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Voorwoord
Wethouder Leo Jongen

Ouderenwerk in beweging
Het is mooi om te zien dat het ouderenwerk
in Kerkrade verder groeit en in beweging
blijft. Door intensieve samenwerking met de
partners, zoals de Meander Groep, Impuls,
de Centrale voor Ouderen, de KBO, de partners van Samen Leven én de gemeente staan
de activiteiten voor en door ouderen stevig
in de steigers.
De partners bouwen gezamenlijk aan nieuwe
activiteiten en gaan met de tijd mee.
Als ik kijk naar de brochure en het aanbod
van activiteiten dan ben ik trots dat dit in
Kerkrade allemaal mogelijk is.
Een belangrijke factor bij al deze activiteiten
en het welzijnswerk zijn de vele vrijwilligers.
Een compliment en waardering van mijn
kant voor hun belangeloze inzet.
Veel plezier bij al deze activiteiten!
Leo Jongen
wethouder Ouderenbeleid
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Actief en vitaal ouder worden
U bent op zoek naar:
• een leuke, maar ook zinvolle invulling van uw vrije tijd?
• een vrijetijdsbesteding waar u ook nog iets van opsteekt?
• een sportieve invulling, die bijdraagt aan een goede gezondheid?
• een activiteit waarin u uw creativiteit kunt uitleven?
• een activiteit waar u leeftijdgenoten ontmoet?
Dan is deze brochure het lezen en bewaren meer dan waard!
Enkele honderden vrijwilligers staan dagelijks voor u klaar, in kerngroepen, in sociëteiten en
anderszins. Zij bieden u een uitgebreid aanbod aan activiteiten in uw wijk.
Maar u kunt ook zelf iets betekenen in de wijk door zich in te zetten voor een ander. Meldt u
zich dan bij een van de wijkpunten of de Vrijwilligerscentrale. Kijk op www.vrijwilligerswerkparkstad.nl of bel met (045) 545 6351.

Kosten
De hoogte van de deelnemersbijdrage verschilt per activiteit en per organisatie. Vaak is het
bedrag afhankelijk van de aanwezigheid van vakkracht en het gebruik van materialen. De
deelnemersbijdrage wordt meestal betaald in de vorm van een maandelijkse contributie en is
merendeels zo laag, dat iedere bewoner in Kerkrade hiervan gebruik kan maken.
Voor mensen met een minimuminkomen is er een tegemoetkomingsregeling van de gemeente Kerkrade. De kosten mogen dan ook geen enkel bezwaar zijn om gebruik te maken van het
activiteitenaanbod.
Wilt u precies weten wat een activiteit kost? Informeer dan bij de contactpersoon die vermeld staat bij de activiteit waarin u geïnteresseerd bent.

Extra activiteiten
Naast het aanbod van wekelijkse en maandelijkse activiteiten is er een enorm aanbod aan incidentele activiteiten zoals dagtochten, tentoonstellingen, spellenmiddagen, kerstvieringen,
dansavonden en workshops.
Over deze activiteiten vindt u geregeld informatie in ’t Senior Bledsje en de weekbladen.
Vraag er ook eens naar bij de contactpersonen van de groepen.
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Organisaties
Verschillende professionele èn vrijwilligersorganisaties organiseren de activiteiten die u in dit
boekje vindt. We stellen ze graag kort aan u voor.
Voor meer informatie kunt u contact met hen opnemen of hun website raadplegen.

