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Beste wijkbewoners,

Het wijkplatform wenst iedereen een goede gezond-
heid toe. Diegenen die door het corona ziek gewor-
den zijn wensen we veel beterschap en de mensen 
die hierdoor dierbaren verloren hebben wensen we 
heel veel moed en sterkte toe.  
De 12e editie van de wijkkrant ziet er qua inhoud 
anders uit dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het 
Coronavirus houdt ons allen  in zijn greep, het soci-
ale leven zoals de verenigingen, sportactiviteiten, de 
hulpverlening en ieder persoonlijk. Er stonden dan 
ook een aantal mooie activiteiten gepland voor de 
komende tijd, activiteiten waar we aandacht aan wil-
den besteden in deze wijkkrant middels artikelen en 
foto’s. Zo stond o.a. het plaatsen van de mei-den door 
de Jonkheid weer gepland, de NL-doet activiteiten 
in Oud-Geleen, en de ‘Samen loop voor hoop’ in het 
sportpark in Geleen. Helaas kunnen deze activiteiten 
geen doorgang vinden waardoor we een aantal ar-
tikelen hebben moeten schrappen. De wijkkrant is 
daardoor iets dunner geworden deze keer.
Maar toch ook weer een wijkkrant met informatie 
en wetenswaardigheden over Oud-Geleen en om-
geving. Buurtvereniging Schuttersplein presenteert 
zich na een herstart en een mooi interview met een 
100-jarige uit Oud-Geleen. Ook een prijzenswaardig 
initiatief voor een minibieb van een buurtbewoner 
die zich aan u voorstelt. Het jaarprogramma voor de 
ontmoetingsgroep ouderen hebben we geplaatst 
ondanks dat we de bijeenkomsten voorlopig moeten 
opschorten. Hopelijk ontmoeten we elkaar weer la-
ter in het jaar. In het kader van veiligheid en preven-
tie doen we een oproep voor vrijwilligers voor het 
buurtpreventieteam en de politiepost van Geleen 
bevindt zich nu in onze buurt. 

v o o r w o o r d

Het is de komende tijd niet mogelijk, maar het Jeugd-
sportfonds legt uit wat zij voor kinderen kunnen be-
tekenen die willen sporten maar dit nu niet kunnen 
door de financiële situatie van hun ouders. Sporten is 
gezond en moet mogelijk zijn voor iedereen. Ook in-
formatie over de Werkplaats financiën voor mensen 
die knelpunten in hun financiële situatie hebben of 
dreigen te krijgen.                                                                                                                                  
En natuurlijk weer een lekker recept.
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 achterzijde 
van de krant voor de adressen. De volgende editie 
van de wijkkrant verschijnt in het najaar 2020. Als u 
voor die editie een artikel wilt aanleveren, dan kan 
dat tot 1 september 2020. 

Ik wens u allen veel leesplezier,
Jannie Wiskerke,

Voorzitter Wijkplatform 
Oud-Geleen
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Op het moment van schrijven, schijnt de zon volop. 
Wie niet beter weet, zou denken dat iedereen lekker 
aan het genieten is van het voorjaar. Maar niets is min-
der waar. Het coronavirus heeft het openbare leven zo 
goed als stilgelegd. Waar het kan wordt thuis gewerkt, 
de scholen en de horeca zijn gesloten en de mensen 
in de zorg draaien overuren. De kwetsbare groepen in 
onze samenleving, waren nog nooit zo kwetsbaar. 

Ook in Oud-Geleen en Haesselderveld is het stil op 
straat.  Waar het normaal gesproken bruist van acti-
viteiten in het voorjaar, stromen de annuleringen nu 
binnen.  Zo heeft de Revue Awt-Gelaen de voorstel-
ling “Kom bènne” moeten verplaatsen naar het najaar 
en hebben andere verenigingen ook veel activiteiten 
moeten afgelasten. Het niet doorgaan van activiteiten 
is zo ontzettend jammer voor de vele vrijwilligers die 
zich met hart en ziel inzetten voor hun buurt en wijk, 
maar een goede gezondheid is op dit moment het al-
lerbelangrijkste. 

