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Beste Lezers
Het voorjaar komt er aan…,
carnaval ligt achter ons en de paashaas is komende. Een vrolijk paasfeest gewenst!
In deze uitgave bijzondere aandacht voor de bibliotheek, die gaat verhuizen. Nadrukkelijk
ook in beeld, de voortgang bij ’t Stift en de vorderingen bij het Westhoes in de wijk Heilust.
Ons voorblad geeft een prachtige foto van Hoeve Nieuw Ehrenstein, de restauratiewerkzaamheden in de Anstelvallei vorderen gestaag. Verder ook aandacht voor de column van
d’r Battraaf...!
Ons blad start zijn 19e jaargang, toch uniek te noemen. Ook dit jaar proberen wij u als
redactie te blijven informeren over allerlei zaken die belangrijk zijn
voor de Ouderen in de onze gemeente. Genoemd mogen worden
informatie betreffende de gemeenteraadsverkiezingen, de gehandicaptenkaart, belastinghulp enzovoort.
Wij stellen reacties van u als lezers bijzonder op prijs, dus schroom
niet om te reageren. Ook zijn suggesties betreffende ons blad van
harte welkom.
U kunt deze richten aan redactieseniorbledsje@impulskerkrade.nl
Veel leesplezier.
De Redactie
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De Kerkraadse senioren die in 2018 65 jaar werden of worden, ontvangen pas in 2019 “ ‘t Senior Bledsje”.

De volgende uitgave van ons blad verschijnt in juni 2018.

De bieb in d’r Hub
Zoals het er nu naar uitziet, is het eind maart eindelijk
zover en verhuist Bibliotheek Kerkrade van de Einderstraat
naar de nieuwe vestiging in “d’r HuB”. Vooruitlopend op
deze verhuizing is de bibliotheek al een beetje aanwezig in
de HuB sinds de opening van het theater eind oktober. Voor
diegene die de HuB al hebben bezocht om er een voorstelling bij te wonen: dat wat rondom voorstellingen de foyer
van het theater is, is overdag in gebruik als een deel van
de bibliotheek. Hier kan iedereen anderen ontmoeten, de
krant, een tijdschrift lezen, een boek lezen of lenen, werken, al dan niet onder het genot van een goede beker koffie.

en dansschool en activiteiten van andere organisaties.
Ook de stichting Fontes Rodenses en Rodenet hebben een
zichtbare plaats in de HuB gekregen. Vlakbij de ingang komt
een zogenaamde multi touch table (een soort gigantische
iPad), een geschenk van de Lionsclub Kerkrade. Hierop
worden aan de hand van oude foto’s verhalen verteld over
het Kerkrade van vroeger. Misschien bedenkt u zich, bij
het zien van deze foto’s, dat u thuis ook nog oude foto’s of
documenten heeft die u met anderen wilt delen. Neem dan
contact op met de mensen van Rodenet of met een van de
bibliotheekmedewerkers.

Veel mensen denken dat de bibliotheek alleen maar een plaats
is waar boeken (en tegenwoordig ook e-books) kunnen worden geleend, maar de bibliotheek doet veel meer. Het is ook
een plaats waar kennis kan worden opgedaan, waar kennis
wordt gedeeld, waar betekenisvolle ontmoetingen plaatsvinden en het is een plaats waar een debat kan plaatsvinden. De
bibliotheek is een plaats waar iedereen welkom is.

De inrichting van de HuB is uniek te noemen. “Creative Guide” Aat Vos heeft samen met interieurarchitect Marcel van
der Veer een ruimte gerealiseerd, die ondanks de enorme
afmetingen een huiselijke en warme uitstraling heeft, multifunctioneel is en veel knusse plekken kent. Zo zijn er in de
HuB, behalve de knalblauwe multifunctionele zaal, ook een
coole gameruimte, een interactief speelkasteel, op mijnliften lijkende cabines waar jij je alleen of met anderen in kunt
terugtrekken en zelfs een vrachtwagen waar je alleen of in
groepen in kunt zitten lezen of werken. Op deze manier zijn
er voor iedere leeftijdsgroep plekken gecreëerd.

Onder de noemer Taalhuis worden lessen gegeven voor
iedereen die moeite heeft met lezen en/of schrijven. Daarnaast is er het maandelijkse Taalcafé waar in een ontspannen sfeer ervaringen worden uitgewisseld en zo op een
informele manier aandacht is voor taal.
Voor mensen die nog niet vertrouwd zijn met de computer
is er de cursus Klik & Tik en voor degenen die meer willen
weten over de digitale overheid, biedt de bibliotheek de
cursus Digisterker aan.
Daarnaast zijn er tal van activiteiten voor alle leeftijden.
Naast voorlezen, kindervoorstellingen, lezingen, leeskringen, filmavonden, wordt de reeks activiteiten na de
verhuizing naar de HuB uitgebreid met ontmoetingen met
boeiende mensen, masterclasses en nog veel meer. Daarbij
komen ook nog de activiteiten van het theater, de muziek-

De bibliotheek is straks iedere werkdag tijdens winkelopeningstijden- en op zaterdagmorgen geopend. Door deze
ruimere openingstijden en de aanzienlijk grotere ruimte
is er behoefte aan vrijwilligers die als gastheer/-vrouw of
activiteitenbegeleider willen assisteren. Dus, voelt u zich
geroepen om vrijwilliger in de bibliotheek te worden, kunt u
zich bij ons melden.
U ziet, voor iedereen is er altijd wel iets te doen in onze bibliotheek en in de HuB. U bent daarom allemaal van harte welkom.
Laat u verrassen en beleef wat d’r HuB u te bieden heeft!
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Heaven or Hell?
Iconisch schoendesign in Cube design museum
Als kleren de man maken, maken schoenen dan de vrouw? Uit
onderzoek onder Nederlandse vrouwen blijkt dat maar liefst
95% van hen zich zelfverzekerder voelt met een paar mooie
schoenen aan de voeten. Designers spelen dan ook grif in
op deze functie van de schoen door steeds extravagantere
exemplaren te ontwerpen. Gelukkig spelen ook “basale”
behoeftes als veiligheid, comfort en loopgemak nog steeds
een rol in schoendesign. ‘Heaven or Hell?’, de nieuwste expositie van Cube design museum, belicht in meer dan 100 paar
opmerkelijk schoeisel de behoeftes die schoenen kunnen
vervullen en hoe schoendesigners hierop inspelen. Iconische
exemplaren van nu, uit het recente verleden en nieuwe innovaties voor de schoen van de toekomst zijn te zien; van de
met recht Extreme Ballerinas van Louboutin tot de favoriet
van hippies toen en nu: de Swedish Hasbeens.

