdeling Geleen 

Iedere donderdagmiddag is er in het Rode Kruis ge-
bouw aan de Kinkenweg 13a te Geleen een contact-
middag voor (oudere) dames. De contactmiddag is 
van 14 tot 16 uur. Onder het genot van een kopje 
koffie of thee kunnen mensen een praatje met elkaar 
maken of aan een handwerk werken. Ieder mag voor 
zichzelf een handwerk meenemen om aan te wer-
ken. Mag, het moet niet, er zijn geen verplichtingen.
Een keer per jaar, in de maand mei, is er een deelne-
mersdag. Hier komen de verschillende groepen van 
het Rode Kruis bij elkaar. Een gezellige dag met kie-
nen en een loterij.
Deze donderdagmiddagclub bestaat al meer dan 30 
jaar. Dat betekent dat er in de loop der jaren al ver-
schillende mensen weggevallen zijn en we met dit 
artikeltje een oproep doen voor nieuwe leden.
U kunt zich hiervoor opgeven bij: 

mevr. Bella Heutmekers, tel. 046 4741397 
mevr. Annie Adams, tel. 046 4751724

We zien u graag op de donderdagmiddagen. Loop 
gerust eens binnen.



Start 8 mei bij Medi Sport Oud-Geleen 
‘BenFit’ 
Eet en beweeg bewuster, boek resultaten!  

Bekend in Oud-Geleen
met Fysiotherapie- en trainingspraktijk Medi Sport? 
Naast fysiotherapie bieden zij beweegprogramma’s 
en een variatie aan groepslessen, fitness en squash. 
Wie in het bezit is van een abonnement kan aan alle 
sporten meedoen. En dat onder deskundige bege-
leiding! 

Meer dan alléén afvallen

Een andere troef van Medi Sport is het leefstijlpro-
gramma BenFit. Mensen komen meer in balans, voe-
len zich fitter en gezonder! Ellen Cuijpers, mede-ei-
genaar en fysiotherapeut: “BenFit is méér dan alleen 
afvallen. Het is een combinatie van bewuster, maar 
wel voldoende eten, verantwoord bewegen én zor-
gen voor ontspanning!” 

Tijdens 3 maanden is er individuele begeleiding: met 
adviezen op het gebied van voeding, bewegen en 
ontspanning, coachingsgesprekken en enkele meet-
momenten. Yvanca Evers, één van de coaches: “Wij 
van Medi Sport stimuleren, geven persoonsgerichte 
aandacht en vele praktische tips, zodat de deelne-
mer vanuit motivatie aan de slag kan en vertrouwen 
krijgt in zichzelf en BenFit.”

Deelnemer John over de meerwaarde van BenFit: 
“Eindelijk ben ik van mijn suikerverslaving af! Door 
BenFit eet ik nu 6 keer per dag: ontbijt, lunch, warm 
eten en drie tussendoortjes. Na 11 weken was ik 11 
kilo kwijt! Voor die tijd at ik de hele dag door, elk 
pondje ging door het mondje. Nu eet ik gevarieer-
der en gezonder: zuivel, groenten, fruit, vis én vlees.” 

John krijgt nu echt voldoende calorieën binnen. 
“Ik heb géén hongergevoel meer! Met dit resultaat 
ben ik heel blij en trots. Door anders en bewuster 
te eten en, heel belangrijk, 2 tot 3 keer per week te 
sporten is mijn overgewicht verdwenen en voel ik 
me gezonder en energieker. 

Dat alles met hulp en steun van de instructeurs en 
coaches van Medi Sport. 

Het programma BenFit van Medi Sport kan ik ieder-
een aanraden!”

Woensdag 8 mei om 19.00 uur is er bij Medi Sport 
Oud-Geleen (Norbertijnenstraat 77A) een voorlich-
tingsbijeenkomst over BenFit en kunt u uw vragen 
stellen. Vriendelijk verzoek zich vooraf aan te melden 
voor deze gratis bijeenkomst: 

info@medi-sport.nl
o.v.v. ‘Bijeenkomst BenFit 8 mei’. 



Op 18 september 1944 werd Geleen bevrijd door de 
Amerikaanse Second Armored Division bijgenaamd 
“Hell on Wheels”. Naast de ingang van het kerkhof 
staat een sculptuur ter herinnering aan onze bevrij-
ders. Het monument ‘Hell on Wheels’ is opgericht ter 
nagedachtenis aan 65 leden van de Tweede Ameri-
kaanse Pantserdivisie ‘Hell on Wheels’ die sneuvelden 
bij de bevrijding van de gemeenten Dilsen-Stokkem, 
Lanaken, Maasmechelen, Beek, Brunssum, Meerssen, 
Nuth, Schinnen, Sittard, Geleen, Stein, Valkenburg, 
Gangelt en Selfkant. Elf van hen waren van Noorse 
afkomst.
Onder de namen ook die van Warren R. Kappen (24 
jaar) en Francis M. Wilson. Zij lieten het leven bij de 
bevrijding van Geleen.  

Op D-Day plus 2, 8 juni 1944, landde de divisie op 
Omaha Beach en viel de Duitse stellingen aan in 
Bretagne en Normandië. Het duurde minstens een 
maand met voortdurende zware Duitse tegenaan-
vallen voordat de Duitse eenheden zich gewonnen 
gaven. De weg naar Parijs en Noord-Frankrijk was 
moeizaam en vergde maanden. Het doorkruisen van 
de Belgische Ardennen nam minder tijd in beslag. 
Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek werden in 
de week van 15 tot 19 september 1944 bevrijd 
door eenheden van de Amerikaanse Twee-
de Pantserdivisie. Op 18 september be-
reikten zij Geleen. De Amerikaanse op-
mars naar Midden-Limburg stagneerde 
op 19 september, enkele kilometers ten 
noorden van Sittard. De frontlinie liep 
nu dwars door Limburg.