Gelukkig zijn er ook nog goede ontwikkelingen te 
melden. Na twintig jaar leegstand wordt de Paterskerk 
omgevormd tot een medisch centrum.  Daarnaast is 
de politiepost van Geleen verhuisd naar de Geleen-
beeklaan 2 (voormalig GGD-gebouw). Dit is de nieuwe 
uitvalsbasis voor de wijkagenten. Iedereen kan daar te-
recht om een melding door te geven, advies te vragen 
of een gesprek aan te gaan. De stationsomgeving is 
opgeknapt en bij het Hubertushuis wordt de parkeer-
plaats, in goed overleg met omwonenden, uitgebreid 
op de plek van de voormalige handboogschutterij.

Hoe de zomer eruit gaat zien, weten we nu nog niet. 
Laten we hopen dat alles dan weer als vanouds is. Dan 
kunnen we van 5 t/m 8 september volop genieten van 
de vernieuwde kermis Oud-Geleen, waarvan de orga-
nisatie nu in dezelfde handen is als de Braderie.

Ik hoop oprecht dat we elkaar binnenkort weer zien 
bij een activiteit en dat we elkaar dan de hand kunnen 
schudden. Blijf gezond en let een beetje op elkaar!

Leon Geilen 
Stadsdeelwethouder

Voorwoord 
stadsdeelwethouder



In gesprek met Rosalie Savelkouls-Schols, 
een krasse 100-jarige

Op 23 februari jongstleden (Carnavalszondag) vierde 
mevrouw Rosalie Savelkouls-Schols haar 100e ver-
jaardag. Reden om eens een praatje te gaan maken 
hoe iemand van die leeftijd het leven heeft ervaren 
en nog steeds ervaart. 
Rosalie werd geboren op de boerderij van haar ou-
ders aan de Heidestraat in Geleen. Het gezin telde 8 
kinderen en zij was de oudste. De lagereschooltijd 
werd doorlopen op de Barbaraschool. Haar droom 
was om daarna, evenals haar moeder en grootmoe-
der, de Franse taal te gaan leren.  Zover kwam het 
helaas niet. Haar moeder was al op jonge leeftijd 
overleden en de hulp van Rosalie was hard nodig op 
de boerderij. 

Als hobby was Rosalie lid van de toneelvereniging en 
op een van de feestjes van die vereniging ontmoette 
ze haar latere echtgenoot Bertus Savelkouls. Zij had 
weliswaar afgesproken met een andere jongeman 
maar tijdens het feest vroeg Bertus haar ten dans en 
hij liet haar de hele avond niet meer los. Bertus werd 
dus ook haar echtgenoot. Na hun trouwen hebben 
ze op diverse plaatsen in Geleen gewoond om uit-
eindelijk met hun 5 kinderen te gaan wonen in de  
Seringenlaan.   
Overigens wilde het lot dat de eerdere afgewezen 
minnaar van de toneelclub hun overbuurman werd. 
Vrienden werden ze echter niet. 

Op de vraag hoe je 100 jaar wordt, antwoordt Rosa-
lie; “dat geit vanzelf”. Maar gaandeweg het gesprek 
blijkt dat toch enigszins bezijden de werkelijkheid. 
In het verleden is Rosalie namelijk lid geweest van 
een gym- en yogaclub en dagelijks doet zij nog de 
oefeningen die ze daar heeft geleerd. Ook leest ze 
elke dag uitgebreid de krant en een van haar hobby’s 
is puzzelen. Regelmatig steekt ze de Past. Voncken-
straat over voor een bezoek aan De Burgemeister 
om daar te genieten van koffie met een stuk vlaai. 
Ze heeft veel waardering voor de activiteiten van de 
KBO en als het even kan worden deze dan ook be-
zocht. Als kers op de taart is zij dit jaar tot haar grote 
trots uitgeroepen als bejaardenprinses. Uit alles blijkt 
dat Rosalie het liefst tussen de mensen verkeert en zij 
verheugt zich al op de zomer om samen weer gezel-
lig buiten te kunnen zitten met de buurtbewoners. 

