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Uw vereniging gratis in dit Wijkblad? 
Dat is mogelijk. Er zijn wel enkele voorwaarden: 

 Tekst aanleveren in Word (doc, docx) of als “platte tekst zonder opmaak” ( txt) 

 Maximaal 1 A4 tekst, inclusief foto’s 

 Foto’s minimaal 150dpi (liever 300dpi) (jpg) 

 Totaaloverzicht voor lay-out wens mag worden meegestuurd 

 Redactie kan – indien nodig – het aangeleverde document tekstueel aanpassen/inkorten. 

 Zijn er twijfels? Stuur dan uw vraag of reactie aan: redactie@geleenzuid.nl 
 

Hyperlinks (koppelingen)  
In de Pdf versie van het Wijkblad zitten diverse hyperlinks in de logo’s en foto’s verwerkt. Deze verwijzen naar de 
betreffende website en/of artikel. Alle Pdf versies zijn altijd terug te vinden op onze website via:  
                                                                                    www.geleenzuid.nl/wijkbladen 
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  Dit, inclusief de eventueel daarin opgenomen foto’s en of andere afbeeldingen, waarop mogelijk het auteursrecht van toepassing is.  

  Tenslotte  kan het Wijkplatform nimmer aansprakelijk zijn of worden gesteld voor schade, die het directe of indirecte gevolg is van de  

  plaatsing van kopij van derden in het wijkblad. 

  Voor zover deze aansprakelijkheidsuitsluiting niet juist of onvoldoende is, geldt dat de in de disclaimer op de website van het  

  Wijkplatform (www.geleenzuid.nl) opgenomen voorwaarden en uitsluitingen, aanvullend en van overeenkomstige toepassing zijn.  
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 Aan de Wijkbewoners  
               van Geleen-Zuid & de Kluis          
                   © Andries Bosma 

Corona is al meer dan een jaar lang onder ons. We willen 
ervan af, we willen weer normaal leven. Een belangrijke 
wens voor velen. Zijn de beperkende maatregelen het    
enige dat u heeft getroffen, prijs u gelukkig. 
 
Ook in onze wijk zijn velen daadwerkelijk getroffen door 
Corona. Vele senioren zijn lang opgesloten geweest en/of 
kennen nog steeds beperkende bezoekregelingen.  
Eenzaamheid is altijd naar. Ook zijn er buurtgenoten over-
leden, die laten naasten in verdriet achter en dit ook nog 
vaak zonder mooi afscheid. Velen die Covid-19 hebben 
gehad worstelen nog naar herstel. Ook de zorgmede-
werkers die lang, hard en zonder oponthoud moeten blijven 
werken, snakken naar een beetje rust. Ook komen allerlei 
andere ongemakken voor, zoals iemand  die embolie heeft 
gehad en nu de vaccinatie niet durft te nemen.   
 
Maar, er is licht aan het einde van de tunnel, vaccinaties 
worden gezet, soms met horten en stoten, maar het aantal 
groeit. Wellicht zal ook de zomer helpen, want het virus 
schijnt meer van de kou te houden. Nog even volhouden 
dus. Het Wijkplatform wil er zo graag voor u zijn met een 
Dag voor de Wijk op 27 juni a.s. (als het dan mag!!!!!). De 
organisatie is rond, maar Corona kan nog steeds in de weg 
staan. Als dit zo mocht zijn hebben we alles ook vast-
gelegd op zondag 3 oktober. Lees het artikel over de     
Dag van de Wijk, die gaan we Samen Beleven. 
 
Je zou zeggen dat het laatste jaar veel minder is gebeurd 
door Corona. Maar dat is dus helemaal niet waar. Oké, niet 
alles ging zo snel als we wilden. De Zuidkamer in de voor-
malige Dit & Dat winkel in Zuidhof wordt later geopend dan 
gepland. Toch komt deze ontmoetingsplek er. Eigenlijk 
uniek, een plaats waar iedereen binnen mag komen en 
praten over de wijk. Een wijk waar zoveel gaat gebeuren 
aan sloop en nieuwbouw. Samen met ZOwonen en de  
gemeente kijk ik ernaar uit om velen van u daar te  ont-
moeten en van gedachten te wisselen over het wel en wee 
van Geleen Zuid en de Kluis. Lees hierover in dit blad het 
artikel van ZOwonen. 

 Er wordt nog meer gebouwd. Parc Glana wordt dit jaar     
afgebouwd. Hierover informeert Wonen Limburg u met een 
artikel in dit blad. De gemeente geeft u in een artikel inzicht 
in haar plannen voor Glanerbrook. Het sportcentrum voor 
binnensport, zwemmen, schaatsen en wielrennen midden in 
onze wijk. Ook zijn er nog een aantal kleinere projecten in 
ontwikkeling waaronder zorgfaciliteiten op de plek van het 
gesloopte AMVJ gebouw alsmede in de Dunantstraat.         
Wijzigingen in de samenstelling van de parochies zal leiden 
tot wijzigingen bij de Van Arskerk en de Christus Koningkerk. 
Daarnaast is er herinrichting van het gebied rond de Cityflat 
in de maak. 
 

Dat het in onze wijk gonst merk je ook aan vele goede     
initiatieven. In het vorig wijkblad stond een artikel over het 
oprapen van zwerfvuil. Regelmatig zie je acties hiervoor en 
nog steeds kunt u elke 2e dinsdag van de maand  om twee 
uur ’s middags meedoen vanuit het Wiekhoes. Dit keer    
informeren we u in een apart artikel over het ‘Huis van de 
Wijk’. Hier wordt vrijwilligerswerk gecoördineerd. Lees het 
artikel over dit in onze wijk ontstane initiatief. Aan de jeugd 
wordt natuurlijk ook gedacht, wat dacht u van het abseilen 
langs de van Goyenflat en fietsbehendigheidsles. Een nieuw 
initiatief gaat “Het Laagland” uitvoeren, dat middels jeugd-
theater de communicatie wil bevorderen. Een introductie 
leest u in dit blad. De Domijnen organiseert ‘Geleen on 
Stage’ met verschillende podia in Geleen Zuid & de Kluis. 
 

