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Housen wenst ons een sfeervolle kerst toe. De voorpagina een kersttafereel. In
deze uitgave verder een pracht verhaal rondom houtsnijwerker Toon Debets.
Bijzondere aandacht voor de tal van activiteiten binnen de zorgcentra en kerngroepen in Kerkrade. Carnaval komt ook aan haar trekken, met Sjaak Essers
als Aintseljenger aan het woord. De buurtvereniging de Bouwerwei, die haar 75
jarig bestaansfeest viert.
Verder nieuws van de politie, rondom de “babbeltruc”!... De belastinghulp en
het verlengen van het rijbewijs bij 75 jarigen komt ook aan bod. Wij vergeten

Wat vliegt de tijd!
2019 alweer bijna
voorbij. Ik hoop
van harte dat u
kunt terugkijken
op een mooi jaar.
Voor mij geldt
dat zeer zeker. Ik werd geïnstalleerd
als uw burgemeester en verhuisde
terug naar mijn geboortestad samen
met mijn man en kinderen. Veel burgers mocht ik in die eerste maanden
al ontmoeten, maar nog veel meer
burgers heb ik nog niet de hand
kunnen schudden. Ik zie dan ook uit
naar vele nieuwe contacten en ervaringen in 2020.
Het einde van het jaar is een sfeervolle periode. De gezelligheid van
de decembermaand, de vele leuke
activiteiten door de hele stad, de

ook niet dat het 75 jaar geleden is, dat de Tweede Wereldoorlog ons bezig hield.
We sluiten af met een leuk kerstverhaal “Krismes en Knien”.

ogen van de mensen en de bijzondere ambiance die er hangt tijdens
deze donkere dagen. Een periode
om van te genieten samen met familie, vrienden, kinderen en kleinkinderen.
Verdrietig genoeg zijn er ook nog
steeds heel veel mensen die tijdens
deze periode alleen thuis zitten, die
de deur niet uit kunnen en weinig of
geen contact hebben met anderen.
Omdat de kinderen ver weg wonen bijvoorbeeld, of omdat ze geen
vervoer hebben. Sta tijdens deze
dagen vol warmte en gezelligheid
eens extra stil bij deze mensen en
bedenk hoe u zou kunnen helpen.
Sociale contacten zijn immers ontzettend belangrijk voor ons welzijn
en onze gezondheid. Het hoeft niet
moeilijk te zijn, een klein gebaar kan
vaak al heel waardevol zijn! Zoek

contact met uw buren, buurtgenoten, familieleden. Drink samen een
kopje koffie, ga samen boodschappen halen, nodig anderen uit om samen deel te nemen aan activiteiten
in de wijk of buurt. Er is genoeg te
beleven in Kerkrade met dank aan
de vele vrijwilligers die zich daarvoor met hart en ziel inzetten. Kijk
naar elkaar om, heb zorg voor elkaar. Laat dat voor alles ons goede
voornemen zijn!
In die zin wens ik u namens het gehele College een sfeervol kerstfeest
toe. Geniet van deze tijd en maak
van 2020 een jaar van nieuwe ontmoetingen, ervaringen en ontdekkingen. Samen maken we Kerkrade
zo tot een stad waarin iedereen zich
thuis en geborgen voelt!
Uw burgemeester
Petra Dassen-Housen

Wij wensen u allen prettige feestdagen en een gezond

Flamingo’s dansen
in de Gaia-savanne

Nieuwjaar toe. Wij kijken er naar uit. Blijf ons voorzien van
uw reacties.
De redactie.
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De volgende uitgave van ons blad verschijnt in maart 2020.
De Kerkraadse senioren die in 2020 65 jaar werden of worden, ontvangen pas in 2021 “ ‘t Senior Bledsje”.

Je moet verdraaid goed kijken
om een flamingo met twee poten
te ontdekken. Nee, het is geen
unieke soort daar in de GaiaZoo,
maar de gewone grote of Europese gading van die prachtige
vogels. Bijna vierhonderd stuks
houden in de warme herfstzon
een middagdutje en laten zich
daarbij niet storen door de talrijke bezoekers.
Slechts ’n enkeling danst uit de rij
en laat zien dat-ie, of dat ze, wakker is en dus op twee poten staat.
Het kenmerkende dansen: ook
dat laten ze in de herfst achterwege. Typisch iets voor het voorjaar
en Nederlands mooiste dierenpark verzekert de bezoekers dat
dit baltsritueel van de hele groep
een spectaculair optreden is. Een
schijnbaar afgesproken choreografie wordt na vele uitvoeringen,
gevolgd door het minnespel. Vervolgens gaan de partners voor het
leven aan de slag met de dansvloer
en bouwen van enkele ladingen

modder een minivulkaan en in het
kratertje legt mevrouw een ei dat
beiden beurtelings uitbroeden. En
als het kuiken enkele maanden later letterlijk en figuurlijk op eigen
poten kan staan, kunnen pa en ma
rustig genieten van het aangename
herfstzonnetje, zoals deze middag.

Garage

Ofschoon ze zowat de hele dag in
het water staan, heeft de invasie van
de Phoenicopterus Roseus heel wat
voeten in de GaiaZoo-aarde gehad.
De Savanne ging op de schop, enkele verhuizingen vonden plaats om
het geheel voor afgelopen mei helemaal op orde te hebben voor de
nieuwe bewoners. Daarnaast kregen de vogels hun eigen garages,
tenminste zo zien de nachtverblijven
uit vanaf het gezellige terras van de
Savanne-lodge.
In die ‘garages’ worden ze ook op
kleur gehouden. Nee, geen spuitcabine komt eraan te pas maar flamingokorrels waarin een dosis rood
carotinepigment zorgt voor het licht
rose timbre van het verenkleed.
Dus als u de vogels ziet foerageren
in een van de twee waterbekkens, is
dat het gevolg van gewoontegedrag

dat in hun DNA verankerd zit. Een
niet te onderdrukken reflex of drang
of misschien wel een livepresentatie
van hoe het in het echt moet. Ze vinden in die twee vijvers hooguit af en
toe een verdwaalde watervlo. Gegeten wordt met z’n allen in de ‘garage’ waar de korrels met een vloeistof tot een papje worden geroerd,
zodat alles soepel door een van de
langste vogelhalzen ter wereld getransporteerd kan worden.

Winter

Voor de komende Zuid-Limburgse
winter maakt de soort zich geen
enkele zorgen. De flamingo kan wel
wat hebben. Er leeft zelfs vrijwel
het hele jaar door een groep in het
wild in de Achterhoek, vlak tegen
de Duitse grens. Noodzakelijke
inkwartiering in de garages is pas
aan de orde als het hard vriest en
ijsvorming ontstaat. Het zijn niet de
geboren schaatsers met hun lange
en breekbaar ogende stelten.
Dan gaan de rolluiken dicht en is
het wachten op het voorjaar. Zorg
dat u een kaartje heeft tegen die
tijd, want zo’n dansje van bijna
400 deelnemers is een fantastisch
schouwspel.......
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Buurtvereniging viert in 2020 haar 75-jarig bestaan
‘Het opluisteren van feestelijkheden zoals nationale vieringen, zilveren en gouden bruiloften alsook
processies, zomede nader in de
notulen vast te leggen gebeurtenissen’, luidde in eerste instantie
de doelstelling van Buurtvereniging De Bouwerwei (aanvankelijk
kortstondig De Viersprong). Zo valt
op te maken uit de notulen van de
in allerijl opgeroepen oprichtingsvergadering van 18 augustus 1945.
In 2020 viert de vereniging haar
75-jarig jubileum. Meer dan genoeg reden om te vieren, ‘An de
Sjpringbron, in ABN de Wilhelmina
fontein, op Bliërhei”, in de zomer
van 2020.
Voorzitter van de buurt is
Jan Maijntz, 61 jaren jong. Hij blijkt
een enthousiast verteller als hij
praat over de buurtvereniging.
Hij begint met: ,,Ons streven is de
saamhorigheid in de buurt te waarborgen en waar mogelijk te versterken. Bleijerheide is van oudsher een hechte gemeenschap,
hoewel dat de laatste jaren helaas
wat minder is geworden. Maar
goed, we bedienen door de jaren
heen en ook nu nog ongeveer 350

gezinnen. Dat is toch eigenlijk wel
mooi. In een tijd van internet, Facebook en goedkoop vliegen blijkt er
nog steeds behoefte aan een verenigingsband in de eigen buurt. De
contributie bedraagt acht euro per
jaar, ook al niet direct een beletsel om lid te worden natuurlijk. De
doelstellingen van de vereniging
zijn nauwkeurig verankerd in onze
notulen. Van 21 tot en met 23 augustus 2020 wordt het 75-jarig bestaan gevierd. Jan Maijntz is bij de
notaris geweest en er is een aparte
stichting met bestuur opgericht.
Van dat laatste bestuur is Winand
Heijltjes voorzitter, Jan Maijntz zelf
is secretaris, Wim Ploum beheert
de pecunia. Verder zijn binnen
het bestuur Femke Adomeit, Ruud
Moonen, Kevin Starmans en Hans
Schillings actief. Jan Maijntz geeft
ons een inkijk in de komende activiteiten tijdens en rondom het
feest: ,,Voor een deel is het programma wel bekend. Er komt een
sportdag voor jong en oud op de
velden van KVC Oranje, Tiëkezinge zal er zijn, er is een pubquiz,
een doedag voor kinderen is voorzien en dan uiteraard het feest zelf,
met bijbehorende receptie. Het

grote feest is van 21 t/m 23 augustus. Een droom van mij persoonlijk is dan nog om weer eens een
processie te houden in de wijk. Wij
hebben als Stichtingsbestuur overigens een adviserende functie, de
buurtvereniging zelf bepaalt uiteindelijk wat er gaat gebeuren.”
We gaan even terug naar de notulen van de eerder gememoreerde
vergadering. Er staat onder meer
dat volgens één der sprekers,
de heer Offermans: ,,het bestuur
ervoor moest waken om niet tot
excessen te komen, door bv. het
organiseren van weidefeesten,
dansavonden etc.”. Die opmerking
werd vervolgens met algemene
goedkeuring aangenomen. Tijden,
en daarmee inzichten, veranderen. Sinds alweer wat langere tijd
organiseert Buurtvereniging De
Bouwerwei activiteiten voor jong
en oud, zoals een Sinterklaasdag,
een rommelmarkt voor kinderen
en reisjes naar bijvoorbeeld de Eiffel. Jaarlijks wordt een prachtige
Kerstkribbe vervaardigd voor bij
de Sjpringbron, officieel de Wilhelminafontein, in 1948 ontworpen
door de Bleijerheidse kunstschil-

Financieel
in een dip?