Team Welzijn Impuls
Wekelijks staan vele vrijwilligers, georganiseerd in kerngroepen, en tientallen vakkrachten
voor u klaar. Deze kerngroepen bieden u een uitgebreid aanbod van activiteiten in nagenoeg
iedere buurt in Kerkrade.
Team Welzijn Impuls zorgt voor de aansturing van de kerngroepen, begeleidt de redactie van
’t Senior Bledsje en bundelt en publiceert relevante informatie voor alle burgers.
Team Welzijn Impuls is te bereiken via:
T (045) 545 63 51
W www.impulskerkrade.nl

Centrale voor Ouderen - C.v.O.
De Kerkraadse Ouderensociëteiten, die verenigd zijn in de Centrale voor Ouderen, bieden tal
van wekelijkse activiteiten aan. Sociëteiten organiseren kaart- en kienmiddagen, carnavalsactiviteiten, paas- en kerstvieringen, culinaire wandeltochten en bustochten voor hun leden.
Voor meer informatie over de Centrale voor Ouderen kunt u terecht bij:
de heer Schepers:
T (045) 541 0761

Katholieke Bond van Ouderen– KBO
De Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Kerkrade, is een lokale afdeling van de landelijke
ouderenbond KBO. De KBO is zowel voor leden als voor niet-leden actief op het gebied van
voorlichting, informatie en belangenbehartiging.
De KBO organiseert informatiebijeenkomsten, dagtochten en diverse andere activiteiten.
Deze activiteiten zijn terug te vinden in de jaarkalender.
Wilt u meer weten over de jaarkalender van de KBO of wilt u zich aanmelden als lid, neem
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contact op met de heer Jo Linders:
T (045) 850 0874
W www.kboafdelingkerkrade.nl

Seniorenraad
De taak van de Seniorenraad Kerkrade is: het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente en instellingen over beleid, dat ouderen aangaat. Centraal staat hierbij de belangenbehartiging van Kerkraadse ouderen. De Seniorenraad is hét overlegplatform van ouderenorganisaties met de gemeente en instellingen.
T (045) 541 1667 (Dhr. Mouwen, secretaris)
W www.seniorenraadkerkrade.nl

Samen Leven
Diverse organisaties in Kerkrade hebben hun krachten gebundeld in Samen Leven.
Er worden in de wijkpunten diverse ontmoetings- en informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Meer informatie over Samen Leven is te vinden via:
W www.wmowijzerkerkrade.nl/is/wijkpunten

Kerkrade

Wijkzorgcentra van MeanderGroep
In de diverse wijkzorgcentra en revalidatiecentra van MeanderGroep worden wekelijks activiteiten georganiseerd, die niet alleen voor de (tijdelijke) bewoners maar voor iedereen in de
wijk toegankelijk zijn. In het overzicht van de activiteiten, vindt u de juiste contactinformatie.
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Handvaardigheid & creativiteit
C REATIEF
DI

13.30-16.00 Wijkzorgcentrum Hoog Anstel

Hoog Anstel 1

Erenstein

St. Pieterstraat 3

Erenstein

H OBBY
MA 13.30-15.30 SjevemetHoes
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Zorgcentrum Hoog Anstel

Activiteitenbegeleiding, tel. 5453545

Kerngroep Impuls

Mw. Maassen, tel. (045) 205 75 31 of omadiddy@gmail.com of
Mw. Engels, tel.(045) 545 80 36
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Ontmoeting & ontspanning
H EILIGE MIS
VR

18.00

Wijkzorgcentrum Hoog Anstel

Hoog Anstel 1

Erenstein

K AA RTEN
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
-12.30-18.00 Verenigingsgebouw Beerenbos

Beerenbosweg 1

Chevremont

K EGEL EN EN K AARTEN
MA 15.00-17.00 Cafe ’t Trefpunt

Meuserstraat 80

Haanrade

K I EN EN
MA 14.30-16.15

Wijkzorgcentrum Hoog Anstel

Hoog Anstel 1

Erenstein

WO 14.00-16.00 Wijkzorgcentrum Hoog Anstel

Hoog Anstel 1

Erenstein

elke 4 v/d maand
DI 19.30-23.00 Cafe ’t Trefpunt

Meuserstraat 80

Haanrade

e

K RANT LE Z EN / G EHEUG ENTRAI NI NG
MA 10.00-11.45 Wijkzorgcentrum Hoog Anstel

Hoog Anstel 1

Erenstein

Hoog Anstel 1

Erenstein

K RANT LE Z EN / SPEL O CHT END
DO 10.00-11.45 Wijkzorgcentrum Hoog Anstel
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Zorgcentrum Hoog Anstel