‘GEVALLEN VAN 15 TOT 20 SEPTEMBER 1944’

Op de voorzijde van de sculptuur zijn de naam, rang, 
regiment en datum van 65 Amerikaanse militairen 
aangebracht, die tijdens de bevrijding van Zuid-Lim-
burg zijn gesneuveld.
De tekst op de achterzijde van de sculptuur luidt:

“TUSSEN 15 EN 19 SEPTEMBER 1944 BESTONDEN DE 
OPERATIES VAN DE 2ND ARMORED DIVISION UIT DE 
ZUIVERING VAN HET GEBIED  TUSSEN ZUID-WIL-
LEMSVAART EN MAAS, GEVOLGD DOOR DE AANVAL 
IN ZUID- LIMBURG OP DUITSLAND.”

Dit jaar is de bevrijding dus 75 jaar geleden. Dat feit 
wordt in Geleen op 18, 21 en 22 september groots her-
dacht.
Onder de naam “Gelaen in de sjtruim van de tied” 
wordt op 21 en 22 september in de Hanenhof door 
Heemkundevereniging Geleen een groot evenement 
georganiseerd dat zal handelen over bevrijding en 
vrijheid. Hieraan wordt o.a. meegewerkt door de drie 
Geleense harmonieën, Zanglust, schutterij HH. Marcel-
linus en Petrus, de Burgemeester Damenband en vele 
anderen. Het wordt een prachtige combinatie van mu-

ziek, historische beelden en show. Toegangskaar-
ten à € 12,50 zijn vanaf 22 april verkrijgbaar 

via ticketkantoor.nl en enkele voorverkoop-
adressen.    

Bevrijding van Geleen, 75 jaar geleden
 

foto: Harry Schmeits



In mei 2018 verhuisde Esthetica Linda naar de prach-
tige oude dorpskern van Oud-Geleen.
Tijdens deze verhuizing werd ik aangenaam verrast 
door het warme welkom van buurtgenoten, beken-
den en klanten. Mede door die warme ontvangst 
wist ik dat ik de juiste beslissing had genomen om 
hier te komen wonen en werken.

Esthetica Linda is een schoonheidssalon met een 
breed assortiment aan behandelingen. De behan-
delingen worden afgestemd op de wensen van de 
klant, maar zeker ook op de behoefte van de huid. 
Zo heeft de huid van een tiener een andere aanpak 
nodig dan een mannenhuid of een couperose huid. 
Ook is het mogelijk om een heerlijke ontspannende 
lichaamsmassage te nemen of een prachtige make-
up te laten aanbrengen.

Persoonlijke aandacht, het verbeteren van de huid 
en een juist advies zijn van belang om tot het beste 
resultaat te komen. De huid is immers het grootste 
orgaan van de mens en verdient de beste verzor-
ging. Daarom is het mogelijk om voor ieder huidtype 
en huidprobleem een individueel plan van aanpak te 
maken. Of het nu gaat om een droge, vochtarme of 
een vette huid, voor iedere huid is er wel een pas-
sende behandeling. 

Ook is het mogelijk om uw nagels te laten verzorgen 
bij Esthetica Linda. Mooie verzorgde nagels zijn het 
visitekaartje van iedere vrouw en het laat een goede 
indruk achter als deze er mooi en verzorgd uitzien. U 
kunt deze te laten verzorgen met een dunne gellaag 
in kleur of een mooie naturel look. Dan heeft u we-
kenlang geen omkijken meer naar uw nagels.

Ook de allerkleinste beauty’s kunnen bij Esthetica 
Linda terecht. Er worden namelijk diverse kinder-
feestjes en workshops (tijdens schoolvakanties) 

ESTHETICA LINDA

georganiseerd. Niet alleen op beauty gebied maar 
ook op knutselgebied zijn er voor creatieve kids di-
verse mogelijkheden om een te gek kinderfeestje te 
organiseren. Esthetica Linda komt dan bij de jarige 
job thuis met alle benodigde spullen zodat deze in 
zijn eigen omgeving een gezellig feestje kan geven. 
Neem een kijkje op de website voor alle mogelijkhe-
den.
 
Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem 
dan geheel vrijblijvend contact op voor een advies 
op maat.

Wellicht tot ziens,

Esthetica Linda 
Pieterstraat 69
6166 AP Geleen
046-4741848
www.estheticalinda.nl

Openingstijden:
Maandag  09.00 - 22.00 uur
Dinsdag  09.00 - 18.00 uur           
Woensdag  09.00 - 22.00 uur
Donderdag  09.00 - 22.00 uur
Vrijdag  09.00 - 13.00 uur
Zaterdag  gesloten
Zondag  gesloten



Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat Jonk-
heid st. Isidorus Awt-Gelaen op feestelijke wijze haar 
eerste lustrum sinds de heroprichting in 2014 heeft 
gevierd. Tijdens de lustrumreceptie werd Milou 
Kleinjans uitgeroepen als eerste meikoningin van de 
Jonkheid en bij het mei-den-evenement nam een 
nieuw, jeugdig bestuur de taken over van het oude 
bestuur, dat erin geslaagd is een oude traditie op-
nieuw te laten bloeien in Oud-Geleen. 

De Jonkheid trekt iedere eerste zaterdag van mei 
naar Daniken om daar – in overleg met Natuurmo-
numenten- een mei-den te kappen. Traditiegetrouw 

wordt de eerste kap van de ongeveer 20 meter lange 
den verzorgd door de bielemen van Schutterij H.H. 
Marcellinus en Petrus. Na de eerste slagen in het 
hout, nemen de leden van de Jonkheid de bijl ter 
hand en wordt er hard gezwoegd om de mei-den te 
kappen en op de bomenwagen naar de manege te 
vervoeren. Ook de bomenwagen is een op zichzelf 
staande traditie. Rond alle feestelijkheden van het 
lustrum van 2018, zou men immers haast vergeten 
dat de bomenwagen die de Jonkheid gebruikt, haar 
100-jarige jubileum vierde.