Rosalie woont nog geheel zelfstandig op een appar-
tement aan de Past. Vonckenstraat. Hoewel zij nog 
veel zelf kan, is zij toch heel blij met de zorg van haar 
schoonzoon. En als het even niet gaat, dan is buur-
vrouw Rietje Penders paraat om haar met raad en 
daad bij te staan. Op deze manier hoopt Rosalie nog 
lang van het leven te mogen genieten.  

Al met al een mooi en onderhoudend gesprek met 
een krasse eeuwelinge die nog vol in het leven staat. 



Ontmoetingsgroep 
ouderen Oud-Geleen

Wijkplatform Oud-Geleen organiseert ie-
dere 1e donderdag van de maand een activiteit 
voor de ontmoetingsgroep. Deze wordt gehou-
den bij Vivantes, woonzorgcentrum Oud-Geleen 
aan de Peschstraat 2.
Wanneer u deze wijkkrant in de bus vindt zijn er al 
enige maanden in het nieuwe jaar verstreken en 
hebben we ook al enkele activiteiten gehad zoals 
u kunt lezen in het onderstaand jaarprogramma 
2020. Helaas hebben we, in verband met het co-
ronavirus, na de activiteit van 12 maart de bijeen-
komsten moeten stoppen. Dit betreft in ieder ge-
val de try-out Revue Oud-Geleen en het maken 
van een Paasstuk. We zullen de activiteiten, zoals 
ze in het jaarprogramma vermeld staan, weer op-
pakken zodra dit weer is toegestaan. 
Komt u graag met anderen in contact dan nodi-
gen wij u graag uit voor deze ontmoetingsoch-
tenden. Iedere 1e donderdagochtend van de 
maand bent u van harte welkom. Graag even van 
te voren aanmelden bij: 
Jannie Wiskerke: 06-57172569 of 
Miranda Janssen: 046-4750770

Planning 2020                                                                                
Locatie: Zorgcentrum Vivantes Oud Geleen
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur

2 januari 
6 februari    
12 maart     
25 maart      
2 april         
7 mei            
4 juni      
2 juli      
6 augustus    
3september   
1 oktober      
5 november  
10 december  

nieuwjaarsborrel met zelfgemaakte hapjes en drankjes
Medi Sport
NL Doet
try-out Revue Oud-Geleen, 19.00 uur Hubertushuis
bloemschikken Pasen
workshop positieve gezondheid, Burgerkracht Limburg
jeu de boules
Pleyzengers
diapresentatie door Anbo – veiligheid in en om huis
presentatie Cuna – natuur en cultureel erfgoed in Zuid Limburg
wandeling Oud-Geleen door Ad Hoogenboom
crea-ochtend, kaarten maken
bloemschikken Kerst



ventieteams. De gemeente stelt ook alle benodigde 
materialen  beschikbaar, zoals zaklampen en jassen 
waarop duidelijk herkenbaar is dat u deel uitmaakt 
van een buurtpreventieteam.

Meer informatie of lid worden?
Wilt u meer weten over buurtpreventie of lid worden 
van het buurtpreventieteam? U kunt mailen naar 
buurtpreventie@sittard-geleen of kijk op de web-
site www.buurtpreventiesittard-geleen.nl.  U kunt 
zich ook aanmelden bij een lid van het Wijkplatform.

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.

Wat is buurtpreventie?
Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewo-
ners in de eigen woonomgeving. Dit toezicht is ook 
opgestart door bewoners zelf, want zij voelen zich 
mede verantwoordelijk voor de veiligheid en leef-
baarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten 
te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij heel be-
langrijk.

Wat levert buurtpreventie op?
De inzet van buurtpreventieteams vergroot het vei-
ligheidsgevoel, de saamhorigheid en de sociale be-
trokkenheid. Ook criminaliteit en overlast dalen. Uit-
gangspunt hierbij is een gezamenlijke aanpak van 
bewoners, politie, gemeente, brandweer en andere 
partners, zoals woningbouwcoöperaties en Partners 
in Welzijn. 