der Piet Moonen. Ook worden inmiddels, en dat zal
bij de oprichting niet de bedoeling zijn geweest, muziekavonden georganiseerd, er zijn disco-avonden en
het in de wijde omtrek bekende Sjpringbron Festival.
Traditioneel in het weekend voor de grote schoolvakantie, met recent een prima acterende band ‘Knallermann’ uit Roermond. De geadviseerde en geplande activiteiten rondom het 75-jarig bestaan passen
dus binnen het voortschrijdend inzicht in bestuurlijke
kring als het gaat om beantwoording van de vraag of
muziek en dans tot excessen zou kunnen leiden.
Per jaar worden de gezinnen die deel uitmaken van
De Bouwerwei 10 keer voorzien van een krant, de
‘Bouwerwei Tsiedonk’. Van oudsher is dat het medium waarmee buurtbewoners op de hoogte worden
gehouden over het nieuws van hun buurt. De laatste
jaren is daar uiteraard internet bijgekomen, recent
zag nog een nieuwe facebook-pagina het levenslicht.
Aan de krant kan iedereen een bijdrage leveren. Wie
in Bleijerheide woont, kan lid worden. Verhuis je later
naar elders, dan blijf je in principe gewoon lid. Ook
als je buiten Bleijerheide woont, kun je dus lid van de
vereniging blijven.
Jan Maijntz werd in 2018 voorzitter van de buurtvereniging. Eigenlijk op aansporing van echtgenote
Marie. Jan Maijntz: ,,Men zocht een nieuwe voorzitter. Marie vroeg me of dat niets voor mij was. Ik heb
overlegd met Kevin Starmans, het werd voorgelegd
aan het bestuur en niet veel later was het beklonken.”
Dan over zijn ideeën: ,,Ik heb al wat verteld over het
innen van contributie. Ook zijn we aan de slag gegaan met de verdere verjonging van het bestuur. Jeroen Römpen en Bjorn Schaepkens zijn toegetreden.
Verder wil ik mij inzetten voor samenwerking met Impuls, bijvoorbeeld om een bezoek aan ‘n kerstmarkt
te organiseren. Dat moeten we nog in het bestuur
bespreken. Wat ook aandacht verdient is onze materiaalman. Wiel Adomeit heeft aangegeven in 2020 te
willen stoppen. Voor die baan, waarvoor je over de
nodige passie moet beschikken, zoeken we dus iemand.”

Bezoek www.shmparkstad.nl
voor deskundige hulp van
een budgetcoach.
“Ik heb
neusspray
voor in de
oren.”
Kids Prietpraat

www.shmparkstad.nl /@. kerkrade@shmparkstad.nl /tel. 045- 545 63 51

Mèrjroate
19 joar woar e en e koam oes Missouri, ‘ne sjtaat in de
Mid-West van Amerika. Heë hauw ’t jraad nit jehold:
ings 1944 hauw ‘t Hitlerpak ‘m tse pakke jehad, heë
woar jevalle in d’r Hürtgenwald en noen woar hei i
Mèrjroate zie jraaf. ‘ne Jeweune jong, wie miljoeëne
anger Amerikaner. Tsoldaat vuur ziene nommer en
noa Europa jesjikt. Europa, woar dat nit e land an de
anger zie van de oceaan? In jidder jeval woar doa krig
en d’r president Truman hauw jezaad, dat deë ’ennemy
of the United States destroyed’ moeët weëde.
Heë hauw ’t ziech jans angesj vuurjesteld went ’the
mission’ jedao woar: dan jong heë noa de Southwest
Missouri State University in Springfield öm dokter tse
wèëde.
Iech sjtóng an zie jraaf óp d’r Amerikaniesje kirchhof
in Mèrjroate: e propper wies kruuts mit wat allewiel
zieng data heesjt. Hei hauw heë zieng letste plek óp dis
welt krèëje, wied va zieng hemet, in e vreëm land woa
heë koaliech jet van hauw jezieë.
Als klinge jóng hauw iech ’t mitjemaad: ’ZE ZUNT
JELAND!’ ’t Woar jing vroag weë jeland woar; al
waeche woar kal d’rvan dat de Amerikaner ziech mit
d’r krig zouwe jon bemuije. Nit lang doanoa woare
ze óch kómme en noen woare ze ópjetrókke bis óp de
Jraat. Doa hole ze halt. Oche zou onger vuur jenaome
weëde en doarum moeëte vuur evacuere.
Jedanke oes mieng kingerjoare jonge miech durch d’r
kop. De ieësjte Amerikaner zoog iech óp d’r oestsóch
va Kirchröadsjer lu noa doe al bevrijd Sjpekkelzerhei.
Langs de koelmoer van de Willem-Sophie hole de
Amerikaner Kirchröadsjer manslu onger sjoes
die ’t hauwe aajelaad mit de Pruse. Die waore oes
d’r tsóch jehold. De ieëlend sjtong dön in ’t jezich
jesjrèëve. Hei woeëd aafjerechend. Óch dat woar krig.
Dat alles woar 75 joar jeleie. In al die tsiet hauwe v’r
jenne krig jehad. Europa koeët ziech jèëve an ópbouwe,
ontwikkele, de jrenze aafbouwe, jrenze tussje leng en
jrenze tussje lu. Woa die letste aafjebouwd weëde, zunt
óch de ieësjte nit mieë nuedieg! E jrenzeloos Europa.
Mós dat nit de manoeng zieë van deë tsoldaat oes
Missouri noen wie vuur viere dat dat
allemoal 75 joar jeleie is? Ziene naam óp
dat kruuts i Mèrjroate is mieë wie
‘ne naam; ’t is ‘ne óprof. Alling
went vuur dem zoeë versjtunt,
is heë nit vuur nuus jevalle.
D’r Battraaf
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Sjaak Essers Aintseljenger par excellence

Meer bewegen
voor Senioren

Een buurman gaf het eerste duwtje in de goede richting. Dat was in 1979. De buurman heette Leo Lok. Hij
vroeg onze gesprekspartner Sjaak Essers om mee te gaan met de optocht. Aanvankelijk trok men op pad
met een paar mensen. Het beviel, maar omdat een deel van die mensen nog wel eens te laat wilde komen
om te worden geschminkt, besloot Sjaak als eenling op pad te gaan. Als Aintseljenger sierde hij vervolgens 38 keer d’r Jroeëse Tsóg in Kerkrade met zijn uitmuntende creaties, die bij nagenoeg eenieder een
lach op het gezicht wisten te toveren.
Als snel besloten een paar Aintseljenger de handen ineen te slaan.
‘D’r Ieëtsjte Kirchroadsjer Aintseljenger Verain’ was geboren.
Wie in het Algemeen Nederlands
Woordenboek op zoek gaat naar
de betekenis komt bij het woord
Einzelgänger tot de conclusie dat
zo iemand absoluut geen deel uitmaakt van een vereniging. De term
‘Verain’ kon dus niet door de beugel. Daarom volgde een naamswijziging en zag ‘d’r Aintseljenger
Sjtamdusj’ het levenslicht. Diverse
mensen hebben er door de jaren
heen deel van uitgemaakt. Namen
als Hans Lochtman, Jo Wetzelaar,
René Heltzel, Diana Delnoy, Giel
Roukens en Marleen Gigase vallen.
In het begin kwam men drie keer
per jaar bijeen in café Goebels. Naderhand werd dat minder, maar de
‘Stamdusj’ bestaat nog steeds.
Een van de eerste herinneringen
van Sjaak Essers dateert uit 1981.
Hij vertelt: ,,Ik beeldde toen een
‘jemeende-sollicitant’ uit. In 1984
was het de beurt aan burgemeester Jo Smeets om op de korrel te
worden genomen. Hem stelde ik
voor als ‘fotomodel van Kirchroa’.

Hij verscheen namelijk nogal vaak
met zijn gezicht in de pers. Een prima burgermeester trouwens voor
de werkgelegenheid.” Jo Smeets
kon het absoluut waarderen. Sjaak
Essers kreeg het fotoboek van
Kerkrade en mocht bij de optocht
‘s middags op het bordes van het
stadshuis het defilé afnemen. Ook
andere coryfeeën uit de lokale en
landelijke politiek kwamen aan de
beurt. Zo werd voormalig staatssecretaris Thijs Wöltgens, toen hij
lid van de Tweede Kamer was, getoond met een snoepje vergezeld
van de tekst “iech bin ’t Haags hopje va Kirchroa”. Wöltgens was alom
bekend als mens met een Bourgondische inslag. Ook Jan Mans,
voormalig burgermeester van Kerkrade, kwam aan de beurt. Sjaak
Essers toont een orde waarop het
hoofd van Jan Mans is nagemaakt,
een knap stukje handenarbeid van
een man, die in het dagelijks leven
elektromonteur is geweest.
Aan Jos Som overhandigde
Sjaak Essers, jarenlang motor van
d’r Sjtamdusj, een zelfgemaakte
kaart waarop, met als achtergrond
het stadshuis van Kerkrade, Wil-

Meer Bewegen
voor Senioren

lem Alexander en Maxima stonden
afgebeeld. Op de achterkant van
de kaart werd uitleg gegeven over
de Sjtamdusj. Van de secretaresse
van Jos Som kreeg Sjaak het juiste
adres van het paar. De kaart werd
opgestuurd.

Wilt u ook meer bewegen?
Wilt u beweging en gezelligheid?

Zoals vermeld bleek Sjaak Essers in
de loop der tijd een soort motor voor
het verbond van Aintseljenger in Kerkrade. Hij droeg ook mensen succesvol
voor, die zich lange tijd verdienstelijk
hadden gemaakt als Aintseljenger,
voor een orde. Elk jaar werd een orde
vervaardigd die werd aangeboden
aan de nieuwe stadsprins.

Natuurlijk is er na de les tijd om gezamenlijk
koffie te drinken.

Gevraagd naar een hoogtepunt
vertelt Sjaak: ,,In 1986 nam ik met
mijn zoon Marcel deel aan de optocht. We hebben toen Joop den
Uyl en Dries van Agt uitgebeeld.
Prachtig was dat! Zonder meer één
van de mooiste dingen waar ik nu
graag aan terug denk. Net als het
feit dat mijn kleinzoon Ian in 2017
schoolprins werd. Dat ging mij als
carnavalsvierder echt aan het hart.”
Sjaak Essers nam zoals gezegd
38 keer deel aan d’r jroeëse Tsóg,

Maak dan kennis met onze bewegingslessen
in het water. Deze lessen zijn speciaal
ontwikkeld voor senioren en zijn daardoor ook
goed vol te houden door senioren.

voor het laats in 2018. Ook nam hij deel aan de optocht
voor Aintesljenger in Rimburg en Mechelen en trad hij
bij gelegenheid op als ‘buutereedner’ voor verenigingen. Een mindere gezondheid noopte hem ertoe er in
2018 een eind aan te breien. Hij toog op pad met teksten als “oud, grijs en versleten, de pijp uit”. Dit alles
met een echte lange pijp. Het was maar weer zo’n geniaal idee uit de geest van Sjaak om iets uit te beelden,
in dit geval het einde van zijn grote passie.
Dan showt een enthousiast vertellende Sjaak zijn toehoorders een tweetal albums, met foto’s van zowat alle
figuren die hij in de loop der jaren in de optocht van Kerkrade heeft uitgebeeld. Ook alle stadsprinsen zijn chronologisch weergegeven. Dit alles vergezeld van spitsvondige, amusante, soms hilarische teksten in het Kerkraads
dialect. Voor een buitenstaander welhaast onnavolgbaar,
de ideeënrijkdom die uit de twee boekwerken blijkt. Te
veel ook om alles hier te vermelden. Een juweeltje met
herinneringen zou je het ook kunnen noemen. Wie komt
er bijvoorbeeld op de gedachte om rond te lopen met
‘Sjwoar noa’ dinke, me neumet ’t ooch sjloffe” of “Me
mos lanksaam könne kiekke, me neumt ‘t och sjtaare”.
Ook de rol van zijn vrouw was niet onbelangrijk. Ze zorgde voor boterhammen met ei, voor tijdens de optocht.
Als ik thuis kwam ’s avonds was er altijd erwtensoep.
Verder hielp zij mij om motto’s uit te beelden.
Als je zoals Sjaak Essers zo’n lange tijd zo veel mensen
of zaken hebt uitgebeeld, heb je natuurlijk een behoorlijke hoeveelheid attributen verzameld. Sjaak heeft er
een deel van afgestaan. Daarover: ,,Wat ik kon missen
bevindt zich nu in het Carnavalsmuseum in Würselen. Ik
kreeg er in 2015 een Europese orde voor.” Trots toont de
man van 74 een onderscheiding met de tekst “Närrische
Europäische Gemeinschaft”. Wie kan hem dat nazeggen?