De bomenwagen wordt door de Jonkheid naar Oud-
Geleen gebracht, waar voorbereidingen worden ge-
troffen voor de feestelijke ceremonie die voorafgaat 
aan het planten van de mei-den. Om 18.30 uur wordt 
de mei-den, begeleid door schutterij, harmonie, regi-
menten en jonkheid naar het dorpsplein (hoek Pie-
terstraat-Peschstraat) van Oud-Geleen gebracht. Ook 
de patroonheilige st. Isidorus gaat mee in de stoet en 

Jonkheid st. Isidorus 
Awt-Gelaen: 
een springlevende 
traditie! 

hij is als het ware ooggetuige van de zegening van 
onze mei-den op het dorpsplein. De mei-den wordt 
zo een teken van vruchtbaarheid van de natuur en 
een geschenk aan de gemeenschap van Oud-Geleen. 
Na de inzegening wordt de mei-den van de bomen-
wagen gehaald en duwt de Jonkheid deze met staken 
omhoog, tot deze in de put valt. Dit is een spannend 
karwei en de vreugde is groot wanneer de mei-den 
eindelijk rechtop staat. Dan kan het feest beginnen!
De Jonkheid poogt ieder jaar weer te laten zien dat 
uitingen van cultureel erfgoed niet stoffig of saai, 
maar juist springlevende tradities kunnen zijn. Tra-
dities ontdekken is echter niet zo simpel. Een oude 
traditie weer tot bloei brengen is oog hebben voor 
en balanceren tussen de tradities die er momenteel 
al zijn of die juist verloren zijn gegaan. 
Zodoende heeft de Jonkheid besloten het mei-den-
evenement van 2019 te organiseren op 11 mei 2019. 
Dit is een week later dan gebruikelijk, om rekening te 
kunnen houden met plechtigheden voor dodenher-
denking op de eerste zaterdag van mei. Op 11 mei 
zal de mei-den in haar feestelijke stoet rond 19.00 
uur arriveren op het dorpsplein.

 De Jonkheid zal dan weer een nieuw hoofdstuk toe-
voegen aan de traditie die zij weer in volle bloei heeft 
gezet: het planten van een zesde mei-den als bijdra-
ge aan de verbondenheid van de gemeenschap van 
Oud-Geleen.

Wilt u de Jonkheid blijven volgen? Neem dan ook 
een kijkje op 
www.jonkheidawtgelaen.nl of 
www.facebook.com/jonkheidawtgelaen!



Wijkplatform Oud-Geleen organiseert iedere 1e 
donderdag van de maand een activiteit voor de 
ontmoetingsgroep. Deze wordt gehouden bij Vi-
vantes, woonzorgcentrum Oud Geleen aan de Pe-
schstraat 2. 
Naast het gezellig samenzijn onder het genot van 
een kopje koffie of thee is er ook ruimte voor een 
activiteit, iets creatiefs of een spreker waarbij een 
onderwerp of thema wordt uitgediept. Hiervoor 
hebben wij, in samenspraak met de ouderen, een 
jaarprogramma opgesteld. 
Komt u graag met anderen in contact dan nodigen 
wij u graag uit voor deze ontmoetingsochtenden. 
Iedere 1e donderdagochtend van de maand bent u 
van harte welkom van 10.00 – 12.00 uur bij Vivantes 

3 januari:
presentatie Rabobank over veilig bankieren
7 februari:
presentatie Ad Hoogenboom en Walter Buskens over 
de gevolgen van de tweede Wereldoorlog voor 
Geleen
14 maart:
lunch in het kader van NL Doet
4 april:
bloemschikken Pasen
2 mei:
wandeling door de tijd door Hubert van Loo
6 juni:
Quizochtend

Ontmoetingsgroep ouderen Oud-Geleen

aan de Peschstraat.
Wel graag van tevoren aanmelden bij

Miranda Janssen tel. 046-4750770 of 
Jannie Wiskerke tel. 06-57172569

Aanmelden is noodzakelijk omdat we, afhankelijk 
van het programma, soms afwijken van dag of plaats. 
Het zou jammer zijn wanneer u voor een gesloten 
deur staat.

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

Het Wijkplatform Oud-Geleen

4 juli:
presentatie wegkruizen Chris Willems
1 augustus:
presentatie Alzheimer Centrum 
“Hoe houd ik mijn hersenen gezond”
5 september:
Medi-Sport bewegen en voeding
3 oktober:
koersbal KBO
7 november:
crea-ochtend, kaarten maken
5 december:
bloemschikken Kerst
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Zoals in zo vele Limburgse dorpen en steden is 
onze schutterij veruit de oudste vereniging.  In au-
gustus van dit jaar herdenkt onze oudste vereniging, 
de schutterij uit Oud-Geleen, het feit dat ze 380 jaar 
geleden werd opgericht. Uiteraard is er dan ook weer 
een groot schuttersfeest in Daniken. Onderstaand 
een korte blik op de historie van het schutterswezen 
in Geleen.

In 1639 werd in Geleen door pastoor Nicolaas Leurs 
de Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievul-
digheid opgericht als kerkelijk instituut. Hieruit werd 
een compagnie geformeerd die zich als een schutte-
rij zou presenteren. Deze compagnie had een eigen 
reglement en hield ook een jaarlijks koningsvogel-
schieten. En daarmee was de eerste Geleense vereni-
ging opgericht.

Deze compagnie had geen justitiële of weerbare 
functie. Hij was meer bedoeld als vereniging met een 
religieus karakter. Als laatste van de doelstellingen 
van de reglementen staat dan ook dat men de pro-
cessie dient te vergezellen om te voorkomen dat het 
H. Sacrament ongerechtigheid en oneer wordt aan-
gedaan door ketters en kwade christenen.
Het vogelschieten vond plaats op het kerkhof en 
voor de koning werd een prachtige zilveren vogel 
geschonken door heer Arnold V Wolfgang Huyn.  
De schutter die de vogel af schoot kreeg als prijs 
een hoed. Deze eerste koningsvogel is er nog, maar 
wordt slechts af en toe gebruikt. 
Blijkbaar is deze compagnie toch een eigen weg ge-
gaan en heeft men zich langzaam los proberen te 

Schutterij HH. Marcellinus en Petrus 
380 jaar

maken van de Aartsbroederschap.  In 1697 wordt er 
in archiefstukken voor het eerst gesproken over een 
conflict tussen de schutmeesters en ene Jan Scho-
rens. Hij had de schutters negen tonnen bier beloofd 
als zij zijn herberg als verenigingslokaal zouden ge-
bruiken. Deze afspraak kwam hij niet na er er volgde 
een gerechtelijk proces. Daarna vernemen wij niets 
meer over deze eerste schutterij.