Buurtpreventieteam Oud-Geleen
In een aantal wijken in de gemeente Sittard-Geleen 
zijn al buurtpreventieteams actief. Dit zouden we in 
Oud-Geleen ook willen opstarten, maar hiervoor zijn 
minimaal 10 personen nodig. Op dit moment heb-
ben zich 5 personen aangemeld, inclusief een coör-
dinator.  We zijn dus nog op zoek naar minimaal 5 
personen die willen deelnemen.
Voor nieuwe leden van het buurtpreventieteam is 
een introductiecursus ontwikkeld. Door deelname 
aan deze cursus wordt u goed geïnformeerd en ge-
instrueerd en kunt u goed voorbereid aan de slag 
gaan met uw team. De cursus vind plaats op twee 
avonden van 19.00 tot 22.00 uur en wordt verzorgd 
door professionele trainers.
Zodra er voldoende personen bereid zijn deel te ne-
men aan buurtpreventie kan een team worden op-
gestart. Het team Openbare orde en veiligheid van 
de gemeente Sittard-Geleen begeleidt de buurtpre-

Buurtpreventie
in Oud-Geleen



Buurtvereniging
Sjötterspley 

Buurtvereniging Schuttersplein werd opge-
richt in 1974. Gedurende al die jaren staken buurtge-
noten veel tijd en energie in de vereniging. Jaarlijks 
werd een aantal activiteiten georganiseerd waarbij 
de saamhorigheid in de buurt altijd centraal stond. In 
de loop van de tijd hebben er altijd verschuivingen 
binnen het bestuur plaatsgevonden. Vacatures kon-
den steeds eenvoudig ingevuld worden. Door om-
standigheden deed zich echter in 2019 het feit voor 
dat er geen bestuursleden meer beschikbaar waren 
en de buurtvereniging was zodoende gedoemd om 
te worden opgeheven.  

(Oud-bestuurs-)leden benaderden een aantal men-
sen om toch de draad toch weer op te pakken. Uit-
eindelijk besloten wij om aan die roep tegemoet te 
komen. Wij, dat zijn Nancy, Chantal, Sonja en Gerda, 
besloten om ons beschikbaar te stellen als bestuurs-
lid.    

En zo werden wij tijdens een algemene ledenver-
gadering in januari 2019 tot nieuwe bestuursleden 
gekozen. Het voortbestaan van de buurtvereniging 
was daarmee gered.  
Omdat wij allen geen ervaring hadden met het be-
sturen van een vereniging, begaven wij ons op on-
bekend terrein. Dit weerhield ons echter niet van het 

Het nieuwe bestuur

voornemen om er met ons vieren stevig de schou-
ders onder te zetten, met als doelstellingen buurt-
genoten te leren kennen, leuke activiteiten te orga-
niseren om zo in deze moderne tijd toch de buurt 
weer samen te zien komen. De bestuursfuncties wer-
den als volgt verdeeld: Sonja is voorzitter, Nancy en 
Chantal voeren het secretariaat en Gerda beheert de 
financiën. 

Het eerste jaar hebben we een rustige start gemaakt, 
met vooral de bekende activiteiten. Zelf moesten we 
uitvinden wat de bestuursrollen inhouden en hoe 
de buurt daarop reageert. Van groot belang was ook 
hoe de samenwerking met de Iesbeinprinsen, een 
belangrijk statuut binnen de vereniging, zou verlo-
pen. Zelf hebben wij de indruk op een geslaagd eer-
ste bestuursjaar te mogen terugzien. Het bleek veel 
werk, maar het was alleszins de moeite waard.  

Wat wij vooral veranderd hebben is de communica-
tie. Wij geven er de voorkeur aan om zoveel mogelijk 
digitaal met de leden te communiceren via de  web-
site www.buurtverenigingschuttersplein.nl en de 
email buurtverenigingschuttersplein@gmail.com. 
Als er leden zijn die hun e-mailadres nog niet heb-
ben doorgegeven, dan worden zij vriendelijk ver-
zocht dit alsnog te doen. 