Geleen Zuid & de Kluis heeft toekomst en bruist op dit     
moment. Heel veel positieve reacties ontvangt de redactie 
over de ‘Ken uw Wijk’ artikelen. Dit jaar staan we in heel  
Nederland stil bij de komst van de Molukse burgers 70 jaar 
geleden. Diverse generaties wonen al vele jaren in onze 
wijk, hierover is in dit wijkblad een artikel opgenomen. 
 

Het bestuur van het Wijkplatform is versterkt met een nieuwe 
penningmeester. Zij stelt zichzelf in dit wijkblad aan u voor. 
We hopen dat we snel weer normale omstandigheden     
hebben en dat de toekomst van onze wijk positief ervaren 
mag worden. Maar eerst wens ik u vooral veel leesplezier. 
 

Uw voorzitter 
 

http://www.geleenzuid.nl/index.php
https://www.centrumgeleen.nl/
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Actueel/E_mail_nieuwsbrief
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Werk_in_uitvoering_en_projecten
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Verenigingsloket/Corona_informatie_voor_verenigingen_en_stichtingen
https://www.facebook.com/people/Winkelcentrum-Zuidhof/100057583293874/
https://mhroadstyling.nl/
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                                                                                                                                            Stadsdeelwethouder  
              ©  Leon Geilen  

Beste inwoners van Geleen-Zuid en de Kluis, 
 
Met veel plezier mag ik weer een bijdrage leveren aan het 
Wijkblad. Ik was al eerder uw stadsdeelwethouder, maar 
vorig jaar bekleedde Ton Raven deze functie. Hij heeft in-
middels zijn plek in de Eerste Kamer ingenomen en nu heb 
ik het stokje weer overgenomen. Daar ben ik blij mee want 
ik ben uiteraard ook het afgelopen jaar Geleen-Zuid en de 
Kluis blijven volgen. 
 
Zoals u ongetwijfeld weet heeft de gemeente samen met 
ZOwonen een gebiedsvisie voor Geleen-Zuid en de Kluis 
ontwikkeld. Daarin staan de plannen om tot een leefbare 
toekomst voor de wijk te komen. Oude woningen die niet 
meer van deze tijd zijn, horen niet thuis in de wijk die wij 
voor ogen hebben. Vandaar de sloop van vijf flatblokken 
(88 flatwoningen) door ZOwonen. 
 
Er blijven mooie dingen gebeuren in Geleen-Zuid en de 
Kluis. Onze regionale media zijn er maar druk mee. Zij 
brengen regelmatig mooie verhalen in de krant, op de  tele-
visie of via social media. Zo was er op 8 april een  feestelij-
ke lesdag voor de kinderen van Basisschool de Reuzepas. 
Zij legden samen met onder meer IVN Limburg een Voed-
selbosje aan op het schoolplein. De leerlingen kunnen zo 
spelenderwijs alles leren over gezonde voeding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dat Glanerbrook vernieuwd wordt, kan u bijna niet zijn 
ontgaan. Met deze vernieuwbouw wordt Glanerbrook dé 
centrale zwem- en schaatsvoorziening van onze gemeen-
te. Als alles volgens plan verloopt, zal het vernieuwde 
complex in 2025 de deuren openen. Uiteraard wordt u op 
de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. 
 
Nog een mooi project om naar uit te kijken: de Zuidkamer. 
De huiskamer van de wijk, waar bewoners in gesprek 
kunnen gaan over problemen en waar gewerkt wordt aan 
oplossingen, begint nu echt vorm te krijgen. Het wordt 
een ontmoetingsplek waar de ontwikkeling van Geleen-
Zuid voorop staat. Wellicht heeft u in Zuidhof al een glimp 
opgevangen via de kijkgaten in het pand waar eerst de 
boekhandel was gevestigd? Zodra de coronamaatregelen 
het toelaten, zal de Zuidkamer geopend worden. Ik hoop 
u daar te ontmoeten. 
 
Leon Geilen  
Stadsdeelwethouder Geleen Zuid & de Kluis 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afspraken via het secretariaat 
Telefoon: (046) 477 81 17 
E-mail: wethouder.leongeilen@sittard-geleen.nl    
 

  HET MOOIE VAN IETS DOEN VOOR EEN ANDER 

Wil je weten hoe jij iets voor een ander kan betekenen? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op! 

(046)  457 57 00 

vrijwilligerswerk@piw.nl 

www.vrijwilligerscentrale-wm.nl 

https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners
mailto:wethouder.leongeilen@sittard-geleen.nl
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/College/Wethouder_Leon_Geilen
https://bsreuzepas.nl/kinderen-basisschool-reuzepas-geleen-planten-eigen-voedselbosje-op-schoolplein-voedselbosje-8-april-2021/
https://www.vrijwilligerscentrale-wm.nl/app/news/detail?id=295
https://www.vrijwilligerscentrale-wm.nl/app/news/detail?id=295
mailto:vrijwilligerswerk@piw.nl
http://www.vrijwilligerscentrale-wm.nl/
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                                Even voorstellen: Joyce Bergholtz       
                                    © Joyce Bergholtz 

Beste buurtbewoners, 

Mijn naam is Joyce Bergholtz en vanaf 1 april 2021 ben ik de 
nieuwe penningmeester van het Wijkplatform Geleen-Zuid en 
de Kluis. Ik ben een jongedame van 32 jaar en woonachtig 
binnen het mooie en prachtige Sittard-Geleen. Ik ben       
geboren in Geleen maar getogen in Geulle. In 2010 ben ik 
met mijn twee zoontjes in de Wagenaarflat komen wonen.  