Jonggezellen
De schutterij komt echter in 1710 opnieuw tot leven 
als kapelaan Norbertus Ulrichs een “compagnie der 
jongesellen” opricht.  Hij geeft de (schutters)com-
pagnie een zilveren vogel, een vaandel, trommen en 
sjerpen voor de officieren.  Uit deze periode stamt 
ook de eerste zilveren plaat die de schutterij rijk is. 
Deze is van Johannes Paes, de eerste kapitein. Er wor-
den nu ook koninginnen genoemd en de eerste die 
wij kennen is Maria Penris in 1714.
Tot vlak voor de Franse tijd heeft deze schutterij be-
staan, maar in 1792 verbood drossaard Strens alle 
spelen, dansspelen en vogelschieten. Dit kwam door 
het overlijden van Keizer Leopold II.  Bij de Franse 
wetten van 1791 en 1795 werden niet alleen de 
schutterijen verboden, maar werden ook hun bezit-
tingen en inkomsten in beslag genomen

Heroprichtingen
De eerste heroprichting vond plaats na de Franse tijd 
in 1825. Het was kapelaan Feron die het initiatief nam 
om er weer een jonggezellenschutterij van te maken. 
Deze is echter geen lang leven beschoren geweest; 
slechts enkele jaren hield deze stand.



Recept:
Zomers 
gehakt

De volgende heroprichting  was in 1857 en nu wer-
den er ook enkele nieuwe elementen toegevoegd. 
Dat waren bijvoorbeeld de kadetten te paard en de 
voorloper. Deze laatste ging met twee “bielemen” en 
een tambour vooruit. Hij had een karwats bij zich 
en zij kondigden de komst van de schutterij aan en 
maakten de weg vrij. De laatste heroprichting da-
teert van 1937.

Met de tijd mee
Ook al heeft een schutterij een hoog cultuur-histo-
risch gehalte, men moet toch met de moderne tijd 
mee. Dat heeft men ook altijd goed voor ogen ge-
houden. Ook de dames doen meer en meer hun in-
trede in de schutterwereld en ook de Oud-Geleense 
schutterij ontkomt niet aan de discussie en besluit-
vorming. Was het eeuwenlang alleen de koningin die 
zich binnen de gelederen kon vertonen, sinds 1985 
wordt de vereniging opgesierd met marketensters. 
Verder werd het besluit genomen dat ook dames 
deel mogen uitmaken van het muzikale gedeelte 
van de schutterij. En deze muzikale afdeling bestaat 
nu niet meer alleen uit tambours, maar ook uit een 
prachtig klaroenkorps. Uit het oogpunt van milieu-
bescherming wordt gebruik gemaakt van kogelvan-
gers, om de loden kogels te kunnen hergebruiken.

De schutterij heeft door de eeuwen heen een sterke 
band gehouden met de kerk. Pastoors en kapelaans 
zorgden in de eerste eeuwen voor het handhaven 
van de vereniging en ook nu nog bekleedt de gees-
telijkheid er een belangrijke functie, hoewel de bur-
gemeesters zich de laatste jaren ook doen gelden. 
Een fantastisch samengaan dus van wereldlijke en 
geestelijk invloed in de cultuurhistorie.
Meer informatie op www.schutterij-geleen.nl en in 
de boeken “Oorsprong en geschiedenis van 350 jaar 
schutterswezen in Geleen” (1989) en “Feestelingen – 
2009”.

Ad Hoogenboom

Voor 4 personen
ingrediënten

500 gram gehakt (half om half)
1 flesje zomers wit bier (bijvoorbeeld Euleteul 
van Brouwerij de Fontein)
½ ei
Zout / peper
panko ( broodkruim: verkrijgbaar bij Toko of su-
permarkt)
2 uien
2 rode paprika
5 tomaten
50 gram roomboter
bloem
verse kruiden zoals bieslook en platte peterselie
Bereiding
Start met het aanmaken van het gehakt: doe het 
gehakt in een kom, voeg ½ dl bier, het halve ei, 
panko, zout en peper toe. Kneed dit goed door en 
maak er kleine balletjes van.
Ontvel de uien en snijd deze in kleine stukjes. 
Verwijder de zaadlijsten van de paprika en snijd 
deze tot dunne reepjes. Ontvel de tomaten door 
ze te dompelen in kokend water en dan meteen 
over te brengen in koud water. Snijd de tomaten 
in stukken. 
Neem een diepe koekenpan: bak de balletjes aan 
in de roomboter totdat deze mooi bruin zijn aan 
de buitenkant. Haal ze uit de pan en leg de bal-
letjes op een bord. Bak in dezelfde pan de uien 
en de paprika’s gaar. Voeg de tomaten toe en blus 
het verder af met 100 milliliter bier. 
Voeg de balletjes toe en laat inkoken gedurende 
10 tot 15 minuten.
Bind de saus licht met de aangemaakte bloem. 
Proef of er wellicht nog wat zout of peper toege-
voegd moet worden. Bij serveren besprenkelen 
met de verse kruiden (hoeveelheid naar smaak).
Tip
Lekker bij salade, met gebakken aardappeltjes of 
desembrood.