Deze lessen zijn op verschillende dagen,
zowel in de ochtenduren, de middag en
zelfs ’s avonds.
Kom een keer meedoen met een proefles of
vraag meer informatie.
Recreatiecentrum D’r Pool
Putgang 8
6461 EK Kerkrade
Tel.: 045 – 545 71 41
www.drpool.nl
info@drpool.nl

verse maaltijden aan huis
Gekoelde verse
maaltijden wekelijks
bij u aan huis bezorgd.
Ga naar onze website
en stel uw
gerecht samen!

www.alle-smaken.nl
Burgemeester Beerenbroekstraat 34 - 6043 AC Roermond - T 045 528 40 12 - info@alle-smaken.nl
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Toon Debets HOUTSNIJWERKER
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HOBBY
Toon Debets is inmiddels 76 jaren jong. Hij leeft met echtgenote Trees Klinkenberg een rustig
bestaan, kort bij het centrum van
Kerkrade. In zijn beroepsleven
was Toon actief als timmerman.
Op enig moment ging dat niet
meer, afkeuring volgde. Hij kwam
terecht bij de Licom. Daar kwam
hij in aanraking met houten figuren en zo op het idee om hout
eens op een andere manier dan
hij gewend was te gaan bewerken. Het begin van een hobby
was geboren: Toon werd gepassioneerd houtsnijwerker.
Lessen in het houtsnijwerk volgde
hij niet. Er was van nature voldoende
aanleg. Dat bleek al vrij snel. ,,Ik ging
tot vier keer toe naar een hobbybeurs in Maasbree”, vertelt Toon. De
eerste keer behaalde hij de tweede
prijs, de drie volgende keren won hij
de hoofdprijs. En dat voor iemand
die dus geen opleiding had gevolgd.
Toon weer: ,,Je moet je voorstellen
dat ik in Maasbree binnen kwam als
volledig onbekende, een nobody
zeg maar. Dan is het nogal moeilijk om daar met je producten in de
smaak te vallen. Toch lukte mij dat. Ik
ben er best trots op. De eerste keer
trouwens, toen ik dus tweede werd,
werd iemand tot winnaar gekroond
die miniaturen had vervaardigd. Een
terechte keuze van de jury dan ook.”
In huize Debets staan een aantal
fraaie maaksels van de hand van

INFORMATIE
Toon Debets in de woonkamer verspreid. Hij laat ze met gepaste trots
zien, daarin vaak bijgestaan door
een eveneens fiere en geanimeerd
vertellende echtgenote Trees. Even
terug nog naar Maasbree. We laten Toon Debets nogmaals aan het
woord: ,,Eén van die keren had ik
een afbeelding van de Madonna
gemaakt. Een mij onbekende dame
vond het prachtig. Eerst bood zij
400 gulden, even later zelfs 800. Ik
heb haar voor de keuze gesteld dat
zij stilzwijgend kon vertrekken óf ik
zou de organisatie inlichten met als
gevolg dat zij van de hobbybeurs
zou worden verwijderd. Het was namelijk niet de bedoeling om dingen
te verkopen. ‘s Avonds heb ik het
exemplaar trouwens voor niets weggegeven. Ik wilde absoluut niet commercieel bezig zijn.”
Vaak kwam Toon Debets in actie
als er een verzoek kwam om iets
te maken. Zo bijvoorbeeld vanuit
de Maria Goretti-kerk. Men had er
wel een kribbe, maar geen schapen. Toon Debets, hij had inmiddels
de nodige bekendheid verworven,
bood soelaas. De schapen werden
in prima staat geleverd, voor de helft
gesponsord door hemzelf.
We vragen Toon Debets naar zijn
favoriete producties uit zijn rijke verzameling. Al snel komt hij te spreken
over een kameel. Enthousiast: ,,Eén
van de mooiste dingen die ik heb
gemaakt is ongetwijfeld een kameel
geweest, samen met de heer Maassen bestemd voor de Maria Gorettikerk. Inmiddels bevindt de kameel
zich in de Lambertuskerk in het
centrum van Kerkrade. Daar zaten
ongeveer 300 uren noeste hobby arbeid in. Daarnaast heb ik Het laatste
Avondmaal gemaakt. Dat staat nog
bij Zorgcentrum Firenschat. Een heel
mooie herinnering heb ik aan de dag
dat mijn ouders hun gouden bruiloft
vierden. De vader en moeder van
zanger Jan Smit hebben toen bij ons
geslapen. De moeder van Jan zag
een Christuskop bij mij in de gang
hangen. Die vond zij prachtig. Ik heb
haar die toen geschonken.”

Om te kunnen houtsnijden, heb je
niet veel gereedschap nodig. Een
aantal beitels, gutsen en uiteraard
een hamer. Meer heb je feitelijk niet
nodig. Als het snijwerk heeft plaatsgevonden, wordt het hout in de regel bewerkt met was. Verf komt er
nagenoeg niet aan te pas. Zelf heb
ik bijna altijd gewerkt met lindehout.
Dat hout is zacht en dat laat zich
goed bewerken, anders dan Zirbelholz (dennenhout; red.). Dat laatste
is veel harder en dus wordt het een
stuk lastiger om daarin te snijden.”
Om houtsnijwerk te kunnen uitvoeren heb je natuurlijk een werkplek
nodig. Welke echtgenote stelt het
immers op prijs als manlief met zoiets in de woonkamer aan de slag
gaat? Geen enkele waarschijnlijk.
Maar een atelier had Toon Debets
nou ook weer niet echt. ,,Ben je
gek”, begint hij, om te vervolgen
met: Ik werkte gewoon in de kelder. Iemand die daarbij ook vaak
betrokken was, is Herman Schroe.
Hij is door dit werk een vriend van
me geworden. Hem heb ik ook veel
kneepjes bijgebracht.”
Op dit moment is het voor Toon
Debets niet meer mogelijk om zijn
grote hobby te blijven uitvoeren.
Reuma maakt dat onmogelijk. Een
deel van zijn tijd steekt hij nu in muziek. Zo maakt hij deel uit van het
zangkoor in de Engerhof in Kerkrade. En in het souterrain van het
appartementencomplex is hij eveneens, op een andere manier, actief.
De redactie wordt rondgeleid in
de Recreatieruimte van vereniging
‘D’r Maatkroam”. Deze is netjes ingericht en voorzien van diverse faciliteiten, veelal gemaakt door Toon
en andere bewoners van het complex. Aan één van de wanden treffen we nog een aantal kunststukjes
van de hand van Toon Debets, zoals een wijnboer, een jager en een
oudere man. Dan zegt Toon: ,,En
dit hier is een productie gemaakt
op basis van de Poolse techniek. Is
trouwens ook van mijn hand. En dit
is niet gemaakt met gutsen, maar
met messen.”

Volop activiteit in Zorgcentrum Vroenhof
In Bleijerheide ligt Zorgcentrum Vroenhof, onderdeel van Meander Groep Zuid-Limburg. Ook na de opening van het nabijgelegen Wijkzorgcentrum Kling Nullet in 2015 is Vroenhof het “thuis” gebleven van bewoners voor wie zelfstandig wonen niet meer mogelijk is. De samenstelling van de bewonersgroep is wel
wat veranderd. Ook bezoeken mensen de dagbestedingen in Vroenhof.
Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijke Opvang, huurt
ruimte in Zorgcentrum Vroenhof.

Een gedeelte van Vroenhof is speciaal bestemd voor ouderen die
te maken hebben met psychiatrische problemen. Verdeeld over 2
afdelingen wonen 18 mensen die
ieder een eigen kamer met badkamer hebben. Daarnaast hebben
beide afdelingen een woonkamer
waar gezamenlijk gegeten wordt.
De bewoners worden begeleid bij
de verzorging, eetmomenten en
andere zaken, afhankelijk van hun
behoeften.

er een grote behoefte aan een dergelijke voorziening is, is de transferafdeling nog steeds open. Het is
een tijdelijke plek voor mensen die
niet meer thuis kunnen wonen en
in het ziekenhuis zijn opgenomen
omdat er op dat moment geen
vaste plek is in een verpleegtehuis.
Uiteindelijk zal iedere bewoner van
deze afdeling in een verpleegtehuis naar keuze gaan wonen. Maar
tot die tijd geeft de transferafdeling
mensen toch een veilige omgeving met goede verpleegzorg. Met
een pas gerenoveerde woonkamer
straalt de afdeling warmte en rust
uit. ‘Het is echt thuiskomen’ zei
een bewoonster. De medewerkers
koken elke dag een verse maaltijd
voor de bewoners. Indien mogelijk
helpen deze met de tafels dekken,
koken, afwassen enzovoort. Met
veel aandacht voor wat iedere bewoner leuk vindt, worden er activiteiten en uitstapjes georganiseerd.
Ook wordt er tijd vrijgemaakt voor
één op één aandacht, een voorbeeld daarvan is de hand- of gezichtsmassage.

Transferafdeling

LEVANTOgroep

In Vroenhof zijn op dit moment in
totaliteit rond de 40 vrijwilligers actief. Zij bieden de klanten en bewoners extra aandacht en zijn actief
in het uitvoeren van allerlei leuke
activiteiten. Wij zijn altijd op zoek
naar nieuwe vrijwilligers. Meer informatie hierover leest u op onze
website www.meandergroep.com
en zoek op vrijwilligers.

De centrale gedachte in Vroenhof
is, dat de bewoner zich optimaal
thuis voelt. Bewoners leven hun
eigen leven en daar waar dit niet
meer zelfstandig kan, ontvangt
men ondersteuning. Begrippen
als huiselijkheid en geborgenheid
staan centraal. Familieleden, vrienden en kennissen worden zoveel
mogelijk bij het zorgproces betrokken. Ook het opbouwen en onderhouden van sociale contacten met
medebewoners wordt gestimuleerd.