Van celebrity tot icoon
Italiaanse curator Elisabetta Pisu selecteerde voor ‘Heaven
or Hell?’ beroemde schoenen gedragen of bekend geworden
door celebrities als Marilyn Monroe, Judy Garland, Brigitte
Bardot, Lady Gaga, Sarah Jessica Parker en Naomi Campbell,
ontwerpen van tien Nederlandse designers en iconische
exemplaren van bekende internationale designers zoals
Jimmy Choo, Manolo Blahnik, Beth Levine, Vivienne Westwoord en Salvatore Ferragamo.

Comfort en imago
Veel van deze schoenen zijn een uitdaging om op voort te bewegen. Zelfs een ervaren high heels-drager als Naomi Campbell is te vellen door designs met duizelingwekkende hoge
hakken, zoals we weten uit het legendarische fragment uit de
show van Vivienne Westwood in 1993. Door hun zoektocht
naar steeds grotere hoogtes en ongekende vormen, dagen
designers bestaande schoenconventies uit en creëren ze op
hun beurt een nieuw schoenbeeld en nieuwe behoeftes.
Voor het merendeel van de Nederlandse vrouwen blijft comfort het belangrijkste criterium bij aankoop van schoenen.
De expositie toont ook schoenen die vooral zijn ontworpen
met het oog op gebruikscomfort. Vaak zijn deze schoenen
in de loop der jaren ook iconisch geworden, bijvoorbeeld als
symbool voor een bepaalde subcultuur of als toonbeeld van
een informele en actieve levensstijl.

Schoenen van de toekomst
Schoendesigners experimenteren ook met nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatieve materialen. Hiermee
kunnen schoenen met nieuwe vormen en texturen
gecreëerd worden, zoals de Ilabo-schoen
van designer Ross Lovegroove en
de NOVA schoen van de Britse
architecte Zaha Hadid.

INFORMATIE
Rollator
O Rollator, mijn steun en toeverlaat,
heerlijke wagen, die steeds weer naast mij staat.
Waar ik loop of waar ik ga, je bent in mijn buurt
of het nu lang of kort of maar eventjes duurt.
Rollator, je helpt mij bij mijn onzekerheid
in jou heb ik vertrouwen, altijd.
Rollator, mijn onvermoeibare apparaat
jij bent mijn hulp van vroeg tot laat
Zonder jou zat ik op een stoel
en miste ik een heleboel.
Voor velen ben je een sta in de weg,
maar voor mij ben je onmisbaar zeg!!

Stichting Wensulance
Stichting Wensulance is een stichting met ongeveer 45 vrijwilligers die ervoor zorgen, dat onze doelgroep, namelijk
mensen die chronisch ziek, bedlegerig of terminaal zijn, hun laatste wens, om nog eens een uitstapje te maken, in
vervulling zien gaan. Hiervoor wordt nu gebruik gemaakt van twee aangepaste ambulances, waarin iemand liggend
vervoerd kan worden. Stichting Wensulance bestaat ruim drie jaar.

Ik leun, ik steun, ik zit op jou
jij bent degene, die ik het meest vertrouw!
Een standbeeld wil ik vragen
voor de uitvinder van deze wagen.
Die in stilte werkend achter de schermen
zich over zeer moeilijk lopenden wist te ontfermen.
Rollator blijf nog heel lang in mijn leven
blijf mij steeds een steuntje geven.
Je bent mijn liefste schattebout
en hopelijk worden we samen oud!!

Duurzaam schoeisel
Het duurzaam omgaan met materialen en grondstoffen is
voor veel designers een reden te experimenteren met nieuwe
materialen. Zo toont ‘Heaven or Hell?’ een prototype van
schoenen gemaakt van bananenschillen, een concept van
Nederlandse designer Lotte de Boer. De volledig recyclebare
schoen van Lou Moria is wellicht voor de toekomst van onze
aardbol de meest hemelse schoen, maar of het uiterlijk ook
hemelse gevoelens oproept? Cube design museum laat het
oordeel hemels of hels, geheel in stijl met de filosofie van het
museum, graag aan de bezoeker zelf over.
De expositie is tot en met 2 september te zien in Cube design
museum, gelegen aan het Museumplein in Kerkradee. Cube
design museum is het eerste museum van Nederland volledig
gewijd aan design. Cube toont design met inhoud; design dat
impact heeft op de wereld.
1