Ik ben een bezige bij en kan niet stilzitten; ik werk bij 3     
bedrijven,  binnen de GGZ als persoonlijk begeleider        
ambulant, medewerker thuiszorg en als medewerker binnen  
Pergamijn. Daarnaast volg ik nog een studie om mijn       
kwaliteiten en expertise verder te ontwikkelen. 

Eind 2015 ben ik lid geworden van de bewonerscommissie 
hoogbouw Geleen-Zuid waar ik de belangen heb behartigd 
van onze bewoners. Het is geweldig en geeft veel voldoening 
om mensen te kunnen helpen en regelmatig met hen een 
praatje te kunnen maken. Met medewerking en hulp van  
ZOwonen en de gemeente hebben we een Kidsclub         
opgericht in de Wagenaarflat. Eén maal per maand             
organiseert de bewonerscommissie hier met de kinderen uit 
de buurt leuke knutsel- en spelactiviteiten. 

Sinds een aantal jaren hebben we, samen met buurtgenoten 
en veel vrijwilligers, in Geleen-Zuid een aantal grote         
activiteiten opgezet waaronder Halloween, de cultuurdag en 
natuurlijk koningsdag.  

Door mijn betrokkenheid en ideeën voor de wijk (samen met 
de bewonerscommissie) ben ik terecht gekomen bij het   
Wijkplatform. Het Wijkplatform heeft mij altijd gesteund en 
geholpen om ideeën uit te werken. Ik ben in ieder geval zeer 
enthousiast om het penningmeesterschap goed in te vullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Groetjes Joyce 

http://www.druk-printservice.nl/


 blz 6 

 

 
  

  

 

 Samen zijn wij Geleen-Zuid! 
                                © Maud Sijstermans  

 

In een tijd dat er niet veel kan, gebeurt er toch van alles in 
Geleen-Zuid. Wij, de gemeente Sittard-Geleen en  
ZOwonen, praten je er graag over bij! Want heb jij al  
gespiekt door de kijkgaten van de Zuidkamer? Abseilende 
jeugd langs de Van Goyenflat naar beneden zien komen? 
Of gehoord dat Basisschool De Reuzepas een voedselbos 
heeft aangelegd? Ook is de winnaar van de nieuwbouw-
verkiezing bekend… 

 
 
Ontmoeten in de Zuidkamer! 
 
Het nieuwe jaar begon met de verbouwing van de oude  
‘Dit & Dat’ winkel in de Zuidhof. Er verscheen folie met  
portretten, meubels én kijkgaten op de ruiten. Zo kan ieder-
een de verbouwing van de winkel tot de Zuidkamer op de 
voet volgen. Het liefst hadden we jullie nu al ontvangen op 
deze plek. Maar helaas gooide corona ook hier roet in het 
eten. 
 
Omdat we weten dat iedereen heel nieuwsgierig is,       
vertellen we graag alvast wat meer over de Zuidkamer. De 
Zuidkamer wordt door de gemeente en ZOwonen ingericht 
op basis van behoeften die we zien bij inwoners, partners 
waar we mee samen werken en bij ons zelf. We horen dat 
jullie meer willen weten over wat er de komende jaren alle-
maal in de wijk gaat gebeuren en in welke volgorde. Daar-
om openen we de Zuidkamer. Dé  plek om elkaar te ont-
moeten, te informeren, met elkaar in gesprek te raken, om 
mee te maken en mee te werken. Op dit moment werken 
we aan een programma voor de opening, samen met ver-
schillende partners in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan  
Partners in Welzijn, het Laagland Theater, het Graaf Huyn 
College en het Wijkplatform. We hebben in ieder geval niet 
stilgezeten! De ruimte is ingericht om alle inwoners van- en 
professionals uit de wijk zo goed mogelijk te kunnen onder-
steunen in de wens om geïnformeerd te worden, meer be-
trokken te zijn en mee te denken en mee te doen. Houd 
ons in de gaten en doe mee zodra het kan! 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de richel… 
 
Wat gebeurt daar?! Een paar weken geleden gingen 30 
jongeren al abseilend de Van Goyenflat naar beneden. 
Vanaf de kruin van Sayuri zakten ze via het Kluisje over de 
reusachtige bloem naar beneden. Een welkome activiteit in 
deze tijd! Even de deur uit, de spanning opzoeken en je 
ergens op kunnen verheugen. We wilden de jeugd hiermee 
letterlijk vooruitzicht bieden én een blik laten werpen op hun 
wijk. Hoe kijken ze naar de wijk en de wereld op dit mo-
ment? We maakten kennis met deze jongeren en luisterden 
naar hun verhalen. Dat maakte  indruk. Daar waar de een 
vertelde bang te zijn voor de toekomst door de manier 
waarop mensen met de planeet omgaan, gaf een ander 
aan dat veel jongeren niet van zichzelf houden door de 
constante vergelijking (op social media) met anderen.  
Sommigen staken de wijk ook een hart onder de riem:  
blijf stoer én gezond Geleen-Zuid! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:m.sijstermans@zowonen.com
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Beleid/Visie_en_beleid/Leefbaarheid/Geleen_Zuid_en_Kluis_in_2030
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Beleid/Visie_en_beleid/Leefbaarheid/Geleen_Zuid_en_Kluis_in_2030
mailto:m.sijstermans@zowonen.com
https://www.facebook.com/IkbenGeleenZuid
https://www.zowonen.com/


 blz 7 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezond opgroeien. 
 