We beraden ons nog over het aanbieden van eventu-
ele nieuwe activiteiten. Maar hiervoor is absoluut de 
hulp van de leden nodig. Het moge duidelijk zijn dat 
wij het met zijn vieren niet kunnen redden. 
Mocht u zich geroepen voelen om ons op enigerlei 
wijze behulpzaam te zijn bij het organiseren van ac-
tiviteiten of lijkt een bestuursfunctie u wel iets, aarzel 
dan niet om ons dat te laten weten. 

U bent van harte welkom! 



We hebben een jaaragenda opgesteld maar he-
laas komen een aantal activiteiten te vervallen in 
verband met het corona-virus.

Jaaragenda 2020 
(wijzigingen voorbehouden)

16 mei 
Garagesale 
12 juni 
Ledenvergadering met aansluitend een activiteit
20 september  
Activiteit met de Iesbeinprinsen 
11 november 
St. Maarten
29 november 
Sinterklaas ochtend 
15 december
Kerstkienen

Als u lid wilt worden van Buurtvereniging Schut-
tersplein meldt u zich dan aan via 
buurtverenigingschuttersplein@gmail.com 
en kijk op 
www.buurtverenigingschuttersplein.nl

In januari 2018 is in Sittard het burgerinitiatief 
Werkplaats Financiën gestart. Deze Werkplaats 
is een inloop- en ontmoetingspunt voor mensen 
die kampen met (dreigende) schuldenproble-
men of eens willen praten over hun financiële 
problemen. De medewerkers van de Werkplaats 
zijn ervaringsdeskundigen (vrijwilligers) die uit 
eigen ervaring weten wat het is om in financiële 
problemen te zitten. En hoe je daar ook uit kunt 

komen. Deze ervaringsdeskundigen zijn mensen 
die hun ervaringen willen delen als anderen daar 
iets aan kunnen hebben. Daarbij kunnen bezoe-
kers van de Werkplaats ook andere lotgenoten 
ontmoeten en ervaringen en kennis uitwisselen. 
Wat de ene (nog) niet weet, dat weet wellicht de 
ander wel. Dat geldt bijvoorbeeld voor allerlei re-
gelingen en voorzieningen, maar ook informatie 
over schuldenregelingen. 

De opzet van de mensen van de Werkplaats is 
om bezoekers die niet meer uit hun financiële 
problemen komen en daar vaak gestrestst door 
raken, te ondersteunen om weer even rust te krij-
gen. Vanuit die rust kunnen bezoekers dan hun 
krachten verzamelen om, op hun eigen tempo, 
hun problemen aan te pakken. Daar, waar be-
zoekers zelf aangeven wel wat ondersteuning 
te kunnen gebruiken, zullen de medewerkers 
dat bieden. Als bezoekers hulp van ter zake des-
kundige professionals nodig hebben worden zij 
in hun contacten daarmee vanuit de Werkplaats 
ondersteund voor zover mogelijk.
In het gebouw, sociaal centrum Land van Gulick 
zijn meerdere organisaties gevestigd, er lopen 
dus allerlei mensen in en uit. Het is een laagdrem-
pelige, informele en gezellige ontmoetingsruim-
te waar bezoekers van de Werkplaats bij elkaar of 
apart kunnen zitten. Er hoeven geen formulieren 
te worden ingevuld, men kan er ook anoniem ko-
men. Bij verdere contacten of afspraken worden 
alleen de noodzakelijk aantekeningen gemaakt 
die uiteraard veilig bewaard worden

Waar?
U vindt de Werkplaats Financiën in de oude Mavo 
Het Land van Gulick aan de Engelenkampstraat 
25 in Sittard. U kunt hier vrij binnenlopen op 
dinsdag van 09.00-12.00.

Er is nu ook een inloopmogelijkheid in Geleen: 
op maandagochtend van 9.00 tot 12.30 uur en 
maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur kunt u 
terecht bij de Werkplaats in de Volksuniversiteit 
in de Geenstraat 32A.