Voor meer info: www.receptenuitlimburg.nl



ZVV Awt Gelaen werd opgericht in 2010. Het eer-
ste team stroomde binnen enkele jaren door naar de 
top van het Limburgse zaalvoetbal en weet zich daar 
tot op de dag van vandaag te handhaven. Sterker 
nog, de club speelt elk jaar een prominente rol in de 
strijd om het kampioenschap in de provinciale top-
klasse. Onlangs werd het kampioenschap van dit sei-
zoen na een zinderende strijd met de naaste concur-
rent veiliggesteld. Het betreft het 6e kampioenschap 
in het bestaan van de vereniging en het tweede in 
de topklasse. Het winnen van deze competitie is het 
hoogst haalbare binnen de provincie Limburg. 

Naast het eerste telt de vereniging ook nog een 2e 
en een 3e team. Het 2e opereert succesvol in de 1e 
klasse. Het 3e team boekt mindere resultaten maar 
heeft wel het meeste plezier. 

De club is heeft ook de nodige successen geboekt 
in de strijd om de Limburgse beker. Meerdere keren 
werd de finale bereikt en de beker kon drie keer wor-
den meegenomen naar Awt-Gelaen. In de daarop-
volgende strijd voor de Nederlandse beker werden 
diverse gerenommeerde Nederlandse eredivisie-
clubs uitgeschakeld. Een leuke anekdote is dat de 
vereniging ooit in Rotterdam werd aangekondigd als 
Zaalvoetbalvereniging A(a) W(ee) T(ee) Geleen.  

Voorzitter is Paul Hendriks, “eine echte Awt-Gelaense 
jòng” met een groot voetbalhart en een rijk verleden 
op de Limburgse voetbalvelden. Ook secretaris Kevin 

Hendriks is een onmisbare schakel binnen de vereni-
ging. Mede door toedoen van beiden, vinden gere-
nommeerde spelers hun weg naar Awt-Gelaen om 
daar voor hun plezier te voetballen en er voor jaren 
te blijven. De inzet van het bestuur, de kwaliteit van 
de spelers en de continuïteit van de selectie vormen 
de basis voor het succes. 

Clublokaal is Café Wilhelmina waar spelers en sup-
porters elkaar met regelmaat plegen te ontmoeten. 
Daar staan ook de behaalde trofeeën en het café 
vormt het decor voor de jaarlijkse kwajongcon-
coursen en feestavonden. 

Als u een keer wilt genieten van een spannende voet-
balwedstrijd met veel snelheid, technische hoog-
standjes en de nodige doelpunten, dan is een bezoek 
aan een wedstrijd van ZVV Awt-Gelaen alleszins aan 
te bevelen. De thuiswedstrijden worden elke maan-
dag om 20.00 uur gespeeld in sporthal Glanerbrook. 
De entree is gratis. Voor de programmering kunt u de 
site van de club raadplegen. 
Tip: op 18 mei a.s. speelt ZVV Awt-Gelaen om 20.00 
uur in de stadssporthal van Sittard de finale voor 
Limburgse beker. Dit belooft wederom een spek-
takelstuk van de eerste orde te worden en hopelijk 
verhuist de beker voor de vierde keer mee naar Café 
Wilhelmina. 

ZVV 
Awt-Gelaen
Zaalvoetbal 
van topklasse

Paul links en Kevin Hendriks
evalueren hun 6de kampioenschap



Met ingang van 1 januari dit jaar is het al 6 jaar 
bestaande project Burgerhart overgegaan naar een 
volledig door de gemeente ondersteund burgerini-
tiatief onder de naam Stichting Burgerhart Sittard-
Geleen. Stichting Burgerhart draagt zorg voor de 
hartveiligheid van de inwoners en bezoekers aan de 
gemeente Sittard-Geleen door het beschikbaar stel-
len van AED’s (Automatische Externe Defibrillators) 
en het zorgen voor voldoende burgerhulpverle-
ners. Door bij een hartstilstand binnen 6 minuten te 
kunnen reageren, stijgt de overlevingskans van het 
slachtoffer met 25%.
De Stichting is een samenwerkingsverband van 
alle binnen de gemeente bestaande Rode Kruis- en 
EHBO-Verenigingen. De verenigingen staan dichtbij 
en in de gemeenschap waardoor zij laagdrempelig 
zijn. Zij verzorgen de basisopleiding voor reanimatie, 
het gebruik van een AED en de noodzakelijke herha-
lingscursussen. Mensen die Sittard-Geleen wonen of 
werken kunnen zich via het project Burgerhart laten 
opleiden tot burgerhulpverlener. Aan het volgen van 
een dergelijke opleiding zijn, onder de onderstaande 
voorwaarden, geen kosten verbonden. Deze kosten 
worden gedragen door de Stichting. De voorwaar-
den hiervoor zijn:

• Men is inwoner van of werkt binnen de gemeente.
• Men stelt zich beschikbaar als burgerhulpverlener.
• Men registreert zich bij Hartslag NU om in geval van 
een hartstilstand opgeroepen te kunnen worden.

Wilt u burgerhulpverlener worden dan kunt u zich 
aanmelden bij Stichting Burgerhart Sittard-Geleen. 
U kunt de Stichting bereiken via 

ger.lengowski@ziggo.nl 

Ook is er meer informatie te vinden op de facebook-
pagina van Burgerhart Sittard-Geleen.

Stichting Burgerhart van start

Wat doet een burgerhulpverlener? 
De gemeente is ingedeeld in veertig zones (denk-
beeldige cirkels). Dit zijn 6-minuten zones. In het 
midden van de zone is een AED geplaatst. Burger-
hulpverleners in deze cirkel kunnen binnen 6 minu-
ten ter plaatse zijn wanneer iemand bijvoorbeeld 
een hartstilstand krijgt.
Wanneer iemand een hartstilstand krijgt binnen uw 
zone wordt altijd 112 gebeld. De meldkamer stuurt 
dan twee ambulances naar de plaats van het onge-
val. U en andere burgerhulpverleners ontvangen een 
Sms-bericht. Een aantal krijgt de opdracht om naar 
het slachtoffer te gaan om te reanimeren. Anderen 
krijgen de opdracht om de dichtstbijzijnde AED te 
halen. Dit Sms-bericht wordt naar meerder hulpver-
leners tegelijk gestuurd. Zo is de kans groter dat een 
van hen in de gelegenheid is om hulp te bieden en 
een iemand er niet alleen voorstaat.  in

Ok bij de JUMBO in Oud-Geleen
is een AED aanwezig.