Gerontopsychiatrie

In samenwerking met Expertisecentrum Lückerheide is in 2015 in
Vroenhof een zogeheten transferafdeling geopend. Aanvankelijk
zou dit voor 1 jaar zijn maar omdat

Klanten van de Meander Groep
wonen in Zorgcentrum Vroenhof
samen met klanten van LEVANTOgroep. Deze organisatie, die
ondersteuning biedt op gebied van

Activiteiten

Zorgcentrum Vroenhof biedt tevens een scala aan voorzieningen
zoals een kapper, een pedicure en
een restaurant, waar ook een gezamenlijk ontbijt, een lunch met de
feestdagen of een gezellige middag tijdens het oktoberfeest en de
carnaval worden georganiseerd.
Daarnaast is er iedere twee weken
een Heilig Mis.

Dagbesteding

In het aangrenzende complex met
seniorenwoningen zijn twee dagbestedingen voor ouderen gevestigd. Er is een reguliere dagbesteding voor mensen met dementie
en één die zich speciaal richt op
psychisch kwetsbare ouderen.
Voor bewoners van de seniorenwoningen is er een speciale ruimte
waar diverse activiteiten worden
aangeboden zoals kienen, handwerken en bewegen.

Heeft u vragen of wilt u een centrale activiteit, lunch of feestje bijwonen onder genot van ‘n kopje
koffie/thee en of fris dan bent u
van harte welkom: Vroenstraat 97
in Kerkrade. Telefonisch bereikbaar
op (045) 535 72 72
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KERNGROEPEN

ACTIVITEITEN

Kerngroep Centrum Zuid
Nu de donkere dagen er weer aankomen is het voor u misschien interessant om aan een leuke activiteit
mee te doen waar sport en gezelligheid te combineren zijn. Daarom
bieden wij u enkele activiteiten aan
zoals:

Body- en mindtraining
Een training waarin yoga, tai-chi en
gym worden gecombineerd en
waarbij u flexibiliteit en kracht opbouwt en u een gevoel krijgt van
rust en kalmte.
Deze training vindt plaats op dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur.

Koersbal

Ook zijn er nog vrije plaatsen op
maandagmorgen bij het koersbal.
Deze sport lijkt een beetje op jeu de

boules en is van 9.30 tot 12.00 uur.

Fitness
Op donderdagmorgen is er nog
plek bij fitness op muziek van
9.30 tot 10.30 uur.
Deze activiteit is geschikt voor alle
leeftijden.
Al deze activiteiten vinden plaats in
Patronaat Bleijerheide, Ursulastraat
232 (linker zij-ingang.)
Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd in een andere activiteit,
schroom niet om contact op nemen met de voorzitter. Heeft u zin
om mee te doen of eens te komen
kijken neem dan contact op met de
voorzitter van de kerngroep, telefoonnummer
(06) 12 26 08 88

Tai chi Kerngroep
Kerkrade Noord

Wil je meer bewegen, maar is een
sportschool niks voor jou?
Wil je meer bewegen omdat het
goed voor je is, maar weet je niet
goed wat je wilt en aankunt?
Wil je meer bewegen en dat volhouden tot op late leeftijd?
Denk dan eens aan Tai chi.

Activiteiten in de zorgcentra van Meander
Hieronder staan activiteiten vermeld, van een aantal zorgcentra van Meander, waarbij wijkbewoners welkom zijn.
Kling Nullet
14.30 uur

20 februari

Carnavalsrevue

18.00 tot 21.00 uur

25 februari

Kloone trekke

13.11 tot 17.00 uur

6 december

Bloemschikken met Danny’s bloemen

13.30 tot 15.30 uur

15 december

Kerstmarkt

11.00 tot 16.00 uur

3 januari

Nieuwjaarsborrel

14.00 tot 15.30 uur

7 en 14 februari

Carnavalsavonden

18.11 tot 21.00 uur

11 december

Koor ‘la Liesse’

18.30 uur

14 december

Kerstmarkt

13.00 tot 17.00 uur

9 december

Gemengd koor Con Amore

18.00 uur

Vrij entree

13 december

Kerstconcert harmonie St. Aemiliaan

19.30 uur

Vrij entree

24 december

Kerstmisviering

14.00 uur

16 januari

100%NL muziekmiddag

14.00 uur tot 16.00 uur

20 februari

Carnavalsmiddag

14.00 uur tot 16.30 uur

26 februari

Haring happen

14.00 uur tot 15.30 uur

8 december

Muziek met Ron Degens

14.30 uur

In de recreatiezaal

24 december

Kerstconcert Muziek Jong en Oud

18.00 uur

In de recreatiezaal

13 februari

Carnavalsavond

17.00 uur

In de recreatiezaal

Kosten € 15,-

Kosten € 5,-

Hambos

Vroenhof

Loop een keer binnen om te kijken
en misschien sluit je wel aan. Je
mag twee lessen gratis meedoen.
Heb je vragen? Bel (06) 47 44 24 15

Yoga Kerngroep Terwinselen

Yoga is gericht op souplesse en het laten stromen van de energie. Het samenspel van beweging, concentratie,
ademhaling en aandacht hebben voor een oefening, bevordert de doorbloeding en beweeglijkheid. Het verbetert de algehele conditie. Men zit letterlijk en figuurlijk beter in het vel.

De Yogalessen vinden elke woensdag (behalve in vakantieperiodes) plaats van 11.00 tot 12.00 uur in de zaal van
de Kerngroep Terwinselen Impuls, zij-ingang van ’t Sjtaater Hoes, Schaesbergerstraat 27a, Kerkrade. Aan het
eind van de les wordt samen koffie gedronken. Kom in gemakkelijke kleding en breng zelf een yogamatje mee.
Voor meer info en/of aanmelden kunt u contact opnemen met Ed Schaaf, voorzitter kerngroep Terwinselen,
telefoonnummer (045) 541 07 97.

Heilige Kerstmis

Laethof

Tai chi is een van oorsprong Chinese bewegingsleer die jong en oud
kan beoefenen.
In de donderdagavond-groep zijn
nog enkele plaatsen vrij.
Waar moet je zijn? In de ouderensoos van het Socioproject in Eijgelshoven van 18.00 tot 18.45 uur.

De Yogalessen zijn voor iedereen geschikt. De oefeningen zijn rustig, niet te lang en niet te zwaar. De oefeningen worden staand, zittend en/of liggend uitgevoerd, voor zover het lichaam dat toelaat. Er is een stoel beschikbaar om de houdingen voor de heup en knie minder zwaar te maken. Er worden aanwijzingen gegeven
op alle niveaus.

19 december

Vrij entree

Kapelhof

Uit oma’s goede oude tijd!!
Als je verkouden bent
•

Neem dan het volgende wonderdrankje: Doe in een glas
het sap van een halve citroen,
1 el bruine basterdsuiker, 1 à 2
el vieux en dan kokend water
erbij. Drink dit op de rand van
je bed en ga dan meteen onder de wol. Je gaat lekker zweten en bent de volgende dag
weer zo goed als nieuw.

Als je neus helemaal dicht zit
•

Moet je wat water nemen en
daar zout bij doen even laten
staan. Snuif dit op en snuit
dan je neus. Doe dit een paar

•

keer op een dag en je kunt
weer ademen
Pak een glas water en doe er
een theelepel zout bij, gorgelen. Dit herhaal je een paar
keer, zodat je neus weer lekker open staat.

•

Als je moet hoesten
•

Doe bruine basterdsuiker in
een pannetje en vul het met
water tot boven de bruine suiker, gooi er enige anijsdruppels of een anijsblokje in en
breng het aan de kook, roeren totdat er een stroperige
massa ontstaat. Laten afkoe-

•

len en uw hoestdrank is klaar.
Na enige dagen zal u al het
vastzittend slijm ophoesten.
Maak zelf je hoestdrank door
1 staaf laurier, 10 blokjes anijs,
1 eetl. honing en een handvol
kandij in 1L kokend water op
te lossen. (minimaal 20 min.
koken) Laat het afkoelen en
giet het in een flesje.
Snij een ui in schijven en
strooi hier wat suiker over.
Laat dit vervolgens enkele
uren staan. De siroop die
hieruit ontstaat, is erg effectief tegen prikkelhoest of
kriebelhoest.
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TerIk keek op tegen mijn vader. Elke dag ging hij op de fiets naar de Wilhelmien in
hem
winselen. De Duitsers - hij zei de ’Pruse’ - hadden al een paar keer geprobeerd
ut
de fiets af te nemen. Maar hij had een briefje waarop stond dat hij de fiets absolu
dat
nodig had. Hij had ook een nummer aan het stuur gemaakt. Ik vond het geweldig
hij de ’Pruse’ te slim af was.
Ineens moesten we evacueren. Ik wist helemaal niet wat dat was. Driedik over elkaar
was
kreeg ik kleren aan. We liepen naar Eldorado en sloegen daar links af. Eldorado
kwade mooiste speelgoedwinkel ter wereld en of ik die kende! De eerste Amerikanen
.
men we boven op Kaalhei tegen. Mijn zusje van 6 maanden lag in de kinderwagen
bij
Komt een zwarte Amerikaanse soldaat die uit de kinderwagen pakken. Ik heb alles
hij me.
elkaar geschreeuwd. Zo’n zwarte Piet… Met chocola en ander snoep troostte
n teVervolgens kwamen we bij de muur van de Willem-Sophie. Daar stonden manne
waren
genaan die uit de stoet waren gehaald. Mijn vader en nog wat andere mannen
n.
stomverbaasd wie ze daar allemaal bij zagen staan; heel wat bekende Kerkradenare
niet
De bevrijding vond ik helemaal niet leuk. Toen we weer in ons huis waren, kon je
rood
naar buiten kijken: er zat mica in de ramen. We hebben toen ook dagenlang zwartb
hadmet stroop gegeten. Bij de “Breur” lagen de Amerikanen in de wei. In de smidse
ze
den ze een gaarkeuken. Vlak daarbij gooiden ze de lege blikken van het vlees dat
Toen
bakten op een hoop. Die ging ik ophalen en daar kon mijn moeder van alles mee.
het kerstmis werd, kwamen grote Amerikaanse trucks kalkoenen in metalen bakken
brengen bij de bakker tegenover ons. Als die uit de oven kwamen, rook de hele straat
r…
naar verrukkelijk vlees. We gunden het de soldaten, maar vonden het toch jamme
Wij woonden vlak bij een groot plein. Dat stond vol met platte houten kisten vol
n.
Amerikaanse munitie. Met mijn vriendjes bouwden we daarmee huisjes en gange
Dat was erg leuk.
En het allerleukste van de bevrijding moest toen nog komen: op een gegeven mozelfs
ment begon iedereen zijn huis te versieren, werden overal vlaggen uitgestoken,
n
een molen gebouwd en bij die molen werd op straat gedanst. Om beter te kunne
en
dansen werd waspoeder op straat gestrooid. Mannen met trekharmonica’s speeld
winoveral en voor ons kinderen werden spellen georganiseerd waar je prijzen kon
rd die
nen: zaklopen, paalklimmen en nog zo van alles. Ik heb jaren de medaille bewaa
ik toen gewonnen had.
Lei Heijenrath
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Meer dan veertig vrijwilligers zetten
vanaf het jaar 2000 het werk voort
waarmee wijlen Paul Meijs destijds in
1959 startte. De Stichting S.O.S. van
toen (Steun Onderontwikkelde Streken) luistert al bijna 20 jaar naar de
naam Stichting Wereldwinkel Kerkrade
en voorzitter Pierre Rietrae kijkt vooruit
naar het komend jaar, waarin herinnerd
wordt aan een stukje ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl vanuit onze
stad.
“2020 wordt een jaar waar we op diverse momenten stilstaan bij dit vierde
lustrum. Naast 20 mei 2020 onze
feestdag, zal er om de twee maanden
een land of streek waarvan we artikelen aan de man brengen speciale
aandacht krijgen. Indachtig aan het
uitgangsprincipe van Paul Meijs: ‘Effectieve ontwikkelingshulp bestaat niet uit
het geven van geld, maar het rechtstreeks tegen een eerlijke prijs kopen
van producten van ‘locals’ uit de derde
wereld’.
De inkooporganisatie die daartoe was
opgericht, groeide uit haar voegen en
werd van Kerkrade verplaatst naar Culemborg. Daar kopen we tegenwoordig de producten, naast koffie en thee

voornamelijk cadeauartikelen in, die
dan vervolgens vanuit onze wereldwinkel aan de Hoofdstraat aan de man
gebracht worden”.