Hoe je kinderen van jongs af leert hoe ze beter met de 
wereld kunnen omgaan en gezond(er) kunnen leven, 
heeft Basisschool De Reuzepas goed begrepen. De  
leerlingen hebben daartoe o.a. een voedselbosje bij hun 
school gerealiseerd. Er zijn tientallen fruitbomen, struiken 
en kruiden geplant. Op deze manier leren de leerlingen 
over gezonde voeding en waar die vandaan komt, maar 
ook hoe ze die zelf kunnen verbouwen. Dat is goed voor 
henzelf én goed voor het milieu. De school hoopt in de 
toekomst op het naastgelegen grasveld een veel groter 
voedselbos te kunnen aanplanten. Dat zal dan onderdeel 
uitmaken van De Tuinen van Zuid, een project van de 
gemeente en ZOwonen om de wijk  groener én gezonder 
te maken. De aanleg van de binnentuin van de Van 
Goyenflat was een eerste aftrap van dit groene initiatief.  
 
 

 Stemmen mag! 
                                                
               
Dat we streven naar een  
groene wijk is ook terug te 
zien in de twee opties die  
we inwoners voorlegden  
voor de look van de  
buitenkant van de nieuw  
te bouwen appartementen 
aan de Rembrandtlaan,  
de Jos Klijnenlaan en de  
Breitnerstraat.  
Deelnemers konden via 
Facebook hun stem  
uitbrengen voor  A) een  
gevel met metselwerk  
met reliëf en veel groen,  
of B) een gevel met  
metselwerk, hout en groen. 
Twee weken later en 112 stemmen verder, kwam optie A 
als winnaar uit de bus! De bouw van deze appartementen 
start deze zomer.  
We willen jullie in de toekomst vaker over dit soort dingen 
laten meedenken. Houd onze Facebook pagina ‘Ik ben 
Geleen-Zuid!’ dus goed in de gaten en… wandel zodra 
het kan regelmatig de Zuidkamer binnen! 
 
 
 

Tot gauw! 

   

    

   Samen zijn wij Geleen-Zuid! 
                                             © Maud Sijstermans  

Bezoek ook  
eens onze  
Facebookpagina 
 

IkbenGeleenZuid 

mailto:m.sijstermans@zowonen.com
https://www.facebook.com/IkbenGeleenZuid
https://www.zowonen.com/
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Beleid/Visie_en_beleid/Leefbaarheid/Geleen_Zuid_en_Kluis_in_2030
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Beleid/Visie_en_beleid/Leefbaarheid/Geleen_Zuid_en_Kluis_in_2030
https://www.facebook.com/IkbenGeleenZuid
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Molukkers 70 jaar in Nederland 
onze wijkgenoten uit de Potterstraat 

© Ton Wolters  

 

Na de capitulatie van Japan op 17 augustus 1945 namen 

nationalisten onder leiding van Soekarno en Hatta in  

grote delen van Java en Sumatra de macht over en  

kregen zij langzamerhand het gehele eilandenrijk van 

voormalig Nederlands-Indië in handen. 

Op 27 december 1949 werd de Republik Indonesia  

Serikat uitgeroepen. Tot najaar 1950 wisten de bewoners 

van de Molukse Archipel onafhankelijk te blijven en  

zochten zij tevergeefs naar internationale erkenning voor 

een eigen Molukse staat. Voor de goed getrainde  

Molukse oud-militairen uit het voormalige Koninklijk  

Nederlands-Indisch Leger was een vrijwillig overstappen 

naar het Indonesische leger geen optie, zij zouden alsdan 

tegen hun “opstandige” Molukse broeders moeten     

vechten. Dit had tot gevolg dat deze Nederland getrouwe   

Molukse oud-KNIL militairen door Indonesië als            

landverraders werden beschouwd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een onvrijwillige demobilisatie in “vijandig gebied” werd 

door de rechters van de Nederlandse Hoge Raad op 22 

januari 1951 verboden. Als gevolg van dit arrest kregen 

de militairen van hun commandanten  
 

citaat >> “het dienstbevel zich gereed te maken voor ver-

trek naar Nederland. Van hen, die aan dit bevel geen ge-

hoor gaven, zou het dienstverband als beëindigd worden 

beschouwd, en per direct uit het leger worden ontslagen.” 
 

Een restgroep van 3423 leden uit de oorspronkelijk 65000 

manschappen tellende KNIL-leger was nog niet           

gedemobiliseerd en werd, als gevolg van dit arrest,     

tussen maart en juni 1951 in twaalf scheepstransporten 

met hun gezinnen geëvacueerd. Het betrof een groep van 

12880 personen. 

Zij vertrokken dus onvrijwillig uit Indië in de veronderstel-

ling dat zij na een periode van 3 tot 6 maanden terug  

konden keren naar een onafhankelijke Republik Maluku 

Selatan (RMS). 
 

 De meeste Molukse gezinnen gingen na hun aankomst in 

Rotterdam en Amsterdam direct door naar het demobilisatie-

centrum in Amersfoort, van waaruit ze na een kort verblijf in 

dit centrum werden verspreid over circa negentig woonoorden 

in Nederland. Het verwachte tijdelijke verblijf in Nederland zou 

echter voor hen uiteindelijk een ongewenst permanent verblijf 

in een woonoord  worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woonoord Graetheide was zo’n tijdelijke verblijfplaats; het lag 

in de gemeente Sittard tegen de Geleense wijk Lindenheuvel 

aan en bestond uit vijfentwintig houten en stenen barakken. 