Wat is buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling bemiddelt bij conflicten die spe-
len tussen buren en/of buurtgenoten. Getrainde 
vrijwilligers helpen buren om zelf hun problemen 
op te lossen. Zij luisteren naar het verhaal van beide 
partijen en helpen hen om samen tot een oplossing 
te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. 
Buurtbemiddeling is een samenwerking tussen de 
drie gemeenten in de Westelijke Mijnstreek, de vier 
woningcorporaties en de politie. De uitvoering is in 
handen van Partners in Welzijn. Voor buurtbemidde-
ling is een parttime beroepskracht werkzaam, die de 
vrijwillige buurtbemiddelaars ondersteunt.
Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar mensen met uiteenlopende 
achtergronden en verschillende leeftijden. Een speci-
ale opleiding is niet vereist. Ben je van huis uit al een 
vredestichter, ben je minimaal 21 jaar, kun je goed 
luisteren, ben je onpartijdig en wil je minimaal één 
keer per maand bemiddelen? Dan is buurtbemidde-
ling iets voor jou! Een succesvolle bemiddeling kan 
alleen plaatsvinden met vakmensen: goed getrainde 
vrijwilligers. Iedere bemiddelaar krijgt om die reden 
een verplichte door het centrum van criminaliteit-
spreventie erkende  basistraining.
Taken:
• Het voeren van afzonderlijke intakegesprekken bij de 
buren thuis.
• Het leiden van het gezamenlijk bemiddelingsgesprek 
op een neutrale locatie.
• Deelname aan (intervisie) bijeenkomsten (circa 6 x per 
jaar)
Wat vragen we:
• Flexibele inzet bij huisbezoeken en bemiddelingen
• Een onpartijdige, open en respectvolle houding
• Goed kunnen luisteren, samenvatten en doorvragen
• Bereidheid om in de avonduren te werken
• Geheimhouding van ingebrachte zaken
• Bereidheid om deel te nemen aan de basistraining op 
vrijdag 17 en zaterdag 18 mei, terugkomdag en jaar-
lijkse verdiepingstraining (1 dag)

Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek is van 
start gegaan en zoekt enthousiaste vrijwilligers 
die graag hun steentje willen bijdragen aan de 
leefbaarheid in hun stad of dorp

Tijdsinvestering
Beschikbaarheid van circa 2 tot 4 uur per week
Durf jij de uitdaging aan?
Heb je interesse in deze boeiende en afwisselende 
functie?
Neem dan contact op met:
Anne Fingskes (coördinator buurtbemiddeling)
T: 06-36599612 of 046-4575700
E: afingskes@piw.nl

De eerste lichting vrijwillige buurtbemiddelaars 
heeft in januari de basisopleiding met goed gevolg 
afgerond en is per 1 februari vol enthousiasme ge-
start met bemiddelen. Het loopt zo goed met de aan-
meldingen dat er al een volgende basisopleiding is 
gepland op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei. 



Onze Whatsapp-groep Buurtpreventie bestrijkt 
het gebied Oud Geleen, Haesselderveld, Janskam-
perpark en Daniken (zie onderstaande foto).

Er is één beheerder/coördinator voor het gehele ge-
bied. Verder is dit gebied onderverdeeld in wijken 
die elk hun eigen whatsapp-groep en -beheerder 
hebben. De beheerders zien erop toe dat de regels in 
de groep worden nageleefd. Bovendien kan de be-
heerder meldingen doorgeven aan beheerders van 
andere wijken, bijvoorbeeld als een verdacht voer-
tuig of persoon zich naar een aangrenzende wijk ver-
plaatst. De beheerders kunnen communiceren via 
een aparte groep. 
Voor het overige en belangrijkste deel bestaat de 
WhatsAppgroep uit waarnemers: de inwoners van 
de wijk. Ook de wijkagent kan participeren en aan de 
groep worden toegevoegd. Hij of zij zal echter niet 
reageren in de chat maar is enkel lid om zaken waar 
te nemen. Op politie.nl zie u welke wijkagent er ac-
tief is in uw buurt en hoe u hem/haar kunt bereiken.
Spelregels
Op de WhatsApp-groepen zijn de volgende spelre-
gels van toepassing.
• Deelnemers zijn minimaal 18 jaar.
• Deelnemers wonen in de wijk.
• De politie komt alleen in actie wanneer een mel-
ding bij 112 gedaan wordt. Geen spoed, wel politie 
nodig? Bel dan 0900-8844.
• Laat via een WhatsApp-bericht aan elkaar weten of 
de politie al gebeld is. Vaak is dat degene die een ver-
dachte situatie als eerste signaleert.
• Let op het taalgebruik: niet vloeken, schelden, dis-
crimineren en dergelijke.
• Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/
wetten.