Bron: Nelson Schoenen Onderzoek

Het idee is ontstaan bij Bianca
en Paul Mijnes. Er moest geld
ingezameld worden om een
ambulance aan te schaffen. De
Rabobank heeft hiervoor in het
begin voor een groot sponsorbedrag gezorgd. Er moest
echter meer geld in het laatje
komen. De aangekochte ambulance moest aangepast worden. Hij kreeg een andere kleur: wit met een leuke blauwe
striping. Voor de vaste lasten: diesel, verzekeringen en reparaties werd door vrijwilligers deelgenomen aan activiteiten
om geld in te zamelen en om meer bekendheid te krijgen. Zo
gaan de vrijwilligers op beurzen staan, geven informatie op
scholen, nemen we deel aan truckruns etc. Ook familieleden
van mensen die van deze dienst gebruik maakten, hebben
geld ingezameld als bedankje voor de fijne dag.
Inmiddels is een tweede ambulance aangeschaft om aan de
groeiende vraag mensen te vervoeren naar bijvoorbeeld
een bezoek aan het strand en zee, de dierentuin of een
concert, te voldoen.
De vrijwilligers van Stichting Wensulance vinden het
belangrijk dat tijdens een rit goede zorg verleend wordt.
Daarom bestaat de begeleiding uit verplegend personeel,
dat in geval van nood kan ingrijpen. Naast de chauffeur is

er minimaal nog een vrijwilliger aanwezig met een achtergrond als verpleegkundige. Voor elke rit vindt, een intakegesprek plaats, waarin belangrijke zaken, zoals medicatie
en zorgwensen besproken worden.
Een aanvraag voor een rit kan telefonisch, (045) 542 38 80
of via de website (www.wensulance.nl) gedaan worden.
Wensulance is ook te vinden op facebook.

Enkele activiteiten in januari jl.
• Een mevrouw is vanuit haar thuisadres naar het Ca-

•
•
•

tharina ziekenhuis in Eindhoven gebracht.
Vanuit hospice de Heemhof in Brunssum is een mevrouw naar haar dochter in Utrecht geweest.
Leerlingen van de school DeNieuwe Thermen in Heerlen hebben een presentatie gekregen, verzorgd door
enkele vrijwilligers.
Eind deze week is er nog een wensreis naar Groningen.
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samen

ANWB AutoMaatje
Vrijwilligers vervoeren minder
mobiele ‘buren’ met eigen auto

“Wat fijn dat Annelies van Meander Thuiszorg en
de buurvrouw er zijn. Zonder hen zou het huishouden voor mij echt te moeilijk zijn, maar samen
redden we het wel. Ze zijn onmisbaar voor me.“

samen
kunnen
we alles

Ook hulp thuis nodig? Bel ons direct: 0900 699 0 699 of mail naar info@mgzl.nl
Meer info? www.meandergroep.com

Geslaagde informatiebijeenkomst Wmo
Medio oktober vond in wijkpunt P3 een informatiebijeenkomst plaats over de Wmo, georganiseerd door
Impuls. De Wmo consulenten Josta Ouwehand en
Miriam van Drunen gaven uitleg over de Wmo (Wet
Maatschappelijke Zorg) en de voorzieningen die er zijn.
Tevens werd aandacht besteed aan de Wet Langdurige
Zorg, de Wlz. Sinds 1 april 2017 valt de huishoudelijke
ondersteuning, indien men Wlz heeft, ook onder de Wlz.
De bijeenkomst werd
bezocht door 35 burgers uit heel Kerkrade.
Nadat de consulenten
algemene informatie
hadden gegeven, was
er gelegenheid tot
vragen stellen.
Veel vragen waren er
over de huishoudelijke
hulp, wat ze wel en
niet mogen doen. Bij
eventuele onduide-

lijkheden werd aangeraden dit te bespreken met de
hulp zelf. Indien men hier niet uitkomt kan men altijd
contact opnemen met de zorgorganisatie.
Als er nog onduidelijkheden zijn over waar je met je
zorgvraag terecht kunt, is er altijd de mogelijkheid
contact op te nemen met de gemeente Kerkrade.
Verder werd gewezen op de Wmo wijzer een digitale
wegwijzer voor vragen op allerlei vlakken die te maken
hebben met de Wmo: www.Wmowijzerkerkrade.nl.

Nederland telt ruim 4 miljoen ouderen. 25 procent daarvan voelt
zich eenzaam. Dat komt vooral omdat ze niet meer mobiel zijn.
Geen vervoer betekent dat meer dan 1 miljoen mensen geïsoleerd
raken. Met ANWB AutoMaatje kunnen zij weer meedoen in de
maatschappij.

Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. Doordat de ANWB al haar kennis, software,
begeleiding, training en materiaal gratis beschikbaar
stelt, kunnen gemeenten snel en zonder grote investeringen deze vervoerservice opzetten. Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal
maatschappelijk verkeer is de reden dat de ANWB deze
vervoerservice heeft opgezet. Het initiatief is lokaal georganiseerd en heeft geen winstoogmerk. Ook in Kerkrade werken wij aan de opzet van een Automaatje project
bij welzijnsinstelling Impuls, in samenwerking met de gemeente Kerkrade. Hierbij hebben wij de hulp nodig van
vrijwilligers-chauffeurs.

ANWB AutoMaatje brengt mensen bij elkaar
Elke rit is meer dan vervoer alleen. Vaak gaan de chauffeurs mee op doktersbezoek of om boodschappen te
doen. En elke rit betekent een nieuw sociaal contact, een
gesprek tussen deelnemer en chauffeur.
Doet u graag iets voor een ander? Meldt u dan aan als vrijwilliger en vervoer uw minder mobiele ‘buren’ in uw
eigen auto. U krijgt als vrijwilliger een kleine vergoeding van € 0,30 per kilometer plus eventuele parkeerkosten. Uw auto moet APK gekeurd zijn en minimaal een WA-verzekering met inzittenden dekking hebben. Vrijwilligers moeten jonger zijn dan 75 jaar en er kan om een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd worden. U hoeft
geen ANWB-lid te zijn.

U kunt zich aanmelden bij Impuls telefoonr. (045) 545 63 51 en via email automaatje@impulskerkrade.nl .
Daar zal men u in een gesprek van verdere informatie voorzien.
Voor meer informatie zie https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje

Ik loop
de hele dag
met lastige
knieen…..