Activiteitenbegeleiding, tel. (045) 545 35 45

Herensociëteit St. Petrus

Dhr. Voncken, tel.(045) 850 49 48 of (06) 23 89 23 72

Dames en herensocieteit
Haanrade

Dhr. Mulder, tel. (045) 545 56 70

Zorgcentrum Hoog Anstel

Activiteitenbegeleiding, tel. (045) 545 35 45

Zorgcentrum Hoog Anstel

Activiteitenbegeleiding, tel. (045) 545 35 45

Dames en herensocieteit
Haanrade

Dhr. Mulder, tel. (045) 545 56 70

Zorgcentrum Hoog Anstel

Activiteitenbegeleiding, tel. (045) 545 35 45

Zorgcentrum Hoog Anstel

Activiteitenbegeleiding, tel. (045) 545 35 45
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Ontmoeting & ontspanning (vervolg)
MU Z IEK ( L IVE PI ANO M UZI EK)
DO 14.00-16.00 Wijkzorgcentrum Hoog Anstel

Hoog Anstel 1

Erenstein

St. Pieterstraat 3

Erenstein

Hoog Anstel 1

Erenstein

TABLETGROE P
DI

13.30-15.00 SjevemetHoes

T I EEKE Z IN GE N
laatste v/d maand
DO 14.30-16.00 Wijkzorgcentrum Hoog Anstel
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Zorgcentrum Hoog Anstel

Activiteitenbegeleiding, tel. (045) 545 35 45

Kerngroep Impuls

Mw. Maassen, tel. (045) 205 75 31 of omadiddy@gmail.com of
Mw. Engels, tel.(045) 545 80 36

Zorgcentrum Hoog Anstel

Activiteitenbegeleiding, tel. (045) 545 35 45
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Sport, spel en beweging
COU N TRYLINEDANCE
Hertogenlaan 108

Rolduckerveld

MA 09.30-10.30 Parochiezaaltje H. Petrus en Maria ten
Hemelopneming

Nassaustraat 39

Erenstein

MA 10.45-11.45

Nassaustraat 39

Erenstein

Hoog Anstel 1

Erenstein

Hertogenlaan 108

Rolduckerveld

Wijkzorgcentrum Hoog Anstel

Hoog Anstel 1

Erenstein

WO 10.30-11.30

Catharinahoes

Lambertistraat 12

Holz

WO 11.30-12.30

Catharinahoes

Lambertistraat 12

Holz

09.45-10.45 SjevemetHoes

Sint Pieterstraat 3

Erenstein

DI

15.00-16.00 Gymzaal Directeur Geurtsstraat

GYM

Parochiezaaltje H. Petrus en Maria ten
Hemelopneming

OU D ERENGYM
WO 10.30-12.00 Wijkzorgcentrum Hoog Anstel

S P ORT EN S PEL
MA 19.30-20.30 Gymzaal Directeur Geurtsstraat

TAI C H I
VR

10.30-11.30

YO G A

VR
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Kerngroep Impuls

Mw. Maassen, tel. (045) 205 75 31 of omadiddy@gmail.com of
Mw. Engels, tel.(045) 545 80 36

Kerngroep Impuls

Mw. Maassen, tel. (045) 205 75 31 of omadiddy@gmail.com of
Mw. Engels, tel.(045) 545 80 36

Kerngroep Impuls

Mw. Maassen, tel. (045) 205 75 31 of omadiddy@gmail.com of
Mw. Engels, tel.(045) 545 80 36