Werkplaats
Financiën
Sittard-Geleen-Born



Jeugdfonds  Sport Limburg 

Jeugdfonds Sport Limburg is bestemd voor 
kinderen en jongeren woonachtig in de provincie 
Limburg, die om financiële reden geen lid kunnen 
worden van een sportvereniging.  
Jeugdfonds Sport Limburg betaalt de contributie/
het lesgeld en eventueel de daarbij behorende attri-
buten voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar 
te weinig geld is voor voetbal, dans, judo, theater, 
zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.
Aanvragen voor een bijdrage worden altijd gedaan 
door een intermediair: bijvoorbeeld: Stichting Leer-
geld Westelijke Mijnstreek, een leerkracht, buurt-
coach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlening. In 
de gemeente Sittard-Geleen wordt voornamelijk sa-
mengewerkt met “Sam& voor alle kinderen”. 

Spelregels: 
• Jeugdfonds Sport Limburg is er voor kinderen en 
jongeren uit gezinnen met een laag besteedbaar 
inkomen. Bijvoorbeeld gezinnen met een uitkering, 

schulden, ZZP’ers, werkende armen, gescheiden ou-
ders of andere redenen waarom ouders de sport niet 
kunnen betalen; 
• Een sportaanvraag dient te alle tijden te worden in-
gediend door een intermediair * Ouders, kinderen, 
jongeren, sportverenigingen, cultuuraanbieders, 
sport-, muziek- of dansdocenten kunnen geen recht-
streekse aanvraag indienen;  
• Er kan elke 12 maanden een nieuwe aanvraag voor 
een kind worden gedaan; 
• Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit 
een gezin een aanvraag in te dienen;  
• De betaling van de contributie en eventuele at-
tributen, wordt na ontvangst van de factuur, direct 
overgemaakt aan de betreffende sportvereniging/
sportwinkel. Ouders/verzorgers ontvangen dus 
geen geld;  
• Voor de attributen worden waardebonnen ver-
strekt waarmee in winkels de benodigde attributen 
(kleding, (sport)materiaal) kunnen worden verkre-
gen; 



• Alleen door NOC*NSF erkende sporten vallen on-
der de vergoeding. Uitzonderingen worden gemaakt 
voor de verschillende vechtsporten;  
• De intermediair ziet er op toe dat de jongere daad-
werkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de ac-
tiviteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld 
beschikbaar is gesteld.  
 

Voorwaarden voor kinderen uit de gemeente 
Sittard-Geleen: 
• Leeftijd: 
Kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar 
• Gezinsinkomen:  
Het gezinsinkomen is minder dan 120% van het wet-
telijk sociaal minimum  
• Vergoedingen: 
Richtbedrag € 225,- per 12 maanden per kind.
Maatwerk mogelijk tot maximaal € 350,- 
per 12 maanden per kind.
• Zwemles:   
Zwemles wordt vergoed door Leergeld Westelijke 
Mijnstreek. 
Uitzondering! Het kan gebeuren dat ouders/verzor-
gers wel een inkomen hebben maar toch het spor-
ten niet kunnen betalen. Indien de intermediair in 
de financiële motivatie kan aangeven waarom de 
ouders/verzorgers ondanks het inkomen toch geen 
geld hebben om het sporten te betalen kan, bij wijze 
van uitzondering, toch een beroep op het Jeugd-
fonds Sport worden gedaan. Bijvoorbeeld: Ouders 

zitten in de schuldsanering, hebben een laag inko-
men en veel kinderen, éénouder gezin met laag in-
komen enz.  
Contact:
Willen uw kinderen ook gewoon meedoen en hun 
favoriete sportieve of creatieve les gaan beoefenen? 
Of wilt u, samen of alleen, in actie komen en zoveel 
mogelijk Limburgse kinderen laten meedoen?
Neem dan gerust contact op voor meer informatie: 

M: 06 50 90 45 04

E:Limburg@jeugdfondssportencultuur.nl

* De intermediair: Dit is een persoon die professio-
neel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of 
scholing van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: 
de medewerker van een consultatiebureau, de leer-
kracht, de schoolarts, de (jeugd)hulpverlener, de 
maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling 
of een gezondheidsorganisatie.   
Jeugdfonds Sport Limburg werkt nauw samen met 
de Limburgse Leergelden en adviseert dan ook om 
aanvragen in te laten dienen via een medewerker 
van Stichting Leergeld.  

 is er ook voor kinderen uit de gemeente Sittard-Geleen 



Minibieb 
Awt-Gelaen

Hoe fijn is het om lekker te verdwalen 
in een mooi boek? 