Inkoop

Ingekocht bij kleine handwerkslieden
en boeren, die zonder tussenhandel
een fatsoenlijke vergoeding ontvangen die hen in staat stelt hun bestaan
te verbeteren. Voorzitter Rietrae ervoer
aan den lijve in Culemborg hoe e.e.a.
in zijn werk kan gaan. “Ik ontmoette
bij de inkooporganisatie een Indiër.
De man had een voorraad kleurrijke
sjaals en handgemaakte kralenkettingen uit zijn dorp meegebracht. Hij verbleef twee maanden in Nederland om
vervolgens door zijn vrouw, met een
nieuwe voorraad goederen, afgelost
te worden. De man zei me dat op deze
manier het hele dorp waar hij vandaan
komt een bestaan heeft. En hij bedankte me omdat de Kerkraadse wereldwinkel een van zijn grotere afnemers is”.
Momenteel zijn aan de Hoofdstraat
42 vrijwilligers in touw met inkoop, het
aannemen en begeleiden van vrijwilligers, communicatie en bestuurlijke zaken, bediening in en het inrichten van
de winkel (D’r Kroamkloeb). De voorzitter is bijzonder trots op zijn organisatie.

We staan alweer aan de vooravond
van de Grote Senioren Carnavals
Zietsóng die voor de 8e keer wordt
gehouden. Wat niemand na de allereerste zitting kon vermoeden is toch
gebeurd.
Deze zitting voor ouderen van Kerkrade is een ongekend succes geworden
en is niet meer weg te denken uit het
Kerkraadse Carnaval.
De Centrale voor Ouderen is ontzettend trots op het feit dat de vrijwilligers en artiesten nog steeds met veel
enthousiasme meewerken aan deze
prachtige zitting.
Het wordt echter steeds moeilijker om
een zitting van dit formaat te organiseren en dan ook nog tegen een zeer
lage entreeprijs. Desondanks is het de
Centrale voor Ouderen weer gelukt de

ouderen in Kerkrade een geweldige
avond met een gevarieerd programma
te bieden op vrijdag 14 februari 2020
in de Rodahal.
Zonder de hulp van vrijwilligers en adverteerders is zo’n Zietsóng niet meer
mogelijk. Nu kan de Centrale voor
Ouderen deze avond tegen een zeer
lage prijs aanbieden.
De Centrale voor Ouderen hoopt dat
de ouderen en mensen met een beperking niet alleen nu maar ook de
volgende jaren weer volop kunnen
genieten van hetgeen door de Kerkraadse artiesten in de Rodahal wordt
geboden.
De Centrale voor Ouderen wenst de
ouderen een fijne zitting en een “sjunne vasteloavend” 2020.

“Waar andere wereldwinkels vaak
problemen hebben met het aantrekken van vrijwilligers, verloopt dat bij
ons voorspoedig. In het aantal en het
enthousiasme van deze mensen en
de vakkundige inkoop voor en inrichting van onze wereldwinkel met zowel
mooie cadeau- als consumptieartikelen ligt ons succes. Een succes, dat
een steentje bijdraagt aan de leefomstandigheden van mensen elders in
de wereld”.
De winkel aan de Hoofdstraat is een
bezoekje meer dan waard. Zeker voor
de kerst is er voor ieder wat wils. Vaak
unieke, handgemaakte cadeauartikelen voor een eerlijke prijs. De bezoekers van onze winkel zijn heel vaak
aangenaam verrast door de sfeer, de
vriendelijkheid die ze tegenkomen
en de producten die te koop worden
aangeboden voor een faire prijs.
“Het werken met vrijwilligers maakt
het mogelijk dat de opbrengst voor
de oorspronkelijke producenten zo
hoog mogelijk is. Daarnaast zorgen
de steeds wisselende en mooi geëtaleerde artikelen voor een stuk aantrekkelijkheid in onze winkel en in de
Hoofdstraat”.

Daar, naast de bakker, heeft de Stichting sinds enkele jaren een vast onderkomen gevonden. De veranderingen
in het Kerkraadse centrum zorgden voor de wereldwinkel
voor een odyssee door de stad. Via de Theaterpassage,
naar het adres: Markt 6 om uiteindelijk in 2014 een prachtig uitnodigende etalage aan de Hoofdstraat te krijgen.
Een etalage en winkel waarin elk product met zorg voor
mens en milieu is gemaakt en dat volgens eerlijke handelsprincipes is ingekocht.

heerlijke maaltijden
aan huis bezorgd!

Vriendschap

Tweeënveertig Kerkraadse senioren dragen daar hun steentje bij voor een betere wereld en hebben er niet alleen een
zinvolle tijdsbesteding maar vinden er vriendschappen voor
het leven of organiseren ook buiten de winkel om allerlei activiteiten. “Dat maakt de Stichting Wereldwinkel Kerkrade zo
bijzonder. Onze mensen hebben plezier in wat ze doen en
plezier in het leven; ook een bezoeker aan onze winkel voelt
die sfeer”.
Wensen heeft de voorzitter genoeg op het verlanglijstje voor
zijn Stichting. Allemaal verlangens die het uiteindelijke doel
en het uitgangsprincipe van indertijd Paul Meijs recht doen.

Pierre Rietrae:
“Bij ons leeft
vooral de wens
dat Kerkrade
zich in de toekomst uitspreekt
een fairtrade
stad te worden
en te zijn”.

Impuls zoekt vrijwilligers
voor het BelastingTeam
Impuls is een welzijnsorganisatie in de gemeente Kerkrade, bij velen van u bekend. Impuls ondersteunt met
activiteiten en diensten. Impuls biedt mensen hulp, informatie, advies of begeleiding.
De diensten en activiteiten worden uitgevoerd door
beroepskrachten en vrijwilligers. Kennis van zaken en
bijscholing is daarbij altijd het uitgangspunt.
Bij Impuls is onder andere een team van vrijwilligers
actief die de personen die daarvoor in aanmerking komen hulp biedt bij het digitaal invullen van hun aangifte
Inkomstenbelasting.

Het BelastingTeam zoekt versterking

Wilt u anderen helpen met hun aangiften, hebt u enige
affiniteit met computers en belastingen en bent u enkele dagdelen beschikbaar neem dan telefonisch contact op met Impuls, (045) 54 56 351 en vraag naar
Martina Amendolara.

€ 5,49
Maaltijden vanaf

• Ruime keuze in maaltijden,

voor- en nagerechten
• Wekelijks vriesvers aan huis bezorgd
• Ook dieetmaaltijden te bestellen

exclusief eventuele
ledenkorting*

• Gratis klantenservice
• Gratis dieetadvies
• Geen verplichtingen
• Geen bezorgkosten

MEER WETEN? BEL GRATIS:

0800 - 023 29 75
WIJ HELPEN U GRAAG VERDER

www.apetito.nl • info@apetito.nl

*Uw inschrijving bij een thuiszorg- of welzijnsorganisatie geeft mogelijk recht op korting. Onze klantenservice informeert u hier graag over.

44588 apetito Adv. A4 Algemeen.indd 1

12-11-15 16:23

Uw aangifte inkomstenbelasting
een ramp?
Een team van vrijwilligers helpt u met
het invullen van de aangifte 2019!
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U kunt bij ons terecht als u :
• 55 jaar of ouder bent;
• in Kerkrade woont;
• een maximum bruto
verzamelinkomen
tot € 22.700,(alleenstaanden) of tot € 27.500,(gehuwden en fiscaal partners) heeft.
• uw spaartegoeden niet hoger dan
€30.000,- (alleenstaanden)
of € 60.000,- (gehuwden en fiscaal
partners) zijn.
Dit is een
gratis service!

Let op! Ons telefoonnummer is gewijzigd!

Wilt u een afspraak maken?
Dit kan telefonisch op het nummer (06) 55 6056 76 op
dinsdag- en woensdagochtend 11, 12, 18 en 19 februari 2020
tussen 9.30 uur en 15.30 uur. Na 19 februari 2020 is dit
nummer niet meer bereikbaar.

www.impulskerkrade.nl

t!

Grote Senioren Carnavals Zietsóng 2020

Enthousiasme

la s

Vrijwilligers met hart en
ziel voor de medemens
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INTERVIEW

Kunstenares Maria Stams uit Eygelshoven
Het zien van een kleine frutsel
kan voor Maria Stams al voldoende zijn om een ontwerp te maken
voor een mooi beeld uit klei. Zij
laat haar fantasie er op los en uiteindelijk ontstaat er een beeld of
een andere vorm van kunst. ,,Al
boetserend ontdek ik de kracht
van het materiaal. De kunst is om
het idee dat ontstaat te vertalen in een beeld,” vertelt Maria
Stams. ,,Het zijn meestal expressieve beelden en impressionistisch van opzet. Een streep in een
beeld verwijst naar een lijn, een
veeg naar een vlak. Bij het maken
van een portret wordt het meer
dan een kopie van de werkelijkheid. Het portret moet blijven
boeien en inspireren door op zoek
te gaan naar het karakter van degene die wordt geportretteerd.”
De 63-jarige Maria Stams woont al
zeventien jaar aan de Molenweg in
Eygelshoven. Zij is geboren in het
ziekenhuis in Kerkrade en woonde
Op de Bossen en daarna in het Molenveld in Eygelshoven. Voordat zij
naar de Molenweg verhuist, woont
ze onder meer in Terwinselen en
Chèvremont.
Maria Stams gaat naar de Pedagogische Academie en slaagt in 1976.
Omdat zij handig is in tekenen en
handenarbeid volgt op haar negentiende een aanstelling aan de Heilig
Hart basisschool in Schaesberg als
onderwijzeres en vakleerkracht. Na
zes jaar neemt zij ontslag en gaat
werken bij activiteiten begeleiding
D.V.O. ’t Veldje in Voerendaal. In de
tussentijd heeft de Eygelshovense
van 1982-1988 met succes de opleiding aan de Academie Beeldende
Kunsten in Maastricht gevolgd. In
Voerendaal neemt ze na enige tijd
opnieuw ontslag en neemt bij de
Vrije Akademie ZOM Kerkrade en
Landgraaf de taak over van Anneke

Achter haar woning aan de Molenweg
in Eygelshoven heeft Maria Stams een
atelier ingericht. In haar atelier maakt
zij voorstudies van de persoon of het
thema. Daarna volgt de ontwerpfase.