,, Q U O T E
Prietpraat

“Ik ben 65 jaar geworden en ontvang ’t SeniorBledsje niet…”
Antwoord redactie: Ja dat is correct. U ontvang het blad in het jaar, nadat u 65 jaar werd.
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Limburgse aspergesoep
Ingrediënten
• 500 g witte asperges
• 1 vleesbouillontablet
• 1½ liter kraanwater
• 30 g boter
• 30 g bloem
• 1 ei
• 150 g gekookte hamreepjes
• 4 el slagroom
• 2 el peterselie

•

•

Meer bewegen
voor Senioren
•
•

Kook het ei hard, laat schrikken en prak fijn met een
vork. Voeg het ei, de aspergestukjes, hamreepjes en
de slagroom toe aan de soep.
Breng het geheel op smaak met zout en (versgemalen)
peper en strooi de fijngesneden peterselie er over.

Was de asperges, verwijder de houtachtige onderkant
van de asperges en schil ze rondom met een dunschiller vanaf vlak onder het kopje naar beneden. Breng de
asperges met de schillen en het bouillontablet (in een
aspergepan) met 1.5 liter water aan de kook. Neem na
15 min. de asperges uit de pan en laat de schillen nog
30 min. op laag vuur doorkoken. Zeef het kookvocht
en gooi de schillen weg. Snijd de gekookte asperges in
stukjes.
Smelt in een soeppan de boter, strooi de bloem er over
en roer deze door de boter. Laat dit even bruisen en
voeg al roerend scheut voor scheut het kookvocht van
de asperges erbij. Laat de soep 15 min. op laag vuur
doorkoken.

Maak een sterk wachtwoord
Een wachtwoord is een combinatie van cijfers, letters
en leestekens, waarmee op internet gegevens worden
beveiligd. Omdat wachtwoorden toegang geven tot
uw persoonlijke accounts en dus gegevens, zijn ze een
geliefd doelwit voor criminelen. Elk wachtwoord moet
minstens 8 karakters bevatten, maar hoe langer hoe
beter. Hoe beter het wachtwoord, hoe lastiger het is te
onthouden.

Wachtwoorden: hoe ga je er mee om?
•

•
•
•

Maar gelukkig zijn er trucjes om sterke wachtwoorden te
maken, die toch redelijk eenvoudig te onthouden zijn. U
bedenkt dan voor uzelf een schema dat u altijd toepast.
Bijvoorbeeld: [Datum en tijd huwelijk][Naam website]
[Postcode ouderlijk huis][Leesteken]
Een wachtwoord voor een Googleaccount ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:
2103195311.00uGmail1314AA!
Of bedenk een zin en neem dan de
eerste letter van ieder woord. BV. Ga
jij volgende week dinsdag om 10:30
uur mee naar Amsterdam? Het
wachtwoord is dan:
Gjvwdo10:30umnA?

•

Gebruik overal een ander wachtwoord. Het is niet
verstandig om hetzelfde wachtwoord voor verschillende accounts te gebruiken.
Log altijd uit en sla geen wachtwoorden op in uw
computer.
Verander geregeld de wachtwoorden van uw belangrijkste accounts!
Wachtwoorden meer dan 8 karakters. Verplicht zijn:
Hoofdletter(s), kleine letter(s), cijfer(s) en eventueel
leesteken(s).
Vul wachtwoorden niet zomaar in en ga nooit in op
e-mails die u vragen om in te loggen op uw account

Er zijn diensten, bijvoorbeeld DigiD, die een tweestapsverificatie aanbieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
uw wachtwoord en uw telefoon. Wilt u hier meer over
weten, loop dan eens vrijblijvend binnen tijdens de helpdeskuren van Cekanet, Hoofdstraat 24B, te Kerkrade. U
kunt er terecht op iedere maandagmiddag tussen 14.00
en 16.00 uur en iedere donderdagmorgen tussen 10.00
en 12.00 uur.

Meer Bewegen
Meer
Bewegen
voor
Senioren
voor Senioren

Wilt u ook meer bewegen?
Wilt
u ook meer
Wilt
u beweging
enbewegen?
gezelligheid?
Wilt u beweging en gezelligheid?
Maak dan kennis met onze bewegingslessen
in het
water.
lessen
zijn speciaal
Maak
dan Deze
kennis
met onze
bewegingslessen
ontwikkeld
voor
senioren
en
in het water. Deze lessen zijn
zijn daardoor
speciaal ook
goed
vol
te
houden
door
senioren.
ontwikkeld voor senioren en zijn daardoor ook
goed vol te houden door senioren.
Natuurlijk is er na de les tijd om gezamenlijk
koffie
te drinken.
Natuurlijk
is er na de les tijd om gezamenlijk
koffie te drinken.
Deze lessen zijn op verschillende dagen,
zowel
in de
ochtenduren,
de middag en
Deze
lessen
zijn op verschillende
dagen,
zelfs
’s avonds.
zowel
in de ochtenduren, de middag en
zelfs ’s avonds.
Kom een keer meedoen met een proefles of
vraag
meer
Kom
eeninformatie.
keer meedoen met een proefles of
vraag meer informatie.
Recreatiecentrum D’r Pool
Putgang
8
6461 EK
Recreatiecentrum
D’rKerkrade
Pool
Tel.:Putgang
045 – 545
8 71 41
6461 EK Kerkrade
www.drpool.nl
Tel.: 045 – 545 71 41info@drpool.nl
www.drpool.nl
info@drpool.nl

Reactie
van Marianne Senden-Trags, van Firenschat team,
die ons via de mail liet weten, dat op pagina
16 van onze december uitgave, betreffende de
wijkpunten van Samen Leven in Kerkrade, het
wijkpunt Firenschat niet werd genoemd. Ook op
dit wijkpunt kunt u terecht voor alle vragen. De
openingstijden zijn op ma-vr van 10.30 uur tot
16.00 uur
Voor informatie betreffende de wijkpunten en
waar zijn ze gevestigd, kunt u altijd terecht bij de
gemeente Kerkrade, bereikbaar via het algemeen
telefoonnummer 14 045. Ook kunt u een e-mail
sturen naar: samenleven@kerkrade.nl