Zorgcentrum Hoog Anstel

Receptie Zorgcentrum Hoog Anstel, tel. (045) 545 35 45

Team Welzijn Impuls

tel.(045) 545 63 51 of info@impulskerkrade.nl

Kerngroep Impuls

Mw. Maassen, tel. (045) 205 75 31 of omadiddy@gmail.com of
Mw. Engels, tel.(045) 545 80 36

Kerngroep Impuls

Mw. Maassen, tel. (045) 205 75 31 of omadiddy@gmail.com of
Mw. Engels, tel.(045) 545 80 36

Kerngroep Impuls

Mw. Maassen, tel. (045) 205 75 31 of omadiddy@gmail.com of
Mw. Engels, tel.(045) 545 80 36

Kerngroep Impuls

Mw. Maassen, tel. (045) 205 75 31 of omadiddy@gmail.com of
Mw. Engels, tel.(045) 545 80 36
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Sport, spel en beweging (vervolg)
Z I T YOG A
MA 14.45-15.45

Parochiezaaltje H. Petrus en Maria ten
Hemelopneming

Nassaustraat 39

Erenstein

MA 09.30-10.30 SjevemetHoes

St. Pieterstraat 3

Erenstein

MA 10.45-11.45

St. Pieterstraat 3

Erenstein

SW ING-DANCE

SjevemetHoes
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Kerngroep Impuls

Mw. Maassen, tel. (045) 205 75 31 of omadiddy@gmail.com of
Mw. Engels, tel.(045) 545 80 36

Kerngroep Impuls

Mw. Maassen, tel. (045) 205 75 31 of omadiddy@gmail.com of
Mw. Engels, tel.(045) 545 80 36

Kerngroep Impuls

Mw. Maassen, tel. (045) 205 75 31 of omadiddy@gmail.com of
Mw. Engels, tel.(045) 545 80 36
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Stedelijk aanbod
Naast de activiteiten in de wijken en buurten van Kerkrade, vindt er ook een aantal activiteiten op
centrale locaties in Kerkrade plaats. Hier vindt u een overzicht van deze stedelijke activiteiten.
•

BELASTINGTEAM: hulp bij aangifte inkomstenbelasting
Als het gaat om belastingen kunnen veel mensen een steuntje in de rug gebruiken. Hiertoe biedt
het belastingteam hulp bij het invullen van de belastingformulieren. Deze hulp is gratis en bedoeld
voor mensen in de gemeente Kerkrade. Zij dienen ouder te zijn dan 55 jaar, met een maximum
bruto verzamelinkomen tot € 20.000 (voor alleenstaanden) en € 25.000 (voor echtparen). Denkt
u dat u in aanmerking komt voor deze hulp, neem dan tussen half februari en half maart contact op
met het Belastingteam van Impuls, T (045) 545 6351 of per e-mail: info@impulskerkrade.nl.

•

BOODSCHAPPENBUS: gezamenlijk winkelen
Er is een groep senioren, die door diverse omstandigheden niet meer, geheel of gedeeltelijk,
in de gelegenheid is zelf boodschappen te doen. En hoe fijn kan dat niet zijn. Zeker als je dit
ook nog eens met anderen samen kunt doen. In beginsel is de boodschappenbus bedoeld
voor zelfstandig wonende 65plussers die, om welke reden dan ook, niet meer zo vaak het
huis uit komen. Op deze manier kunnen ze hun zelfstandigheid behouden en actief mee
blijven doen in de samenleving. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, neem dan
contact op met Impuls, T (045) 545 63 51.

•

BUURTBEMIDDELING: nuttig werk bij conflicten   
Prettig wonen is belangrijk voor mensen. Soms wordt het woongenot verstoord door een
misverstand in de buurt. Bijvoorbeeld doordat men verschillende ideeën heeft over hoe
hard muziek mag klinken, waar de auto mag staan, hoe men elkaars eigendom respecteert.
Of wat men verstaat onder het netjes houden van de eigen voortuin, stoep of trappenhuis.
Als u zelf hier niet uitkomt, neem dan contact op met Buurtbemiddeling van Impuls,
T (045) 545 6351 of per e-mail: buurtbemiddelingkerkrade@impulskerkrade.nl.