,,Een ontwerp wordt
eerst op papier
gezet en later
uitgewerkt,”

zegt Maria Stams. ,,Aan de hand van
de ontwerpen komen we samen tot
de keuze voor een beeld zoals men
dat wenst. Ik maak in opdracht meestal mensen, maar boetseer ook dierfiguren. Maak ik zelf een eigen ontwerp, dan kan tijdens het boetseren
een en ander nog wijzigen. Het is niet
de bedoeling dat het te realistisch
wordt. Gebeurt dat wel, dan wordt het
veranderd.”

Kockelkorn. Ze geeft les in boetseren en ondersteunt meerder jaren
de directie bij administratieve werkzaamheden.
De Vrije Akademie ZOM zat eerst
in de Maria Gorettistraat en verhuisde daarna naar de Campus.
Na de noodsluiting van de Campus
bood Werkplaats K aan de Elbereveldstraat, een voormalig schoolgebouw in Kerkrade-West, de Akademie onderdak en tot nu toe is de
VAZOM in Werkplaats K gebleven.
Miep Walz, Maria Stams en José
Fijnaut hadden eerst hun atelier
in de gymzaal aan de Onze Lieve
Vrouwestraat. Later nam Anneke
Kockelkorn de ruimte van José
Fijnaut over. Vanaf 2009 hebben
Maria Stams en José Fijnaut een
portret-atelier in Werkplaats K. ,,Tijdens portretsessies van twee uur
maken wij beiden op onze eigen
manier, meestal gelijktijdig, een geboetseerd portret van mensen. De

geportretteerde zit tijdens dit proces niet stil. Een interviewster gaat
een levendig gesprek met deze
persoon aan en van dit gesprek
maken José en ik gebruik om een
treffend portret te maken. Inmiddels
zijn ruim 300 van zulke portretten
gemaakt.”

,,Ik toonde al vrij
vroeg belangstelling
voor beelden,”
vervolgt Maria Stams. ,,Als ik dagelijks naar school fietste en langs de
Lückerheide kwam, zag ik daar een
beeld van Eugene Dodeigne. ,,Eerst
zag ik er twee stenen in. Later twee
mensen met een uitdrukking. Mooi
om te zien. Het was de directe
aanleiding om via een omweg het
vak van beelden maken te kiezen.
Kijken, zien en het pure, directe verbeelden: een prachtig vak.”

Het beeld van koning Willem-Alexander in het gemeentehuis van Kerkrade is gemaakt door Maria Stams. Naar
aanleiding van dit beeld kreeg Maria
Stams de opdracht voor het maken
van een portret van de koning voor
het nieuwe raadhuis van de gemeente Overbetuwe. De onthulling is in
maart 2020. Ook heeft zij het beeldje
van d’r Joep in Kerkrade gemaakt dat
vaak als geschenk wordt uitgereikt en
eveneens de zeteltjes die raadsleden
ontvangen bij hun afscheid. Samen
met Carry Bakker is het beeld ‘Iets’
gemaakt dat staat aan het eind van
de Haanraderberg-Meuserstraat in
Haanrade en in 1996 een serie reliëfs
aan de Deken Deutzlaan. José Fijnaut
en Maria Stams (Koppig Limburg) hebben ook de buste gemaakt van Nico
Ploum die in brons is gegoten bij Art
and Craft in Vroenhoven. De officiële
onthulling van de buste heeft plaatsgevonden op 28 november jl. in de
HuB. in Kerkrade.

‘Beelden maken
is een prachtig vak’
Haar eerste expositie dateert uit 1985
in het ABP-gebouw in Heerlen, op
verzoek van Appie Drielsma. Later
volgen nog meer exposities zoals in
de Kruisgangen van Rolduc met onder andere Hub Pasmans, John Paffen, José Fijnaut, Anneke Kockelkorn,
Marlies en Joop Noordkamp, MarieLouise Zeijst en Frans Savelsbergh.
Haar werk was te zien bij grote exposities zoals Auxiliatrixpark, Beelden
in Gees en sculptour domaine Beukenhof. Ook in het Rijksmuseum in
Amsterdam stond zij dit jaar met een
eigen portret van Rembrandt tijdens
de expositie Lang Leve Rembrandt.
Zij was lid van KiK (Kunst in Kerkrade)
en is nu nog lid van het kunstenaarscollectief Werkplaats K en de kunstenaarsgroep apART. Haar grootste
wens is om ooit haar beelden te kunnen exposeren in het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen.
Maria Stams is een zelfstandig werkend beeldend kunstenaar. Mensen
die een persoonlijk beeld van zichzelf
of hun naasten in de tuin willen, kunnen bij Maria Stams terecht.

,,Iemand verbeelden
is kijken en het
typeren.
Het zijn universele
mensbeelden,
gemaakt naar dat
ene model.”
In overleg kan natuurlijk ook gedacht
worden aan een andere plek. ,,Valt
de keuze voor een beeld in klei, dan
is het altijd mogelijk achteraf er een
bronzen afgietsel van te maken,” besluit de kunstenares.
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VERLENGING VAN RIJBEWIJS 75 jarigen
Bij de redactie werd navraag gedaan inzake verlenging van rijbewijs bij 75 jarigen.
Naar aanleiding van de vragen van
ouderen, waarom de verlenging
zo vreselijk lang duurt, hebben
wij geïnformeerd bij de gemeente
Kerkrade.
Reactie van de gemeente
Kerkrade:
Voor antwoorden op deze vragen
moeten wij naar het CBR verwijzen. De problematiek ligt helaas
echt bij het CBR en niet bij de gemeenten. Het is uiteindelijk dan
ook de taak van de minister, die
hier overigens wel aan werkt, dat
dit landelijke en erg vervelende

probleem snel wordt opgelost.
Zelfs als wij als gemeente de keuring CBR vroeger aanvragen dan
het rijbewijs afloopt, is dit geen garantie voor een snellere en tijdige
afhandeling door het CBR.
Wij vinden dat heel vervelend en
moeten vaak uitleg geven aan de
burgers die daar last van hebben. Wij betreuren natuurlijk ook
dat dit zo loopt en vinden het erg
vervelend voor de burger dat
wanneer het rijbewijs afloopt/afgelopen is de keuring zo lang op
zich laat wachten. Meer dan uitleg geven en om begrip vragen
kunnen wij niet doen. Wij hopen

dat de problemen snel bij het
CBR opgelost zullen worden.
Navraag bij CBR (Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen) hebben
wij als redactie ook gedaan. Wij
worden verwezen naar de
website: www.cbr.nl
Hierop is het laatste nieuws te vinden!
Wat als mijn rijbewijs verloopt?
Het kabinet wil dat sommige
75-plussers tijdelijk mogen blijven
rijden met een verlopen rijbewijs.
Dit voorstel wordt ook wel de administratieve verlenging 75+ of
coulance regeling genoemd. De
bedoeling is dat de regeling op 1

Vitaliteit en gezondheid

Op het moment dat ik dit
artikel schrijf
voor de december editie
van ’t Senior
Bledsje staan
we voor de
discussie in de
commissies en de gemeenteraad
over het wel of niet doorgaan van
de herontwikkeling van het ziekenhuisterrein/Center Court Kerkrade voor gezondheid en vitaliteit. De besluitvorming hierover
vindt plaats in de raadsvergadering van 30 oktober.

Het college heeft ervoor gekozen
om de komende jaren te investeren in vitaliteit en gezondheid.
Samen met de 16 Zuid-Limburgse
gemeenten, willen we een trendbreuk gaan realiseren op het gebied van gezondheid en vitaliteit.
Het Kerkraadse masterplan over
vitaliteit en gezondheid past dan
ook uitstekend in het realiseren

van deze trendbreuk. Het aanpakken van eenzaamheid onder
ouderen maakt onderdeel uit van
dit plan.

Momenteel is 25% van onze inwoners 65 jaar en ouder; 75 inwoners van onze stad zijn ouder
dan 95 jaar. Vitaal oud(er) worden
is en blijft dus ook in de toekomst
een speerpunt van beleid.
De gemeente Kerkrade en ook
de Provincie hebben met betrekking tot de definitie van gezondheid de visie van Positieve Gezondheid van dr. Machteld Huber
omarmt: niet alleen kijken naar
lichamelijke en geestelijke beperkingen; er zijn meer aspecten in
en rond je leven waar naar gekeken moet worden. In dit verband
dus ook kijken naar de mogelijkheden, ondanks eventuele beperkingen die je hebt of ervaart.
In het vorig Senior Bledsje heb ik
nog geschreven over de “financiële druk” waarmee de gemeente

te maken heeft en dat het met de
mindere inkomsten vanuit Den
Haag een hele uitdaging is om financieel boven water te blijven.
Onder deze omstandigheden
hebben wij echter voor de komende jaren weer een sluitende begroting gepresenteerd en
hoefden wij geen bezuinigingsmaatregelen te treffen waardoor
bijvoorbeeld verenigingen, minimabeleid en ouderenbeleid zouden worden getroffen. Een goed
bericht dus.
De komende jaren zal het thema
gezondheid en vitaliteit van onze
inwoners hoog op onze agenda
staan en zullen we u vaker meenemen in deze ontwikkelingen.
Ik wens u alvast fijne feestdagen
en een goed en vooral gezond
2020.
Met vriendelijke groet,
Leo Jongen
wethouder Ouderenbeleid

december ingaat. De Raad van State moet het plan nog goedkeuren.
De mensen voor wie deze regeling geldt, krijgen vóór een december een brief van het CBR. Tot een
december mag niemand rijden met
een verlopen rijbewijs.

kan deze groep in de problemen
komen: hun rijbewijs verloopt
voordat we een besluit hebben genomen. Met deze regeling mogen
zij in een aantal gevallen blijven
rijden totdat het CBR een besluit
neemt.

Waarom deze regeling?
Het CBR loopt achter met het beoordelen van Gezondheidsverklaringen van 75-plussers. Daardoor

Wilt u meer weten?
U vindt een uitgebreide beschrijving van de regeling op rijksoverheid.nl/verlopenrijbewijs

Kerkrade vriendelijk voor mantelzorgers
Kerkrade hoort bij de top 4 van
mantelzorgvriendelijke gemeenten van Limburg in 2019’. Wethouder Jongen was daarom
uitgenodigd bij de verkiezingsbijeenkomst van het Platform Mantelzorg Limburg op 10 oktober jl.
Waarom mogen we trots zijn om
bij die top 4 te horen?
Mantelzorgers worden steeds belangrijker. Veel mensen bereiken
een hoge leeftijd en we willen allemaal zo lang mogelijk op een
prettige wijze thuis blijven wonen. Vaak hebben we in de laatste levensfase een mantelzorger
nodig. Maar de mensen om ons
heen worden ook steeds ouder en
kunnen steeds minder mantelzorg
leveren. Kerkrade vindt het belangrijk om het aantal mantelzorgers en
vrijwilligers op peil te houden.