Prietpraat

Niet verschenen,
omdat ik het bed
van de dokter
nog niet
mag verlaten…

D’r Hubbelepup
Hat uur uuch al jehubbeld? Dat kan me ziech allewiel
i Kirchroa. Noen zaat nit: dat is doch allemoal jehupt
wie jesjpronge, o jee nè. Hubbele deedt me i jen dörp.
Öm ’t nog jenauer tse zage: Hinger Herjods Ruk
(H₂R). Dem is dat jans ejaal wen-t uur dat dut en e
drieënt ziech óch nit öm, went uur uuch jut hubbele.
’t Sjiengt ‘ne jans ónsjuldieje vermaach tse zieë:
uvverdaag kost ’t uuch nuus en alling ’t oavends mót
uur betsale.
Dat hubbele jeet zoeë:
iech hubbel /iech bin/han miech jehubbeld
doe hubbels /doe bis/has diech jehubbeld
vuur hubbele /vuur zunt/hant ós jehubbeld
uur hubbelt /uur zut/hat uuch jehubbeld
Noen vroart uur uuch natuurliech aaf, wie dat hubbele
oesziet. In d’r Van Dale sjteet ’t nit en zoeëjaar d’r nuie
Kirchröadsjer dieksiejoneer kent ’t nit. Jodsedank
jieëft ’t dat waod waal in ’t Engelsj: doa is ’t d’r navel.
En al die Kirchröadsjer die Hub heesje? Zut vroeë,
dat ze ’t nit Fieng, Jertroed , Joep of Allewies hant
jeneumd!
Mar ’t Senior Bledsje zou ’t Senior Bledsje nit zieë, of ’t
weest besjeed i Kirchroa en uvveral ‘ne vinger hinger
tse krieje. Dus óch hinger dat jehubbels
Hubbele kunt van Hub Marjanneke, stroop in ’t
kanneke. Dat is Hollendsj en dat moeët ’t óch zieë;
in ’t Kirchröadsj kan me zoeëjet jao óch jaar nit
richtieg onger wöad bringe.! En wat uur nit oes ’t oog
darft verlizze: deë naam hat jeld jekost, vöal jeld. E
bureau dat ziech tsouw leët óp ’t verzinne va name
hat ziech doamit besjeftiegd en dat zunt richtieje
fachlu, doa kans te als ainfache burjer natuurliech nit
mitkómme. Doa móts te vuur jelierd han, lang jelierd.
En dat is nit alles: ’t lidsje jeet wier: Laat de poppetjes
danse! Dat is woa ’t ziech in ’t lèëve öm drieënt. Dat de
poppetjes danse! Uvver die poppetjes zunt bucher tse
sjrieve en jesjrèëve. En die bucher sjtunt allemoal in
d’r Hubbelepup. Mós iech uuch nog vertselle dat uvver
alles deep en jód is noajedaad? Iech huur uuch dinke:
noen jeet miech e lit óp. Woa zoeë Senior Bledsje doch
nit jód vuur is!
Ós dörp kriet lankzaam mar zicher
weltallure: nèëver d’r Hubbelepup
krient vuur e Central Court Park. ‘ne
Filosofeplai hant v’r al. Zoeë weëdt
woar, wat vöal Kirchröadsjer
al lang date: ós Kirchroa weëdt
d’r navel van de welt!
D’r Battraaf
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Woonzorg Elisabeth Stift
Ruim een jaar verder
In september 2016 besteedden wij aandacht aan de
nieuwe bestemming van ’t Stift. Een nieuwe woonvorm
voor ouderen, veelal alleenstaand die geen beroep kunnen
doen op mantelzorg en dreigen te vereenzamen.
Met steun van de Gemeente Kerkrade en de Provincie
Limburg is een enthousiaste groep mensen aan de slag
gegaan om in het Stift deze nieuwe woonvorm te realiseren. Toen moesten de eerste bewoners hun intrek in ’t
Stift nog nemen. Inmiddels wonen er 6 mensen en vonden
we het tijd weer eens te gaan kijken.

Rondgang
Op uitnodiging van Michel Renierkens, één van de initiatiefnemers, hebben we een rondgang gemaakt door het
gebouw en kennis gemaakt met een aantal bewoners.
Het gebouw ligt prachtig in een heerlijk rustige omgeving. Binnen blijkt met name de tweede verdieping al
helemaal klaar voor gebruik te zijn. Tegelijkertijd zijn er
nog de nodige werkzaamheden te doen. De wooneenheden die gereed en ten dele reeds bewoond zijn geven
een prima indruk van hoe het totaal er uit zal gaan zien.
Het zijn mooie ruime wooneenheden geworden met een
woonkamer, een slaapkamer en een prachtige badkamer.
Het betreft zogenaamde onzelfstandige wooneenheden,
appartementen zonder keuken. Per verdieping komt er
een kleine keuken en daarnaast nog één grote gezamenlijke keuken. Vanwege de krimp mogen er geen complete

woningen van gemaakt worden. Maar dat past ook prima
binnen de filosofie van de Stichting Woonzorg Elisabeth
Stift. Door een aantal activiteiten, bijvoorbeeld samen
koken en samen eten, gemeenschappelijk te organiseren,
hoopt men de bewoners uit hun isolement te halen. Bij
deze activiteiten worden de bewoners bijgestaan door
een team van vrijwilligers. Daarnaast is er voor wat het
aspect zorg betreft samenwerking gezocht met Meander.

Middagmaal
Ten tijde van ons bezoek was een aantal bewoners net
in de centrale keukenruimte bijeen gekomen om van de
middagmaaltijd te genieten. Een prima gelegenheid om
kennis te maken en naar de bevindingen te informeren.
De vier aanwezige dames waren allen zeer te spreken
over hun nieuwe woonomgeving en hun verblijf. Een van
hen heeft ten tijde van het oude klooster al in het Stift
verbleven. Zij was maar al te graag bereid haar appartement aan ons te laten zien.