Heerlijk toch. 

Vandaar dat ik lezen graag voor iedereen mogelijk wil 
maken door middel van de Minibieb Awt-Gelaen. 
Je vindt de minibieb op de van Banninglaan, naast 
de twee bankjes, ter hoogte van huisnummer 1.

Het principe is 1 boek eruit, 1 boek erin en is bedoeld 
voor iedereen, van groot tot klein, van jong tot min-
der jong. De minibieb is bewust op deze speciale 
hoogte geplaatst zodat zowel de kleinere lezers als 
rolstoelers er zelf goed gebruik van kunnen maken. 
De plaatsing is gerealiseerd met geweldige hulp van 
medewerkers van gemeente Sittard-Geleen en staat 
sinds half januari. Vanaf het begin is de minibieb een 
waar succes, je vindt er een grote diversiteit aan boe-
ken, die regelmatig wisselt.  Reacties van buurtbe-
woners zijn zo mooi, men ervaart het als een echte 
verbondenheid met de buurt. Het betekent meer 
voor de mensen dan ik ooit had kunnen denken.

Zo bleek ook zaterdag 1 februari, de minibieb stond 
genoemd in een mooi artikel in de Telegraaf. 

Helaas bleek de minibieb de nacht van tevoren te 
zijn leeggehaald. Een zeer vervelende ervaring, voor-
al toen mij het bericht bereikte dat een jongen hier 

zeer verdrietig over was. De boeken die hij erin had 
geplaatst waren nu in verkeerde handen gekomen. 
Het was bijzonder om te ervaren hoe de minibieb 
in korte tijd al leefde bij de mensen. Het leeghalen 
werd massaal gedeeld op social media en ongelo-
felijk wat dat te weeg bracht. Berichtjes uit de wijk, 
maar ook uit de rest van het land. Zelfs de pers kreeg 
er hoogte van en plaaste een artikel in de Limburger, 
van L1 kwam een verslaggever ter plaatse intervie-
wen en het werd uitgezonden op radio en tv. 

In no-time was de minbieb weer gevuld met prach-
tige boeken. Een gezin was zo lief om de helft van de 
bieb te vullen met hun boeken en zelfs te voorzien 
van een stempel en bijschrift “Minibieb Awt-Gelaen”, 
zodat eventueel doorverkopen zinloos is geworden. 
Een dag vol emoties. 

Sindsdien is er een grote sociale controle. Laatst 
haalde ik er diverse boeken uit om te wisselen, toen 
een heer polshoogte kwam nemen en vroeg “je gaat 
de minibieb toch niet leeghalen he?” Hoe mooi is 
dat. Tijdens de carnavalsdagen had ik de minibieb 
bewust leeggemaakt, dat kenbaar gemaakt op het 
deurtje van de miibieb en tevens op de eigen face-
bookpagina “minibieb Awt-Gelaen”. Toen ik de mini-
bieb vervolgens weer wilde vullen, bleek iemand dat 
al spontaan te hebben gedaan. 

Ook nu in deze tijd met het coronavirus, wordt de 
minibieb rijkelijk gevuld voor en door iedereen. Hoe 
geweldig is dat allemaal. Hopelijk mogen we er met 
ons allen nog veel leesplezier aan beleven. 

Kom gezellig langs om een mooi boek te lenen en/
of te brengen. 
 
Tot binnenkort.



Politiepost Geleen 
aan de Geleenbeeklaan

De politiepost van Geleen is verhuisd naar de 
Geleenbeeklaan 2. Op het nieuwe adres is naast 
de politiepost ook het Veiligheidshuis Westelijke 
Mijnstreek gevestigd. 