Vanaf einde maart 1951 woonden in het woonoord  

116 KNIL-gezinnen bestaand uit ongeveer 516 personen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

In 1959 werd door de regering bepaald dat de huisvesting van 

Ambonezen in “een gesloten kampleven” gewijzigd diende te 

worden in het wonen “in open woonwijken”. 

Voor de bewoners van Woonoord Graetheide betekende dit, 

dat er in Geleen speciaal voor hen gebouwde woningen in de 

Borrekuil en Potterstraat ter beschikking kwamen. 

 

Einde 1961 kwamen de eerste bewoners naar de Potterstraat. 

In deze nieuwe wijk van Geleen-Zuid kon de Molukse        

gemeenschap beschikken over drieëndertig nieuwe domein-

woningen, waarvan vier duplexwoningen met een aparte   

beneden- en bovenwoning, een kerkgebouw met een boven-

woning en een gemeenschapsruimte. 
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 Molukkers 70 jaar in Nederland 
onze wijkgenoten uit de Potterstraat 

               ©  Ton Wolters  

De eerste tien jaren van het verblijf van de Molukkers in 

Nederland werden gekenmerkt door het ontslag uit militaire 

dienst, het collectief onderbrengen in afgelegen woonoor-

den en kloosters, en een door de overheid opgelegd ver-

bod tot het verrichten van betaalde arbeid, waardoor zij 

voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk bleven van 

de Nederlandse Staat en de volwassenen buiten het woon-

oord nauwelijks contacten konden leggen. Ze waren echter 

geen Nederlander, maar kregen wel, als men dat wenste, 

een Nederlands paspoort met de vermelding “als Nederlan-

der beschouwd”. Niet vreemd dus, dat na een verblijf van 

tien jaar nauwelijks sprake kon zijn van enige inburgering 

in Nederland.  
 

Ook in Geleen-Zuid bleef het verlangen aanwezig, ooit  

terug te kunnen keren naar de Molukken. Dit perspectief 

bepaalde in belangrijke mate de toekomst van deze men-

sen. 

citaat >> 

"Ondanks alle tegenslagen bleef de eerste generatie in 

dit ideaal geloven. Het bestaan van de wijk was daarbij 

van belang. De wijk was hun terrein. Daar was alles dat 

zij nodig hadden. Daar waren zij in staat zich op te la-

den, om tegen de stroom in, op hun spoor verder te 

gaan".  (Jopie Franciscus) 

 
 

 

 

 

 
Het Huis van de Wijk 
 

 

In februari 2019 heeft Zuyderland Glana het Huis van de 
Wijk opgericht. Het huis van de wijk is er voor iedereen die 
zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen en een extra hand-
je hulp of een maatje nodig heeft. Het Huis van de Wijk 
wordt gerund door 2 medewerkers van Zuyderland Glana. 
 
Stel u bent zelf niet meer zo goed ter been en hebt proble-
men met bepaalde klusjes in en om het huis dan kan het 
Huis van de Wijk een uitkomst zijn. U kunt telefonisch con-
tact op nemen met het team van het Huis van de Wijk om 
uw vragen en wensen kenbaar te maken. Wij komen dan 
bij u thuis om u kosteloos in te schrijven. Tevens verstrek-
ken wij dan alle overige informatie over de werkwijze van 
het huis van de wijk. Door deze persoonlijke benadering 
kunnen wij voor u kijken welke vrijwilliger(s) voor u de klus 
kunnen klaren. 
 
Alle binnenkomende verzoeken voor hulp worden bekeken 
en gekoppeld aan een bestand van mensen die zich be-
schikbaar hebben gesteld als vrijwilliger. Vanuit het Huis 
van de Wijk krijgen deze vrijwilligers de gegevens van het 
verzoek; het soort werk, het gewenste tijdstip en het adres. 
Het huis van de Wijk informeert u als klant welke vrijwilliger 
bij u langs komt. 

 

 

 

 

  

  

 

Ondanks alle moeilijkheden en tegenslagen ging de  eerste 

generatie niet bij de pakken neerzitten. Zij wilde er iets goeds 

van maken voor haar kinderen. De Molukse ouderen slaagden 

erin om de Molukse gemeenschap haar identiteit te laten be-

houden en ze tegelijkertijd te laten integreren in de Westelijke 

Mijnstreek. 
 

citaat >> 

"De Molukse gemeenschap is nog steeds een sociaal 

hechte gemeenschap, waar iedereen voor elkaar klaar 

staat en elkaar probeert te helpen en te ondersteunen. De 

derde en vierde generatie is er trots op de Molukse traditie 

en cultuur te kunnen waarborgen en uitdragen. Zij het wel 

met een westers tintje." 

(Keluarga Maspaitella). 
 

Meer lezen: 

In Nederland gebleven: de geschiedenis van Molukkers         

1951-2006 door Smeets en Steijlen, 2006 

Reünieboek Woonoord  Graetheide 1951 – 1963. 

Foto's van foto-cd Reünie Woonoord Graetheide 1951 –1963 

De politionele acties in voormalig Nederlands Indië,  

Ton Wolters, Tijdschrift HVG, 2012-1 

50 jaar Geleen-Zuid 1960-2010: Stork, Wolters, Besselink, 2010, 

pagina 49 e.v. 

Website www.geleen-zuid.nl/boek50jaargeleen-zuid/hoofdstuk3 

 

 

 

 

 

 
 

Veel voorkomende klusjes waar het Huis van de Wijk een 
goede koppeling kan maken zijn bijvoorbeeld schilderijtjes 
ophangen, kleine klussen in de tuin, lampen ophangen,  
boodschappen doen en vervoer. 
Voor elke klus wordt er een kleine bijdrage gevraagd. 
 