Respijtzorg
Naast de 24 geplande appartementen in het complex
zijn er ook 2 zogenaamde respijtzorg-appartementen
ingericht. Hiermee hoopt men mantelzorgers te kunnen
helpen die bijvoorbeeld aan een vakantie toe zijn. Degene die verzorgd moet worden, kan dan tijdelijk verblijven
in zo’n appartement en de zorg aldaar ontvangen. Een
dergelijk verblijf kan 10 dagen tot 6 weken duren.

Vrijwilligers zijn
onmisbaar
Ook hier in Woonzorg Elisabeth
Stift blijkt, dat het
vele goede werk
niet gedaan kan
worden zonder de
inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers
die actief zijn bij
de verbouwing,
in het onderhoud
en in het bijstaan
van de bewoners.
Meer vrijwilligers
zijn natuurlijk altijd
welkom. Met name
is er behoefte aan
nieuwe krachten die zich voornamelijk in het weekend
tussen 9.00 uur en ongeveer 15.00 uur voor de bewoners
willen inzetten.
Via onderstaande contactgegevens kunnen eventuele
geïnteresseerden zich bij de Stichting melden.
Datzelfde geldt natuurlijk ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in een verblijf in deze nieuwe woonvorm.
Rest ons nog te vermelden, dat de huurkosten, afhankelijk
van de grootte van het appartement tussen de € 600,-en € 700,-- bedragen (inclusief gas, water en licht).

Beweging
Beste lezer,
Bij het schrijven van
dit artikel ligt Kerstmis
2017 weer achter ons
en staat de Carnaval
voor de deur. Bij het
verschijnen van blad
nummer 1 van jaargang
19 – ja, inmiddels het
19e jaar – van
‘t Senior Bledsje ligt
ook de Carnaval achter ons en staan we voor het voorjaar 2018. De dagen worden weer langer en de nachten
korter. Wellicht geeft dit velen nieuwe energie om
zaken weer op te pakken of iets nieuws te beginnen.
Zo is de gemeente Kerkrade gestart met het Actief
Plus programma van de Open Universiteit. Dit is een
programma om het beweeggedrag van ouderen in Kerkrade te stimuleren.
Recent zijn 1000 willekeurige inwoners van 65 jaar en
ouder aangeschreven en zijn zij gewezen op dit programma/initiatief van de Open Universiteit. Er konden
maximaal 1000 inwoners hiervoor worden benaderd.
Beweging en een goed sociaal netwerk kunnen leiden
tot een betere gezondheid en kunnen daarom indirect
resulteren in een hogere zelfredzaamheid.
Door het deelnemen aan Actief Plus wordt het beweeggedrag verhoogd, het sociaal netwerk versterkt en
daarmee de zelfstandigheid bevorderd.
Uiteraard zijn we benieuwd naar de resultaten van dit
project.
In een van de volgende nummers van ’t Senior Bledsje
zullen wij u op de hoogte houden.
Het ouderenwerk in Kerkrade blijft in beweging!
Met vriendelijke groet,
Leo Jongen
wethouder Ouderenbeleid/Wmo

Contactgegevens
Mocht u in Woonzorg Elisabeth Stift willen komen wonen,
of wilt u als vrijwilliger aan de slag, neem dan vooral
contact op.
U kunt bellen met Michel Renierkens via 06 2458 5275 of
Frans Driessen via 06 3041 0336, of mailen naar
info@woonzorgelisabethstift.nl

Ik wil mijn
gat dicht hebben,
Ik heb er
last van…

Prietpraat

11

12

INTERVIEW

“Meer buddy’s
voor vluchtelingen”

Arno Frijns en Wim Huijten

Bij toeval raken Arno Frijns en
Wim Huijten, wonend in de flat
aan de Boudewijn-Eik in de Kerkraadse wijk Gracht, betrokken bij
vluchtelingenhulp. In augustus
2015, als Wim zijn hond uitlaat,
ziet hij Mustafa Al Hamid uit Syrië
in paniek over de galerij lopen.
Hij heeft zichzelf buitengesloten
en kan zijn woning niet meer in.
Gelukkig staat zijn balkondeur
open en via een trapladder op de
eerste verdieping komt men op
zijn balkon en kan hij naar binnen. Ze nodigen Mustafa uit naar
hun woning te komen en stellen
voor dat hij maar een sleutel moet
achterlaten in geval van nood. Zo
is hun vriendschap ontstaan.

Mustafa kent op dat moment
niemand en is de Nederlandse taal
niet meester. In het begin verveelt hij zich en komt regelmatig
langs bij Wim en Arno om koffie te
drinken en te praten. Na een barre
bootvlucht komt de familie van
Mustafa, onder meer zijn ouders,
vrouw Rahaf en dochtertje Rimas
en twee broers, terecht in Turkije.
Ze worden opgevangen in een
tentenkamp met 50.000 mensen.
Mustafa besluit om samen met zijn
broers te voet verder te gaan. ,,We
hebben vier weken gelopen”, laat
Mustafa weten. ,,Via Macedonië en
Hongarije naar Oostenrijk. Vooral
’s nachts, want overdag was te gevaarlijk. In Wenen konden we met

de trein via Keulen naar Amsterdam. Mijn vrouw kon niet mee. Zij
was hoogzwanger.” Dochtertje Inas
is later in Turkije geboren.
Sinds juli 2017 is zijn gezin herenigd. ,,Maar dat was een hele klus
voordat het zo ver was”, zegt Arno.
,,Mustafa was zijn papieren kwijt
en moest eerst bewijzen dat het
zijn kinderen waren die bij Rahaf in
Turkije woonden. In Ankara moest
tot twee keer toe een DNA-test
worden afgenomen alvorens zijn
vrouw en dochtertjes uiteindelijk
naar Kerkrade konden komen.”
Mustafa: ,,De omstandigheden in
het tentenkamp waren slecht. Het
was soms 40 tot 50 graden en dan
werd de stroom afgezet en dan