•

COMPUTERCURSUSSEN: voor elk wat wils / blijven leren
CeKaNet verzorgt in Kerkrade computercursussen voor 50-plussers. Er worden cursussen
gegeven op verschillende niveaus, van beginnende leek tot de gevorderde computerfreak.
Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Nettie Engels of op de website
www.cekanetkerkrade.nl maar bellen kan ook: T (045) 545 5824.
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•

HUISKAMERS IN WOONCOMPLEXEN: gezelligheid ten top
Een groot aantal wooncomplexen heeft een eigen recreatieruimte. In deze recreatieruimten
organiseren bewonerscommissies en werkgroepen vaak zelf tal van activiteiten voor de
bewoners. Neem als bewoner eens contact op met de werkgroep in uw complex.
U vindt deze huiskamers in:
• Atriumflat
• Lindenlaan
• Norbertushof
• Deken Deutzlaan
• Lupinehof
• Spireahof
• Engerhof
• Oleanderhof
• Theaterpassage
• Hoofdstraat/Oranjestraat
• Op den Dries
• Ursulinenhof
• Lindenhof
• Past. Stevensstraat
• Wijngracht

•

ANWB Automaatje
Bij deze vervoersservice helpen vrijwilligers van Impuls met een eigen auto, minder mobiele
inwoners, om zo lang mogelijk deel te blijven nemen aan het sociale en maatschappelijke
leven. Kerkrade is na Simpelveld de tweede gemeente in Limburg die een lokaal ANWB
AutoMaatje project voor haar inwoners heeft opgezet. Inmiddels heeft ook Roermond een
AutoMaatje project, een aantal Limburgse gemeenten onderzoekt momenteel de mogelijkheid om ook een ANWB AutoMaatje project op te zetten. Landelijk zijn er inmiddels een
40-tal AutoMaatje projecten. Voor meer informatie en aanmelden, neem contact op met
Impuls, T (045) 545 6351.

•

Wijkpunten Samen Leven
Op diverse plekken in de Kerkraadse wijken zijn wijkpunten. Inwoners kunnen er terecht
voor deelname aan activiteiten maar ook met hun vragen en ideeën. Hieronder vindt u de
wijkpunten. Voor meer informatie, kijk op www.wmowijzerkerkrade.nl .
Oost
Sjevemethoes
St. Pieterstraat 3
Kling Nullet
Maria Gorettiplein
West
‘t Westhoes
Anemonenstraat 16
Firenschat
Schaesbergerstraat 25
Noord
Laethof
Putstraat 1
Socio-Project
Terbruggen 18
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Vrijwilligerswerk,
iets voor u?
Vrijwilligers zijn bij het uitvoeren en
in stand houden van alle activiteiten
in dit boekje van onschatbare waarde. Ook u kunt vrijwilliger worden
bij een van de organisaties die de
activiteiten uitvoeren.
Of misschien wilt u zich inzetten
voor een ander? Denk hierbij
bijvoorbeeld aan voorlezen,
bezoeken of samen wandelen.
Meer informatie vindt u op
www.vrijwilligerswerkparkstad.nl
of bij een van de wijkpunten.
U kunt ook direct bellen voor
een afspraak met de Vrijwilligerscentrale Kerkrade (VCK)
via Impuls
T (045) 545 63 51 of per e-mail:
vck@impulskerkrade.nl.

Organisatievermelding

Staat uw aanbod onvolledig of onjuist vermeld in deze brochure? Neem dan contact op met: Team W
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Aantekeningen

m Welzijn Kerkrade Tel. (045) 5456351 of info@impulskerkrade.nl
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Een uitgave van:
Team Welzijn Impuls
Tel. (045) 5456351
info@impulskerkrade.nl