Waardering en ontlasting
Mantelzorg is geen keuze. Daar
rollen mensen op basis van de
band met hun naaste(n) vanzelf in.
Daarom is het waarderen en ondersteunen van mantelzorgers en
vrijwilligers erg belangrijk.
Kerkrade zoekt contact met de
mantelzorgers door hen ook bij

alle belangrijke gesprekken (zoals keukentafelgesprekken) uit te
nodigen. De Wmo-consulenten
betrekken hen actief bij het vinden
en aanbieden van (maatwerk)oplossingen.
In de afgelopen jaren heeft de
gemeente Kerkrade aan mantelzorgers van in Kerkrade wonende
zorgvragers een (geldelijk) mantelzorgcompliment van 200 euro
verstrekt. Dit gebeurde op basis
van een aanvraag door de zorgvrager. Ook organiseert de gemeente
Kerkrade jaarlijks, rondom de Landelijke Dag van de Mantelzorger
in november, twee gezellige en
ontspannende voorstellingen voor
mantelzorgers in de HuB., het theater van Kerkrade.
Daarnaast zijn er enkele maatregelen die ontlastend kunnen zijn voor
mantelzorgers:
• de zorgvrager kan terecht bij
dag verzorging en logeeropvang (respijtzorg)
• huishoudelijke ondersteuning in
de woning van de zorgvrager.

Steunpunt voor Mantelzorg
reikt uit
Het Steunpunt voor Mantelzor-

gers Parkstad Limburg zoekt actief
mantelzorgers op. De medewerkers letten op de kenmerken van
de mantelzorger: man/vrouw, jong/
oud, schoolgaand of binnenshuis/
buitenshuis werkend. Zij vragen
naar de (specifieke) behoeften van
de mantelzorger en zorgen dat het
ondersteuningsaanbod voldoende
aansluit.
Het Steunpunt Mantelzorg geeft
informatie over de mogelijkheden die regelgeving (bijvoorbeeld:
de Wmo of Zorgverzekeringswet,
toeslagen via de Belastingdienst)
biedt. Ook geven zij tips om overbelasting te voorkomen of de
belasting van de mantelzorger te
verminderen. De persoonlijke noot,
het maatwerk, is hierin leidend.
Er zijn maandelijks inloopbijeenkomsten waar actuele onderwerpen aan de orde komen. Mantelzorgers kunnen daar ook onderling
contact maken.
Het Steunpunt voor Mantelzorgers
Parkstad Limburg is als volgt te bereiken:
Telefoon: (045) 21 14 000
E-mail: info@mantelzorgparkstad.nl
Internet: www.mantelzorgparkstad.nl

Wethouder Leo Jongen: “Kerkrade is een stad waarin mensen elkaar nog steeds weten te vinden en te
helpen en dat verdient veel lof. De plaats in de top 4 van Limburg is eervol en volkomen terecht!”
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Wijkpreventieteams: de ogen en oren op straat
Het gehele jaar door zijn Wijkpreventieteams de ogen en oren op
straat. Vooral tijdens de koude
en donkere dagen, als het rustiger op straat is, versterken ze het
gevoel van veiligheid. Wijkpreventie is een vorm van burgerparticipatie, waarbij bewoners
zich organiseren om samen een
bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt.
Doordat deelnemende burgers
gezamenlijk de wijk intrekken,
ontstaan er meer oren en ogen
op straat. Zowel politie als de gemeente Kerkrade ondersteunt dit
project. Er is dan ook sprake van
een nauwe samenwerking tussen
deze partijen en de Wijkpreventieteams.
De Wijkpreventieteams hebben
hun meerwaarde inmiddels wel bewezen. Dankzij de observaties van
Wijkpreventieteams zijn meerdere
personen op heterdaad betrapt tijdens ongeregeldheden. Daarnaast
worden regelmatig tips en verdachte situaties doorgegeven aan
de politie die er vervolgens mee
aan de slag gaat.

Werkwijze

Leden van het Wijkpreventieteam
leveren op een laagdrempelige
manier een bijdrage aan de veiligheid in de wijk. Ze kunnen zelf
aangeven wanneer ze actief zijn

en kunnen zowel alleen (bijvoorbeeld tijdens een rondje met de
hond) als samen met buurtgenoten
op pad gaan. Het moment van de
dag verschilt per deelnemer. Door
iedere dag een ander rondje te lopen, wordt de hele wijk in de gaten
gehouden. Hoe meer deelnemers,
hoe meer ogen en oren op straat.
Tijdens de wijkrondes letten de
Wijkpreventieteams op allerlei mogelijke zaken die betrekking hebben op de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Denk hierbij aan
defecte straatverlichting, gedumpt
afval of crimineel en overlastgevend gedrag. Het Wijkpreventieteam observeert en informeert
indien nodig de politie, handhaving
of de gemeente Kerkrade. Na iedere ronde rapporteren de deelnemers hun bevindingen.

Voorbereiding

Natuurlijk worden Wijkpreventieteams niet zonder voorbereiding
de straat op gestuurd. Ieder nieuw
lid volgt een workshop bij de politie
waarin deelnemers worden getraind in het herkennen van verdacht gedrag en wordt aandacht
besteed aan de communicatieve
vaardigheden. Daarnaast worden
er regelmatig gezamenlijke (meeloop-)rondes georganiseerd. Zo
wordt er voor gezorgd dat ieder
team goed voorbereid op pad gaat.

Deelname en voorwaarden

Ook u kunt actief worden in een
Wijkpreventieteam. Wel zijn er een
aantal voorwaarden waar u aan
moet voldoen. Zo dient u 18 jaar of
ouder te zijn, bent u woonachtig in
de wijk waar het Wijkpreventieteam
actief is, bent u integer, betrouwbaar,
van onbesproken gedrag en heeft u
verantwoordelijkheidsgevoel.

Hoe kan ik me aanmelden?

Wilt u deelnemen aan een Wijkpreventieteam? Neem contact op met
‘t team van uw wijk via onderstaande e-mailadressen:
Wijkpreventieteam Kerkrade Noord:
wabp.kerkradenoord@gmail.com
Wijkpreventieteam Kerkrade Oost:
wabp.kerkradeoost@gmail.com
Wijkpreventieteam Kerkrade West:
wabp.kerkradewest@gmail.com

Afscheid van “vrienden” op een markante plek!
Jarenlang stonden er vier bomen
aan de ingang van de steenkolenmijn Laura, in Eygelshoven.
Vele malen trokken mijnwerkers
aan hen voorbij op weg naar hun
werkplek, de mijn of na afloop van
de ¨Sjiech¨ op weg naar huis. Ze
zagen lief en leed van de mijnwerkers en soms trok ook de lijkwagen
aan hen voorbij als er weer een ongeluk was gebeurd op de mijn.
Zij hebben veel gezien! Ook zagen
ze het einde van de steenkolenmijn Laura. Slopers reden aan hen
voorbij. Een kale vlakte bleef over
maar niet al te lang, want er werd
gebouwd.
Jonge gezinnen kwamen voor de
mijnwerkers in de plaats en keken
toe hoe kinderen speelden op het
terrein. Auto´s reden aan hen voorbij op weg naar het werk of familie.
De laatste jaren ging het niet meer
zo goed met twee Rode Beuken.
Ze werden langzaam steeds kaler
met de dood nabij. Uiteindelijk in

april 2011 was het zover. De kale
Rode beuk kreeg als eerste de
zaag erin, tot aan de wortel werd
de eerste vriend weggesnoeid. Een
dag later werd de stronk met de
wortel en al weggetrokken.
(Bronvermelding van Herman Langen).

de aarde dringen. De Libanon ceder groeit relatief snel tot hij 45 à
50 jaar oud is. Na 70 jaar groeit de
boom nog maar zeer langzaam. Bij
een volgroeide Libanon ceder is de
stam gewoonlijk vertakt in meerdere stevige, knoestige stammen,
waarvan de toppen recht omhoog
staan of opzij zijn gebogen. De geTijdens de renovatie van de Laurastraat is die andere vriend wegzamenlijke omtrek van de stammen
gehaald. Overgebleven zijn een
kan tot wel twaalf meter bedragen.
Rode Beuk en de Libanese CederDe loodrecht afstaande takken
boom (Cedrus libani) met een
groeien dicht opeen in aparte horistamomtrek gemeten op 1,30 meter zontale lagen en de kroon is meesthoogte van 3,21 meter. De hoogte
al schermvormig. Hieraan dankt de
meet ongeveer 21 meter.
Libanon ceder zijn karakteristieke
etagevormige silhouet. Het bladerDe Libanese cederboom (Cedrus
dak heeft een omtrek van zestig tot
libani) is een ceder uit de dennennegentig meter. De ruwe, geschubfamilie (Pinaceae). De boom is inde schors heeft een donkergrijze
heems in gebergtes in het oostelijke tot bruinzwarte kleur. Bij volgroeide
exemplaren is de schors doorloMiddellandse Zeegebied. In zijn
natuurlijke habitat kan de Libanese
pen met diepe, horizontale kloven,
cederboom een hoogte bereiken
waardoor de bast in kleine schilfers
van veertig meter. De Libanon ceder loslaat. Het hout is geurig, heeft
is een groenblijvende naaldboom
een warme geelrode tint en bevat
met sterke wortels die tot diep in
vrijwel geen kwasten.
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Krismes en knien
Wen ich `t miech jód erinner, mós `t in d´r joenie jeweë
zieë dat d´r opa an miech zaat: “Sjengke, `t weëd tsiet
dat vier ins jet an de Krismes junt doeë”. Iech wós nit wat
iech hoeët, midde in d`r zommer en iech kieket noa de
oma, mer die jrieëmelet. Doe wós iech, dat d`r oop nog
nit jek is. D‘r opa noom mich mit noa de kniengssjtel.
Noen móst uur wisse, dat de knieng bij ós ‘t riechste
woare van de janse famillieë. Jiddere knien hauw zie eje
tsimmer of ziene eje sjal. Wen-s te bedinks dat d`r opa
bij de oma en de mam bij d`r pap in ee tsimmer zoeëjaar
in ee bed sjloffe moeëte, kans te diech vuursjtelle dat
die knieng jet bezóngesj woare.
D`r oop sjnappet ziech inne knien bij `t nakvel en zats
hem bij inne angere in de kabaus. De knieng woare jans
oes rand en band en iech wós nit wat iech zoog. `t Janse sjtelsje rammelet en d`r oop zaat: “doarum neume ze
inne van die tswai inne rammeler”. Versjtoa dong iech
`t nit, evvel d`r opa woar inne jans sjlauwe, dus jeleuvet
iech hem. D´r opa en de knieng vonge `t sjun en doarum
laachet iech óch mer.
E paar wèche sjpieëder woare vier e paar kling kniengkere riecher en `t voor woar nit aa tse sjlefe. Iech jong
mit d’r opa durch de weie woa vier klieë en peëdsblommebleer in inne zak donge vuur de knieng. Dat woar jód
vuur de dere en doarum óch vuur ós, vertsald d´r opa.
Durch ós jouw zörg wasete de knieng wie `t ziech vuur
ansjtendieje knieng jehuet. D´r opa jong dökser mit de
heng in `t hok, evvel nit um de dere tse keure mer um ze
tse kure. Iech hauw mieë `t jeveul dat heë ze kniepet.