Whatsapp 
Buurtpreventie

• Verstuur alleen foto’s van een verdachte voor het 
verstrekken van een signalement als dit voor de mel-
ding noodzakelijk is of een meerwaarde heeft. Da-
derkenmerken  zoals geslacht, huidskleur, lengte en 
gezicht, kunnen een dader ook goed beschrijven.
• Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het 
type en het kenteken.
• Gebruik de WhatsApp-groep(en) alleen waarvoor 
hij bedoeld is en niet voor onderling contact of pri-
véberichten.
Orde bewaren
Om de WhatsApp-groep zo goed mogelijk te laten 
functioneren is er een soort gedragscode opgesteld: 
de SAAR-methode. Deze bestaat uit 4 soorten acties.
1.Signaleer
Zie u iets verdachts, bijvoorbeeld 2 personen in de 
tuin van een ander, probeer dan goed te onthouden 
wat u hebt gezien. Let op kleding, geslacht, huids-
kleur, lengte en gezicht. Ziet u een verdacht voertuig, 
noteer dan de kleur, het merk, het type en het kente-
ken.
2.Alarmeer
Zie u iets waarbij de politie direct in actie moet ko-
men? Bel dan altijd eerst 112 voordat u het signale-
ment doorgeeft in de WhatsApp-groep. Is er geen 
spoed bij de melding, maar wilt u wel de politie in-
lichten? Bel dan 0900-8844.
3.App
Dit is het bericht waarin u het daadwerkelijke signa-
lement doorgeeft en beschrijft wat u gezien hebt. 
Geef ook aan of u de politie wel of niet gebeld hebt.
4.Reageer
Nadat u het signalement hebt doorgegeven is er mis-
schien de mogelijkheid om de personen te volgen of 
hun plannen te verstoren. Probeer dit altijd samen te 
doen met buurtbewoners en doe het alleen als het 
veilig is. Breng uzelf en anderen niet in gevaar.

Het is dus niet de bedoeling om in de whatsapp 
groep bijvoorbeeld over gevonden/verloren huisdie-
ren, voorwerpen ect. te communiceren. Hiervoor be-
staan er facebook pagina’s zoals “waar is mijn Angel” 
en “Needy dogs”, welke zeer effectief blijken te zijn.
Voor gevonden/verloren voorwerpen kan men ook 
terecht via onze eigen facebook pagina 
“Wijkplatform Oud Geleen”.

Uit criminaliteitscijfers blijkt dat buurten die zicht-
baar actief zijn, inbrekers afschrikken.  De zichtbaar-
heid van de WhatsApp-groep Buurtpreventie is daar-
om erg belangrijk. Laten we elkaar hierin helpen.



In 2009 is de Stichting Bloempje voor het goede 
doel geboren. Voordat het een stichting was kwam 
Linda Adriaens met het Bloempjesteam ook al op 
voor groepen mensen die het moeilijker hebben in 
de verhardende maatschappij waarin veel mensen 
en bedrijven bezig zijn om zelf beter te worden en 
vergeten dat niet iedereen mee kan in deze compe-
titie. 
De naam Bloempje staat niet alleen voor schoonheid 
en uniek zijn maar heeft in oorsprong juist een sterke 
letterlijke betekenis. Een stichting heeft geld nodig 
om te bloeien dus bedacht Linda het idee om kleur-
rijke, papieren bloemetjes te laten maken door arme 
kinderen in weeshuizen in Indonesië en deze in Ne-
derland te verkopen aan mensen die dit interlokale 
goede doel wilden steunen. 
Samengevat: via de Stichting Wins kwam Linda in 
contact met weeshuizen in Indonesië. Ze zorgde er-
voor dat deze kinderen potloden, stiften en andere 
materialen kregen en dat ze naar eigen inzicht cre-
atief bezig konden zijn om bloemetjes te maken, al-
lemaal uniek dus. Deze bloemetjes werden naar Ge-
leen gestuurd en verkocht door Linda voor € 1,- per 
stuk. Een deel van de winst werd naar de weeshuizen 
gestuurd en van de rest kon Linda zelf evenemen-
ten organiseren. Voordeel is dat deze Bloempjes niet 
vergankelijk zijn en een verhaal vertellen dat veel 
mensen inspireert. Linda werd ook regelmatig op-
gezocht door mensen die het moeilijk hadden of het 
luisterend oor nu eenmaal gevonden hadden. Het  
was het onmogelijk om dit vanuit haar thuisbasis 
te blijven doen. Zij vond een passende oplossing. In 
sportcentrum Laco Glanerbrook ligt bij de schaats-
baan een chaletje waar amper gebruik van werd 
gemaakt. Met de andere vrijwilligers heeft ze toen 
geopperd om dat chaletje om te dopen tot wat we 
nu kennen als het “Glanerbloempje”. Dit is een paar 
dagen in de week geopend en wordt gerund door 
vrijwilligers. Hiermee is een heuse win-win situatie 
gecreëerd want niet alleen kunnen schaatsers of in 
de zomer wielrenners er terecht voor koek en zopie, 
het Glanerbloempje is misschien nog wel meer een 

gemeenschapshuisje waar mensen uit de buurt te-
recht kunnen voor een praatje. 
Meest bijzonder is dat er bijna wekelijks op de woens-
dag kinderfeestjes gehouden worden voor kinderen 
die dat om financiële of sociale redenen thuis niet 
kunnen. De stichting zorgt voor een versierd huisje, 
een mooie verjaardagstaart, warmte die hoort bij 
een feestje, een programma dat Tim Bubbels en zijn 
vriendin Daniëlla voor de kinderen verzorgen en als 
kers op de taart ook nog frietjes met snacks. 

Naast deze feestjes organiseert het team 2x per jaar 
een groter feest voor verstandelijk beperkte mensen 
uit de regio. Dit is een paar keer in een grotere ruimte 
van Laco geweest maar vindt soms ook plaats bij De 
Boerderij op de Hofstraat in Geleen. Er zijn ook een 
paar edities geweest in discotheek Mondial in Beek.
Het moge duidelijk zijn dat de organisatie van deze 
activiteiten enkel mogelijk is met de juiste slagkracht 

Bloempje voor het goede doel 



Sinds september 2018 heeft huiskamerblokhut 
De Petticoat, Houtmanstraat 18 te Geleen haar deu-
ren geopend voor oud en jong. Een ontmoetings-
ruimte voor een goed gesprek en diverse activiteiten. 
Mijn naam is Marla Geurts en van 2007 tot 2015 ben 
ik actief geweest bij welzijnsinstellingen als sociaal 
werker. Het idee voor het bouwen van een klein-
schalige ontmoetingsruimte is ontstaan tijdens mijn 
werkzaamheden als sociaal werker. Na mijn verhui-
zing naar Geleen in 2016 kon ik mijn idee verwezen-
lijken door het bouwen van een blokhut in mijn ach-
tertuin. Doe, praat en denk mee! Mijn motto is: 

’je gaat met meer naar huis dan je bent gekomen!’ 