kon je alles wat in de koelkasten
lag weggooien. Mijn schoonmoeder leeft met elf personen in een
tent van 4x4 meter. Mijn ouders
wonen nu in een huis met 22
personen in een kamer. De omstandigheden in Turkije zijn ondragelijk.”
Mustafa en zijn gezin hebben nu
een verblijfsvergunning voor vijf
jaar. Daarna volgt een periode voor
onbepaalde tijd en daarna krijgen
ze pas een paspoort. Binnen drie
jaar moet hij zijn ingeburgerd zoals
dat heet. Drie dagen in de week
volgt hij taalles in het Catharinahoes op de Holz. De oudste dochter Rimas zit in groep 1 van basisschool De Spoorzoeker. Ondanks
dat ze alleen Arabisch praat, vind
zij het leuk. Zelf hoopt Mustafa dat
hij snel werk kan vinden. In Syrië
werkte hij als verpleger op de
operatiekamer in een ziekenhuis.
,,Maar hier worden andere eisen
gesteld en is het niveau anders.
Hopelijk krijg ik een kans met mijn
praktijkervaring.”
,,Via het AZC in Maastricht krijgt
Mustafa op de Gracht de woning in
de flat aan de Boudewijn-Eik toegewezen”, vertelt Frijns. ,,Een lege
woning met alleen een slaapzak,
matras, kopje, bordje, lepel en een
mes. Dat is alles. Via een lening
van de gemeente kunnen vervol-

gens onder meer meubels, een
wasmachine en diepvriezer worden aangeschaft. In drie jaar tijd
moet de lening met rente worden
terugbetaald. Het bedrag wordt
rechtstreeks van de uitkering ingehouden. Voor elke uitgave moet
een rekening worden overlegd.”

,,Ik kan me dan ook
boos maken over
uitlatingen van
sommige mensen
dat vluchtelingen
alles voor niks
krijgen.
Dat is pertinent
niet waar.”
Een broer van Mustafa woont nu
in Venray en de andere broer in
Almere. ,,Jammer dat er weinig
rekening mee wordt gehouden
om ons in een gemeente onder te
brengen”, merkt de Syriër op.
,,Vluchtelingen hebben dezelfde
rechten en plichten zoals wij”,
zegt Arno. ,,Het beheersen van
de Nederlandse taal is inderdaad

moeilijk. Zij mogen werken, maar
zijn drie jaar vrijgesteld van de
sollicitatieplicht. Daarna moeten ze
gaan werken. Als dankjewel voor
alle hulp heeft Mustafa in de straat
een ‘open dag’ gehouden met koffie en gebak en Syrische hapjes.
Was gezellig.”
Wim en Arno helpen vluchtelingen
bij hun ‘zoektocht’ om in onze
samenleving goed te functioneren.
Want als de huisvesting eenmaal
klaar is, begint het pas. ,,Er komen
duizenden problemen op deze
mensen af die wij normaal vinden.
Meegaan met een bezoekje aan
het ziekenhuis of uitleg geven over
het ophaalschema voor huisvuil en
oud papier en waarheen met lege
flessen. Inschrijven bij de huisarts
en tandarts. Met kinderen naar het
consultatiebureau gaan. Zorgen
voor een ID-kaart. Brieven schrijven en alle andere administratieve
rompslomp waarmee je te maken
krijgt.”
Zelf geeft Arno als oud-leraar
geschiedenis en Nederlands via de
welzijnsinstelling Impuls vier dagen
in de week op vrijwillige basis les
aan vluchtelingen. ,,Eigenlijk zouden meer 65-plussers zich moeten
inzetten als buddy’s voor vluchtelingen. Zij zouden heel veel voor
deze mensen kunnen betekenen.”
Arno en Wim hebben ook leuke
dingen meegemaakt zoals het
introduceren van Sinterklaas, het
opzetten van de kerstboom met
kerstmis of een bezoekje aan
pretpark De Valkenier in Valkenburg. ,,Automatisch word je dan
een vertrouwenspersoon voor
deze mensen”, besluit Wim. ,,Bij
meer buddy’s zou er beter begrip
ontstaan voor de situatie waarin
vluchtelingen verkeren en wat ze
hebben meegemaakt. Sommigen
hebben traumatische ervaringen.
Onbekend maakt onbemind.”
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Seniorenraad Kerkrade
De Seniorenraad Kerkrade adviseert de gemeente Kerkrade en (gezondheids)zorg- en welzijnsinstellingen 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;

•

•

-SR-

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 en
samen te werken met gemeente en instellingen.

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 de aandacht van de Seniorenraad verdienen aankaarten
bij de Seniorenraad.
De Seniorenraad Kerkrade bestaat momenteel uit Martin
Simons (voorzitter), Margriet van Leusen (vice-voorzitter)
Guus Mouwen (secretaris), Leo Senster (penningmeester),
Wim Beulen, Jan Blokker, Henny Engels, Wiel Hanneman, Jo
Linders, Ernst Peters en Truus Ploum.
De Seniorenraad Kerkrade is bereikbaar per email
(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 appartementen van Meander Wonen in
Klein Winselen in Kerkrade of De Nieuwe Dormig
in Landgraaf.

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.meanderwonen.com voor het actuele
woningaanbod.

Meander Wonen maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.