BABBELTRUC
Mijn naam is Huub Steinbusch. Ik ben wijkagent bij de
politie Kerkrade. Graag wil ik met dit artikel uw aandacht
vragen voor een dief die op de loer ligt.
Met regelmaat worden wij, vooral de laatste tijd, geroepen bij incidenten waarbij vooral oudere mensen bestolen worden in hun eigen woning. De dader(s) gaan
selectief te werk. Kennelijk worden de slachtoffers vooraf
zorgvuldig uitgezocht. Er wordt bij oudere mensen aangebeld en dan volgt er een BABBELTRUC, lees leugen.
Het goedgelovige en hulpvaardige slachtoffer laat dan
de dader(s) binnen om vervolgens bestolen te worden.
Er wordt meestal gewerkt met 2 personen en uit eerdere aangiftes is bekend dat het geregeld twee vrouwen
betreft. Eén dader leidt het slachtoffer af door constant
in gesprek te blijven, terwijl de andere dader kasten en
lades in de woning doorzoekt. Meestal gaat het om geld
en/of sierraden.

INFORMATIE
Hu wees iech, dat nit `t vel hem interesseret mer mieë
dat wat drónger zoos.
Ing wèch vuur de Krismes woeët besjlaosse, dat d´r
vetste knien tse jroeës woar vuur `t hok, of `t hok tse
kling vuur d´r knien. Heë woeët oes `t hok jehold en `t
deer sjpartelet va vräud.
Heë woeët an de hingerpoeëte vas-jepakd en mit inne
knuppel in `t jeniek jehouwe, dan hauw heë winniegstens jing pieng went heë jesjlacht woeët, zaat d’r opa.
En heë hauw reët, den iech han noeëts inne hure kriesje
of sjreie bij `t sjlachte. Doanoa honge vier hem an de
hingerpoeëte in de sjtalduur en krooch heë `t vel uvver
de oere jetrókke. Wail `t winkter woar, dórf heë de zökke
aahaode, den `t woar kaod in die daag.
Noadat heë i sjtukker woar jehakd of jesjneie, zaat d`r
opa: “noen is de oma an de rij”.
Jonge, wat han iech jekrèsje. Iech zoog mieng erm oma
al in de sjtalduur hange. Iech wees nog dat iech jevroagd han: “opa mós dat zieë en dees te heur óch jing pieng?”. “Jekke jong”, zaat heë, “vier junt doch nit de oma
sjlachte, doavuur kan die vöal tse jód kaoche. Zie mós
noen vuur d’r jouwe sjmaach zörje”. Ieëtsj losse ligke,
dan veerentswantsieg sjtond in `t zoer en doanoa bakke en broane. Zoeëjaar d’r kop woeët mitjebroane. De
tsaos is `t jeheemnis van ing jouw Krismes en iech kan
uuch verroane: de oma kent jet d’rvan.
Iech wós doe dan óch zicher dat de lu Krismes vierete,
wail vier knien èsete. Hu wees iech besser, mer `t hat ós
ummer jód jesjmaad.
Krismes weëd ummer nog jevierd zoeëwie uur weest,
mer de winniegste lu èse nog d`r eje knien.
In oktober hebben daders twee keer toegeslagen in de
gemeente Kerkrade, wijk Holz.
De daders hebben allerlei verhalen. Wat ook vaak gebruikt wordt, is dat men zich voorstelt als een medewerker van Meander.
De politie vraagt u om NOOIT ONBEKENDEN binnen te
laten. Overtuig u steeds wie u binnenlaat en denk niet:
ik dacht dat... Zet uw hulpvaardigheid en goedgelovigheid aan de kant en bescherm uzelf.

Seniorenraad Kerkrade

De Seniorenraad Kerkrade adviseert de gemeente Kerkrade en (gezondheid)zorg- en welzijns-instellingen over zaken in het algemeen die ouderen aangaan. De Seniorenraad is dan ook hét overlegplatform
van ouderenorganisaties met de gemeente en instellingen zoals de Meander Groep Zuid-Limburg,
Impuls, Zuyderland Medisch Centrum en de HOZL (Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg).
Er wordt overlegd over huisvesting,
(gezondheids-)zorgvoorzieningen,
vervoer, dagopvang, activiteiten,
veiligheid in en om de woning, over
kwesties als subsidies en financiële voorzieningen, voorlichting en
informatie.
De Seniorenraad wil het aanbod
voor ouderen optimaal afstemmen
op de behoefte, zorgen voor een
betere positie van ouderen in de
Kerkraadse gemeenschap en (meer)
inspraak in het beleid, door:
• het werk van de ouderenorganisaties die in de stad en wijken actief zijn te ondersteunen;
• beleidsontwikkelingen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau te volgen;

•

•

•

ouderenparticipatie te stimuleren op terreinen waarbij ouderenbelangen gemoeid zijn;
samen met de aangesloten organisaties te zorgen voor een
leefbare woonomgeving, waardoor ouderen zo lang mogelijk
in hun eigen omgeving kunnen
blijven wonen;
deel te nemen aan overlegstructuren in Kerkrade.

Om de belangen van ouderen zo
goed mogelijk te behartigen is de
Seniorenraad Kerkrade niet alleen
afhankelijk van de inbreng en de
werkzaamheid van haar leden. Ook
de ouderen in Kerkrade kunnen
zaken waarvan zij vinden dat die

Meer informatie?

T 045 546 74 80
E secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl

De Seniorenraad Kerkrade bestaat
momenteel uit Margriet van
Leusen (voorzitter), Guus Mouwen
(secretaris), Thea Lurken-Ploum
(penningmeester), Wim Beulen,
Wiel Hanneman, Elly van Huet.
Jo Linders, Ernst Peters en Truus
Ploum.
Meer informatie is te vinden op
www.seniorenraadkerkrade.nl.
Contactgegevens:
seniorenraadkerkrade@gmail.com
en per post Postbus 140,
6460 AC Kerkrade.

Meander Wonen.
Prettig wonen voor iedereen.
Bent u 55 jaar of ouder en wilt u luxe en comfortabel
wonen met de zekerheid van zorg binnen handbereik?
Wilt u ook wanneer uw functioneren achteruit gaat,
sociale contacten kunnen blijven onderhouden en
gebruik kunnen maken van een warme maaltijdvoorziening? Kies dan voor een van de 32 luxe appartemen
menten van Meander Wonen in Klein Winselen in
Kerkrade of De Nieuwe Dormig in Landgraaf.

Fysiotherapie nodig?
D’r Pool | Putgang 6 | Kerkrade
Anselderlaan 31 | Eygelshoven

de aandacht van de Seniorenraad
verdienen aankaarten bij de Seniorenraad.

Geregeld
appartementen
beschikbaar

Bent u geïnteresseerd in een van onze appartementen
neem dan contact op met de klantenservice van
Meander Wonen, tel. 0900 - 6990699 of kijk op
www.meandergroep.com (zoek op seniorenwoning)
voor het actuele woningaanbod.

Meander Wonen maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.
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activiteitenagenda

Alzheimercafé

Steunpunt Mantelzorg
Ruggesteun en
Toon Hermanshuis
Orgelconcert

Elke 2e dinsdag
van de maand
Elke 2e donderdag
van de maand

Zondag
Vrijdag
Maandag

Elke 1e vrijdag
van de maand
Elke 1e zaterdag
van de maand
8 december
13 december
16 december

Donderdag

19 december

Donderdag
Zondag

16 januari
12 januari

Zondag

19 januari

Vrijdag
Dinsdag

24 januari
11 februari

Vrijdag

14 februari

Dinsdag

17 maart

Donderdag
Vrijdag

19 maart
20 maart

Boekenbeurs

van december 2019 t/m medio maart 2020

Themabijeenkomst Zorgcentrum Tobias, P. Malherbestr. 2, Heerlen.
Aanvang 19.00 uur.
Themabijeenkomst en vragenuurtje van mantelzorgers.
Verpleeghuis Hambos. Multiruimte 2 (beg.grond)
Kapellaan 2, Kerkrade van 14.00 tot 16.00 uur.
Locatie: Lambertuskerk Kerkrade-Centrum van 12.00 tot 12.30 uur
Locatie: Laethof.
Tijdstip: van 11.00 tot 15.00 uur.
Tieëkezinge in de Wieëtsjaf aan de Markt. Tijdstip 19.00 uur.
KBO: “Samen aan tafel”. Aanmelden bij Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29
CVO: Kersttoernooi kwajongen in ’t Westhoes Heilust.
Inschrijven vanaf 12.30 uur. Aanvang 13.30 uur.
KBO: Kerstviering in het Catharinahoes. Tijdstip 14.00 tot ongeveer 16.30 uur.
Informatie bij Gerda Bronneberg, telefoon (045) 546 06 03
KBO: Lange wandeling. Aanmelden bij Jan de Ruiter, telefoon (045) 546 26 15
IVN Kerkrade: Nieuwjaarswandeling Leiding: Theo Wegh aanmelden (06) 51 88 45 83
Aanvang: 13.00 uur vanaf het Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3, Kerkrade.
IVN Kerkrade Watervogels en andere wintergasten in de Anstelvallei. Excursieleiding: Martin
Zilverstand. Aanmelden telefoon (045) 545 67 77 Vertrek: 10.00 uur parkeerplaats kasteel Erenstein, Brughofweg 25 te Kerkrade, einde rond 12.30 uur.
KBO: “Samen aan tafel”. Aanmelden bij Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29
IVN Kerkrade: Lezing over de natuur in Australië. Leiding: Olaf Op den Kamp aanmelden via ivn.
kerkrade@gmail.com Aanvang: 20.00 uur in het Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3 te Kerkrade
Grote Senioren Carnavals Zietsóng in de Rodahal.
Zaal open 16.30 uur. Aanvang 17.30 uur.
KBO: Korte wandeling. Deelnemers worden in verband met de reservering op de pauzeplaats
verzocht zich aan te melden bij Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29
KBO: Lange wandeling. Aanmelden bij Jan de Ruiter, telefoon (045) 546 26 15
KBO: “Samen aan tafel”. Aanmelden bij Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29

voor iedereen!
•
•
•
•
•
•
•

maatschappelijk werk
sociaal raadslieden
vrijwilligerscentrale
jeugd- en jongerenwerk
bureau integratie
ouderenwelzijn
ouderenadvies

bezoekadres Marktstraat 6, Kerkrade t (045) 545 63 51 www.impulskerkrade.nl
correspondentie Postbus 65, 6460 ab Kerkrade e impuls@impulskerkrade.nl