Uiteraard kunnen we bij het Huis van de Wijk nog steeds  
mensen gebruiken die op vrijwillige basis bereid zijn om     
bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Wilt u iets betekenen 
voor uw oudere of hulpbehoevende wijkbewoners dan kunt u 
zich als vrijwilliger melden bij het Huis van de Wijk. Wij zullen 
vragen wat voor soort werkzaamheden u wilt en kunt doen en 
nemen u dan op in het bestand van beschikbare vrijwilligers. 
Zo kunt u anderen helpen en geeft u het Huis van de Wijk 
weer meer mogelijkheden. 
 
Dit goede initiatief draait nu ruim twee jaar en wij zijn trots om 
mede te delen dat we mogen uitbreiden naar andere wijken in 
Geleen. 
 
Wilt u meer weten als klant of als vrijwilliger neem gerust  
contact met ons op! 
 
U kunt ons bereiken via tel: (046)  478 33 31 
Of via mail: huisvandewijk@zuyderland.nl 
 
             Corry Koster & Pascalle Koenders 

   
  

 

http://www.geleen-zuid.nl/boek50jaargeleen-zuid/hoofdstuk3
mailto:huisvandewijk@zuyderland.nl
http://www.geleenzuid.nl/71-het-huis-van-de-wijk
https://www.zuyderland.nl/
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Kent u uw wijk?  Molukse Evangelische Kerk Bethanië 
Deel 11 © Ton Wolters  

 

                

De G.I.M.-kerk,   hoek Potterstraat-Jonasstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Einde 1961 kwamen de eerste Molukse bewoners 

van onder andere Woonoord Graetheide in de  

Potterstraat wonen. In de nieuwe wijk van Geleen -

Zuid waren speciaal voor hen drieëndertig domein-

woningen, een gemeenschapsruimte en een kerk-

gebouw met een bovenwoning gebouwd. In deze 

bovenwoning hebben tot de renovatie van de kerk, 

midden jaren 80, verschillende Molukse gezinnen 

gewoond. Tegenwoordig wordt de ruimte als  

ontmoetingsruimte van de kerk gebruikt.  

Het G.I.M.-kerkgebouw ligt op de hoek Potterstraat -

Jonasstraat in Geleen -Zuid.  

 
 

De Molukse Evangelische Kerk “Bethanië”  

 
 

De meeste Molukkers zijn protestant en behoren tot 

de Geredja Indji l i Maluku, de Molukse Evangelische 

Kerk, met eigen dominees en pastores.  

Omdat de Indische Molukken in het verleden door 

zendelingen van de Nederlands Hervormde Kerk 

zijn bezocht, is er nog steeds een sterke overkomst 

met de kerkdiensten van de Molukse Evangelische 

Kerk en die van de Nederlands Hervormde kerk.  

De diensten worden in de landstaal, het Maleis, en 

in het Nederlands gehouden.  

Twee elementen uit de tradit ionele Molukse cultuur 

zijn diep geworteld in de Molukse Christelijke  

geloofsbeleving; dit zijn "masohi" (de zorg voor  

elkaar in alles) en "muhabbat" ( l iefde voor elkaar).  

Deze begrippen bepalen sterk de saamhorigheid en 

het belang van de familie - en dorpsbanden binnen 

de Molukse gemeenschap. Zij geven inhoud aan 

het geloof.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door een verblijf  van ruim vijftig jaar in Nederland 

konden veranderingen in de oude Molukse  

tradit ies niet geheel uitblijven. Toch zijn de ele-

mentaire begrippen "masohi" en "muhabbat" be-

houden gebleven en vormen nog steeds een es-

sentieel onderdeel van het Molukse leven. Dat 

geldt uiteraard ook voor de jongere generatie(s).  
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Meer weten: 

www.geleenzuid.nl  => 50 jaar Geleen-Zuid,  

door Piet Besselink, John Stork, Ton Wolters, 2010  

http://www.geleenzuid.nl
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                De eerste zorgwoningen van Parc Glana  
worden in mei opgeleverd   

In mei levert Wijnen Bouw de eerste vier zorgwoningen 
van Parc Glana op aan woningcorporatie  Wonen Zuid. 
Zuyderland kan dan beginnen met het afwerken en in-
richten van de woningen. Als dat vlot verloopt kunnen 
de eerste bewoners half juni verhuizen. 

In totaal komen er in Parc Glana negen zorgwoningen voor 
124 bewoners, vertelt projectadviseur Marc Weusten van 
Wonen Zuid. Ondanks dat de bouw door het winterweer 
twee weken vertraging opliep en er door corona niet teveel 
mensen op de bouwplaats aanwezig mogen zijn, kan Wij-
nen Bouw de eerste vier woningen ruim binnen de planning 
opleveren. De overige vijf woningen worden naar verwach-
ting in september opgeleverd. Ook is dan het hospice, dat 
Zuyderland in eigen beheer bouwt, klaar. 

Een park voor bewoners en buurtgenoten 

De zorgwoningen worden in een 8,6 hectaren groot park 
gerealiseerd waar ook de buurtbewoners  welkom zijn. Het 
bijzondere is dat de bewoners, vaak mensen met dementie, 
zelfstandig het park in kunnen. Een sensor houdt de verzor-
ging op de hoogte waar de bewoner is en voorkomt dat de 
bewoner het park ongemerkt kan verlaten. Deze techniek 
zorgt ervoor dat de bewoner zelf de regie houdt. Het is een 
hele uitdaging want we willen met alle scenario’s rekening 
houden. 