Het nieuwe adres van de politie in Geleen is op maan-
dag en donderdag van 09:00 – 12:00 uur en op dins-
dag van 14:00 tot 16:00 uur voor publiek geopend. 
De nieuwe locatie is in overleg met de gemeente ge-
kozen en als politiepunt ingericht. In principe is altijd 
een agent aanwezig tijdens de openingstijden. 

U kunt er terecht om een melding door te geven, ad-
vies te vragen of een gesprek aan te gaan.

Telefonische afspraak
Om te voorkomen dat u lang moet wachten wanneer 
u ‘spontaan’ de politiepost bezoekt, kunt u ook voor-
af een telefonische afspraak maken. U kunt hiervoor 
bellen met het algemeen politienummer 
0900-8844
Politiebureau Sittard.

Mocht een van bovenstaande dagen en tijdstippen 
u niet passen dan kunt van maandag tot en met vrij-
dag tussen 09:00 – 21:00 uur en op zaterdag en zon-
dag tussen 09:00 – 17:00 uur terecht bij het hoofd-
bureau van het basisteam Westelijke Mijnstreek. Dit 
bureau ligt aan het Stationsplein 18 in Sittard. 

Op feestdagen is zowel het bureau in Sittard als het 
steunpunt in Geleen gesloten.
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Smullen met het recept van Harold
‘Konijnenbouten in rode wijn’

Konijnenbouten 
in rode wijn
6 personen

Ingrediënten 
6 konijnenbouten
Zout
Peper
70 gram boter
4 laurierblaadjes
4 theelepels tijm
10 kruidnagels
10 jeneverbessen
2 plakken peperkoek
2 eetlepels stroop
24 gedroogde zwarte pruimen
75 gram zwarte rozijnen

Bereiding
Konijnenbouten afwassen onder stromend koud water en afdrogen met keu-
kenpapier in wrijven met zout en peper. Verhit 50 gram boter in de braadpan 
en bak de konijnenbouten aan beide zijde bruin, voeg eventueel nog 20 gram 
boter toe. Haal de konijnenbouten uit de braadpan en leg deze op een bord. 
Voeg de gekneusde laurierblaadjes, tijm, kruidnagels en jeneverbessen bij het 
braadvet, blus af met rode wijn. Leg de konijnenbouten terug in de braadpan. 
Laat de konijnenbouten ongeveer 1 1/2 uur sudderen met de deksel op de 
braadpan. 
Konijnenbouten uit de braadpan halen en de Laurierblaadjes uit de saus halen. 
Saus terug op het vuur, de verkruimelde peperkoek en de stroop toevoegen en 
de saus roerend aan de kook brengen. De saus gaat nu binden. 
De konijnenbouten terug in de saus leggen. Pruimen en rozijnen er bovenop 
leggen en nog 15 minuten zachtjes laten sudderen met deksel op de pan.
Tip
Oude klassieker; Konijnenbouten met rode kool en spruiten.

Met vriendelijke Groet,
Harold Gubbels van Gelaen31

Dringend gezocht: leden wijkplatform
Door persoonlijke omstandigheden, ziekte en helaas overlijden hebben enkele leden het Wijkplatform 
Oud-Geleen verlaten. Om het Wijkplatform goed te laten functioneren en de activiteiten voor te zetten 
zijn we op zoek naar enthousiaste wijkbewoners die zich een paar uurtjes in de maand willen inzetten 
voor de leefbaarheid in onze wijk. Het Wijkplatform functioneert als intermediair tussen de gemeente en 
de wijkbewoners met als doel de wijk goed leefbaar en toegankelijk te houden. We vergaderen gemid-
deld 1 keer per 2 maanden.
Heeft u vragen of interesse, neem dan gerust contact op met Jannie Wiskerke (voorzitter) tel. 0657176925 
of stuur een mailtje naar info@wijkplatformoudgeleen.nl. U kunt ook op de website van het Wijkplat-
form Oud-Geleen kijken naar de activiteiten en notulen van de vergaderingen 
www.wijkplatformoudgeleen.nl 