Iedere dinsdag van 9.30 uur tot 11.30 uur is iedereen 
van harte welkom bij  huiskamerblokhut De Petti-
coat voor ‘Koffie met een Kaartje’: ontmoetingen en 
gesprekken aan de hand van themakaartjes of een 
zelfgekozen onderwerp. In de afgelopen maanden 

Huiskamerblokhut 
De Petticoat; een 

ontmoetingsruimte 
voor oud en jong!

kwamen al diverse onderwerpen voorbij zoals man-
telzorg, samenleven met zoveel generaties in deze 
tijd en informatie over positieve gezondheid. Dit 
doen we natuurlijk onder het genot van een kop kof-
fie of thee in een kleinschalige setting (maximaal 10 
personen). Aanmelden is niet nodig …loop gewoon 
eens binnen.
Daarnaast bestaat bij voldoende belangstelling de 
mogelijkheid tot het volgen van een workshop of 
cursus. In de afgelopen weken is de cursus ‘Zet een 
stap’ gegeven’. Een cursus van 3 tot 4 bijeenkomsten 
waarbij via een bordspel samen wordt gewerkt aan 
doelen of wensen. Tijdens de spelrondes ontvangt 
en geeft men ondersteuning en tips om dit doel te 
kunnen halen. Informeer eens bij De Petticoat wat er 
nog meer mogelijk is op het gebied van meedoen, 
goed in je vel zitten en zingeving.

Iedere woensdagavond vanaf 18.45 start in De 
Petticoat het wekelijks brei-café: ‘Breien met een 
rode draad’.
Jong en oud kan mee doen. We breien tot 20.45 uur. 
Bij voldoende belangstelling is er de mogelijkheid 
tot het nemen van breilessen. Neem uw breiwerk 
mee, doe inspiratie op bij andere deelnemers of duik 
in de breiboeken van de Petticoat. 
Afgelopen jaar hebben we met veel plezier meege-
daan met de breicampagne van Het Ouderenfonds 
Ook de presentatie over het Droomdekentjes-initia-
tief door een deelneemster van Droomdekentjes was 
inspirerend! Nieuwe ideeën zijn van harte welkom!!
Er wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro per activi-
teit inclusief een kop koffie of thee.
Voor de jeugd (en hun ouders/grootouders) worden 
binnenkort op de woensdagmiddag brei-activiteiten 
opgestart.

Heeft u vragen of wilt u informatie? 
www.petticoatgeleen.nl
https://www.facebook.com/blokhutdepetticoat/
Email: info@petticoatgeleen.nl
Mobiel nummer: 0651518839

Tot ziens in De Petticoat!
 

(vrijwilligers en geld). De positieve reacties die de 
vrijwilligers krijgen zorgt er gelukkig voor dat dit bij 
de stichting meer dan gezond is. Wat financiën be-
treft, is het logisch dat het verkopen van de papieren 
bloemetjes niet voldoende opbrengst oplevert. Ge-
lukkig zijn er sponsoren die in de club van 50 jaarlijks 
€ 50,- of meer doneren en zijn er ook anonieme gel-
den die de acties mogelijk blijven maken. 
Buiten de regionale bekendheid is er een paar jaar 
geleden in het magazine 100% NL een groot artikel 
aan het Bloempje geweid, is er voor de stichting di-
verse keren ruimte gemaakt in (regionale) kranten 
en weekbladen en is zelfs de nationale TV op bezoek 
geweest voor een kort interview en een kijkje in de 
keuken.
Linda en haar enthousiaste team hadden jaren gele-
den niet kunnen vermoeden dat iets dat heel klein 
begon in een woonkamer in de wijk De Kluis zou uit-
groeien tot zulke grootse daden in de regio.   
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HARMONIE ST. CECILIA 1866 GELEEN (www.harmoniegeleen.nl)
Agenda 
Iedere 1ste zaterdag van de maand oud papier inzameling Schuttersplein  
09.00-12.00 uur
06 april Themaconcert
14 april  Palmpasen (optie)    
27 april Opening Koningsdag    
11 mei  Mei-den-planting    
19 mei  Majorettewedstrijd
02 juni  Communie Augustinuskerk (optie)
16 juni  Parochiefeest (optreden jeugdorkest) 
05 juli  Zomerconcert
18 augustus Bondschuttersfeest Schutterij
01 september Opening Braderie Oud Geleen    
 
20 september Concert Hanenhof Heemkunde (3 concerten)
06 oktober Voorspeelmiddag
10 november Limburgs Kampioenschap Majoretten
17 November Cecillia-mis Kluis
      
SCHUTTERIJ HH. MARCELLINUS & PETRUS (www.schutterij-geleen.nl)

Programma 2019  (ovb)
Zon 05 mei        Koningsvogelschieten
Zat. 11 mei        Mei -Den planten
Zon 19 mei       Bondsfeest te Spaubeek
Zon 16 juni       Processie
Zon 30 juni       Bondsfeest te Stein
Zon 07 juli         OLS te Sevenum
Zon 21 juli        ZLF te Puth

Weekend 16-18 augustus:     Bondsschuttersfeest Oud-Geleen
Zon 01 september                    Kermis en Bondsfeest te Heerlen

Weekend 21 en 22 september deelname aan evenement Geleen 75 jaar be-
vrijd en jubileum heemkundevereniging in de Hanenhof.

Zanglust Geleen (www.zanglustgeleen.nl)

Zie website
ZVV Awt-Gelaen
18 mei Finale Limburgse beker zaalvoetbal Stadssporthal Sittard 20.00 uur

Stichting Wielerbaan Geleen
Don 20 juni Recordpoging baanuurrecord 80+ door Hans (klok) Bodens
Aanvang 17.30 uur (bij ideale weersomstandigheden) komt dat zien! vrije entree

Verenigingsnieuws