Kennismaking met een video en een podcast 

Normaal zouden Zuyderland en Wonen Zuid de buurt graag 
uitnodigen voor een open dag. Door corona is dat nu niet 
mogelijk. Om de buurtbewoners en andere geïnteresseer-
den te informeren, is er een video en een podcast gemaakt 
over Parc Glana. Marc: “Samen met Hanneke Hoen,        
manager van Zorgcentrum Glana, licht ik daarin dit         
bijzondere project toe. Je kunt de podcast beluisteren via  

https://anchor.fm/wonenzuid.  

 De video is te zien via de volgende QR code:”     

                             Of: 

                             https://fb.watch/4ZlYeIZMxm/ 

                         

 

Een thuis voor een bijzondere doelgroep 

Het is voor het eerst dat Wonen Zuid zorgwoningen in 
Geleen bouwt. Marc: “Wij vinden dat iedereen recht heeft 
op een fijn thuis. Het bouwen voor bijzondere doelgroep-
pen, zoals de bewoners van Zuyderland, past in onze  
visie. Zuyderland is goed in het bieden van zorg, wij zijn 

sterk in het realiseren en beheren van passende wonin-
gen. Met de realisatie van Parc Glana bundelen we onze 
krachten, zodat de bewoners een fijn, eigentijds thuis  
krijgen waar ze met de begeleiding van de medewerkers 
van Zuyderland zoveel mogelijk het leven leiden zoals ze 
dat zelf voor ogen hebben.” 

Zie ook de facebookpagina van Wonen Zuid 

 

 

 

 

 

PODCAST 

https://anchor.fm/wonenzuid
https://fb.watch/4ZlYeIZMxm/
https://www.facebook.com/WonenZuidFB/posts/4010802315647049
https://www.zuyderland.nl/zorglocaties/glana/
https://www.wonen-zuid.nl/
https://www.wijnenbouw.com/
https://anchor.fm/wonenzuid
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 Vernieuwbouw Sportpark Glanerbrook 
 

Vernieuwbouw Sportpark Glanerbrook 
 
 

In 2025 opent het nieuwe Sportpark Glanerbrook haar 
deuren. Een complex met 4 zwembaden, een  
ijshockeyhal, 2 sporthallen en een overdekte  
wieler- en schaatsbaan. Een trekpleister voor  
verenigingen, sporters en recreanten uit heel Limburg 
en de euregio. Een plek waar gezondheid op de  
eerste plaats komt. Wat gaat er allemaal veranderen 
in het gebied? En hoe wordt de omgeving daarbij  
betrokken?  
Projectmanager Raymond Dumont en omgevings-
manager Mirjam Roorda-Knape geven uitleg. 
 

De besluitvorming 
In 2017 besloot de gemeenteraad dat alle              
gemeentelijke zwemwateren worden ondergebracht 
in Glanerbrook. Afgelopen december heeft diezelfde 
gemeenteraad de kaders vastgesteld voor de        
vernieuwbouw van het verouderde Glanerbrook en 
hier 48,3 miljoen euro voor vrijgemaakt. 
 

 
 
 
 
 
 

 Wat gaat er gebeuren? 
Figuur 1 is een principetekening van de nieuwe  
situatie. Het is de basisschets waarmee het ontwerp-
team straks aan de slag gaat. Deze schets verschilt 
op vier punten van de huidige situatie.  
 
De blauwe rechthoek bovenaan te tekening is de 
plek van het nieuw te bouwen 50 meter wedstrijd-
bad. De groene pijl geeft aan waar de nieuwe ingang 
van het gebouw straks komt. De witte, afgeronde 
rechthoek linksonder is de nieuwe plek van de ijshal. 
Verder wordt de ijs- en wielerbaan (groene ovaal 
onderin de tekening) overkapt. We vragen het      
ontwerpteam straks om zo transparant mogelijke 
materialen daarvoor te gebruiken.  
De principetekening in figuur 2 is een variant die is 
opgesteld op basis van ideeën die zijn aangedragen 
door de Schaatsvrienden. Deze variant is             
opgenomen in het budget. Het ontwerpteam gaat 
straks nog bekijken hoe die overkapping er precies 
moet gaan uitzien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vernieuwbouw Sportpark Glanerbrook
 

Figuur 1  
nieuwe situatie 

https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Werk_in_uitvoering_en_projecten/Projecten/Sportpark_Glanerbrook_gezond_sporten_voor_iedereen
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 Vernieuwbouw Sportpark Glanerbrook 
 

De overige onderdelen van het huidige Glanerbrook-
complex worden allemaal gemoderniseerd. Het com-
plex wordt afgekoppeld van het gas en voorzien van 
zonnepanelen. 
 
 

Burgemeester Damenpark 
Sportpark Glanerbrook wordt geen gesloten bolwerk. 
We vragen het ontwerpteam om aansluiting te zoeken 
met het Burgemeester Damenpark. Een mooie plek 
om te wandelen of te joggen, even uit te rusten en te 
genieten van de omgeving. De (her)inrichting van het 
park is nu nog geen onderdeel van het project. We 
proberen hier provinciale en Europese subsidiegelden 
voor te verwerven. 
 
Denkt u met ons mee? 
We vragen verenigingen, gebruikers, personeel en 
omwonenden om met ons mee te denken over de 
plannen voor Sportpark Glanerbrook. Over de in-
richting van het zwembad en de sporthal bijvoorbeeld, 
de overkapping van de wieler- en schaatsbaan, de 
toegangswegen of de invulling van het park. Nog lang 
niet alles staat vast. Daarom is er een begeleidings-
groep in het leven geroepen voor omwonenden.  
 
 

 Hiervoor hebben zich al meer dan 10 mensen aan-
gemeld. Hun inbreng wordt gevraagd en meegeno-
men in het ontwerpproces, dat in de tweede helft 
van dit jaar van start gaat. Wilt u als omwonende 
ook meedenken? Stuur dan een mailtje met uw con-
tactgegevens naar glanerbrook@sittard-geleen.nl of 
neem contact op met omgevingsmanager Mirjam 
Roorda-Knape, tel. 06-29601074 
 

Deelname aan de begeleidingsgroep is niet de enige 
manier om betrokken te blijven bij de plannen voor 
Sportpark Glanerbrook. We organiseren brede infor-
matiebijeenkomsten rond belangrijke mijlpalen in het 
project. En er komt een online platform waarop we 
omwonenden en andere geïnteresseerden geregeld 
vragen om mee te denken. 
 
Wilt u meer weten? 
Op www.sittard-geleen.nl/glanerbrook vindt u een 
link naar de raadsstukken en een webinar met uitge-
breide informatie over de vernieuwbouwplannen 
voor Sportpark Glanerbrook. Op deze webpagina 
staat ook een overzicht van de tijdens het webinar 
gestelde vragen en de daarbij behorende antwoor-
den. 

Theatergezelschap Het Laagland uit Sittard zal de       

komende zomermaanden programma maken in en rond 

de flats met de naam ZuidZone. 10 theatermakers gaan 

de straat op om bewoners te ontmoeten en hun verhaal 

te horen. Samen met de bewoners van Geleen-Zuid         

bedenken en organiseren de makers activiteiten met   

muziek, theater, radio, fotografie, VR, beeldende kunst 

en koken. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen! 

 

De makers van Het Laagland zijn te vinden in de         

Wagenaarflat op nummer 62, de flat met de gele deur en 

in de Zuidkamer in de Zuidhof. Maar ze lopen ook vooral 

veel rond in de buurt van de flats, het Plenkhoes en de 

Zuidhof. Twee makers, Karlijn en Sebas, zijn al druk    

bezig met het maken van een podcast (een soort radio-

show) met en voor bewoners van de Wagenaarflat. Loop 

vooral eens binnen op nummer 62 om kennis te maken.  

 

Heb je iets te vertellen? Of heb je een idee dat iets te  

maken heeft met muziek, theater, radio, fotografie, VR, 

beeldende kunst en koken? Laat het ons dan vooral we-

ten. Dat kan door een briefje door de brievenbus op num-

mer 62 of door een mailtje naar elise@hetlaagland.nl. 

 

We hopen je te zien deze zomer! 

 

 

 

 

 

  

   

  

                                          Theatergezelschap Het Laagland                                            
         ©Elise de Ruiter  

Theatergezelschap Het Laagland maakt programma ZuidZone in Geleen-Zuid 

mailto:glanerbrook@sittard-geleen.nl
http://www.sittard-geleen.nl/glanerbrook
mailto:elise@hetlaagland.nl
https://www.hetlaagland.nl/
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  Dag van de Wijk, een dag voor U 
                                     ©  Andries Bosma 

                                  

Zoals u hoogst waarschijnlijk al weet, organiseert het   

Wijkplatform een “Dag van de Wijk” voor alle inwoners van 

de wijken Geleen-Zuid & de Kluis, met het motto  

                      “Samen Beleven”.  

Hierbij zullen culturele activiteiten en uitwisseling van    

informatie de hoofdthema’s vormen. Deze dag wordt     

gehouden rondom en in samenwerking met ‘t Plenkhoes.  

 

We willen deze dag organiseren op zondag 27 juni 2021 

van 12.00 uur tot 17.00 uur. Mochten we onverhoopt    

vanwege Coronamaatregelen geen vergunning krijgen, 

dan verplaatsen we de dag naar zondag 3 oktober 2021.  

 

De opzet is een activiteit waarbij elke denkbare hobby   

tentoon kan worden gesteld, waar van verscheidene eetge-

woontes geproefd kan worden en waar muzikanten en 

dansgroepen optredens kunnen geven. Inmiddels hebben 

we al heel wat aanmeldingen binnen, die een grote diversi-

teit beloven. 

 

Deze dag zullen er ook informatiestands komen waar de 

ophanden zijnde revitalisering van de wijk een belangrijke 

plaats krijgt toebedeeld. Tevens hebben al verschillende 

organisaties en verenigingen zich gemeld, die binnen onze 

wijk actief zijn, om hun passie uit te dragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 De niet opgevulde ruimte kan worden gebruikt om wijkbewoners 

de gelegenheid te geven tweede hands spullen te koop aan te 

bieden. Ook hiervoor zijn al aanmeldingen binnengekomen, zo-

dat de ouderwetse jaarmarkt ook nog deels beleefd kan worden. 

 

Zowel deelname als bezoek aan de Dag van de Wijk zal laag-

drempelig zijn. Deelname zal zoveel mogelijk gratis zijn en er zal 

geen entree worden gevraagd voor toegang. Alleen voor de 2e 

hands spullen markt zullen we een vergoeding van € 25 moeten 

vragen, omdat dit buiten de subsidie regelingen valt.  

 

Om het voor gezinnen aantrekkelijk te maken zal er entertain-

ment voor kinderen zijn. Voor degenen onder u die graag de 

verrichtingen van Max Verstappen willen volgen zal in ’t 

Plenkhoes de sportzender met een beamer een weergave     

geven van de F1 race. Voor een hapje en een drankje kan men 

terecht op een terras met uitzicht op het podium, dat wordt    

verzorgd door de uitbater van ’t Plenkhoes. 

 

Dankzij toezeggingen voor financiële steun door : 

KNHM Kern met Pit, Postcodeloterij Buurtfonds, ZOwonen,  

gemeente Sittard-Geleen en kleinere sponsoren, is uw  

wijkplatform in staat om deze dag voor iedereen uit onze wijken 

toegankelijk te houden. 

 

 

 

Dag van de Wijk 
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