Weerbaarheidstraining voor alle leeftijden

KOM EN DOE MEE!
De lessen worden aangeboden door Marc Duykers van Parkstad Martial Arts Institute. Iedere dinsdag van 9.30-10.30
uur is er een enthousiaste groep actief in de huiskamer
gelegen aan de Pastoor Stevensstraat te Eygelshoven.
Marc is ervaren in het geven van (zelfverdediging)lessen aan
jong en oud. “Het is van belang dat mensen zich bewust zijn
hoe kwetsbaar men is in openbare ruimtes. Door middel van
zelfverdediging worden mensen mentaal en fysiek sterker.
Dit zorgt ervoor dat mensen meer vertrouwen hebben als ze
over straat lopen. Tijdens de les geven we mensen tips mee
hoe men zich het beste in de openbare ruimte kan gedragen. Tevens laat ik deelnemers oefeningen uitvoeren die het
straatbeeld schetsen, denk hierbij aan een overval bij de
pinautomaat. Gedurende mijn les houd ik altijd rekening met
de behoefte van de deelnemers, hier pas ik mijn lessen dan
ook op aan.”
Heeft bovenstaande informatie uw interesse gewekt neem
dan contact op met Ria Berikoven, voorzitter Kerngroep
Noord, telefoon(045) 535 21 05 (eerste twee lessen zijn
GRATIS). Laat je verrassen en kom mee doen!!
De kosten bedragen € 6,45 per maand (gedurende 10 maanden

Inwoners buiten Kerkrade betalen € 9,40 per maand.

Ervaringen van een cursist
Sinds sept.’17 wordt er vanuit Impuls een cursus zelfverdediging voor ouderen aangeboden. Deze wordt gegeven in de
huiskamer van de Pastoor Stevensstraat, elke dinsdagmorgen van 09.30 tot 10.30 uur.
De reden waarom ik me heb aangemeld is dat ik me graag
wat zekerder voel als ik op stille plekken ben. Daarbij komt
ook nog dat ik graag fysiek bezig ben en een boksschool op
mijn leeftijd zie ik niet zo zitten.
Elke les beginnen we met een warming up. Als onze spieren opgewarmd zijn, begint het leuke werk, d.w.z. slaan en
trappen, of het leren afweren dan wel uitschakelen van een
aanvaller. We leren hoe je slaat zonder jezelf pijn te doen, te
letten op de ademhaling etc. Bij het trappen idem dito. Bij
beide vormen gebruikt de leraar stootkussens. Ook oefenen we grepen om los te komen als we vastgepakt zouden
worden. Dat oefenen we op elkaar waarbij soms de situatie
ontstaat dat een koppel niet meer weet wie nu aanvaller of
verdediger is. Resultaat, de slappe lach.
Ook worden er tips gegeven dat gebruiksvoorwerpen die je
bij je hebt ook als verdedigingsmiddel kunnen dienen. Met
een paraplu kun je geweldig meppen, een handtas kan als
afweermiddel dienen, zelfs sleutels kunnen bij een aanvaller
heel akelige dingen doen. Kortom, deze lessen zijn de moeite
waard en het is ook nog eens ontzettend leuk en gezellig.
Spreekt dit u aan, er is nog plaats om mee te doen.

15

16

INFORMATIE

INFORMATIE

Stemmen is geen plicht, maar een recht
...maak er gebruik van!
Binnenkort vinden in Nederland weer verkiezingen plaats, dit keer voor de Gemeenteraad. Mogen mee beslissen is een
belangrijk recht in onze democratie. Een recht dat we op woensdag 21 maart a.s. in praktijk kunnen brengen.
Misschien weet u al op welke partij of kandidaat u wilt
stemmen. Bent u er nog niet zeker van, volg dan de
campagnes van de politieke partijen. Ze “flyeren” in de
periode tot 21 maart in de winkelstraten, nemen deel aan
verkiezingsdebatten of proberen via de sociale media uw
aandacht te trekken. Daarnaast wordt er huis-aan-huis
een verkiezingskrant bezorgd, waarin alle partijen aan het
woord komen en verdere informatie rondom de verkiezingen te vinden is.
De Gemeenteraad in Kerkrade bestaat uit 29 raadsleden,
die verbonden zijn aan verschillende politieke partijen. Er
doen landelijke en lokale partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als de stembussen gesloten worden,
begint het tellen van de stemmen en wordt duidelijk wie
in de raadsperiode 2018 – 2022 zitting neemt in de raad.
Hoe meer stemmen een partij heeft gekregen, hoe meer
zetels ze in de raad kunnen innemen. Het komt bijna
nooit voor dat een partij alleen de meerderheid heeft, dus
daarom moet er samenwerking gezocht worden en volgen
er onderhandelingen waarin men afspraken maakt over
welke plannen men het meest belangrijk vindt voor de
toekomst van onze stad. De partijen die uiteindelijk gaan
samenwerken leggen hun afspraken vast in een (coalitie)
akkoord en leveren de wethouders voor het gemeentebestuur. De wethouders gaan er samen met de burgemeester
voor zorgen dat plannen die door de gemeenteraad worden
vastgesteld, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)
plaats. Met het raadgevend referendum kunt u laten weten
wat u van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vindt. Als een meerderheid van de kiezers tegen is
en de opkomst is ten minste 30%, dan moeten regering en
parlement opnieuw naar de wet kijken, en besluiten of de
wet wordt ingetrokken.
U bent waarschijnlijk al wel eens eerder in een stemlokaal
geweest en weet hoe het werkt. Maar zo niet, dan is het
goed om een paar dingen te weten. Op de dag van de
verkiezingen – woensdag 21 maart – zijn de stemlokalen
geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Op de stempas staat
waar het voor u dichtstbijzijnde stemlokaal is, maar binnen
de gemeente kunt u bij elk stemlokaal terecht.

Als u gaat stemmen, neem dan de volgende documenten mee:
• Uw stempas. Die geeft u het recht om te stemmen.

•

Heeft u geen stempas(sen) ontvangen, of bent u
deze kwijtgeraakt? Vraag dan zo snel mogelijk bij de
gemeente een nieuwe stempas of -passen aan.
Een geldig identiteitsbewijs. Dat kan zijn: uw paspoort,
rijbewijs of identiteitskaart. De geldigheidsduur van
het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar zijn verlopen (bij ‘geldig tot’ moet 22 maart 2013 of een latere
datum staan).

Op de website www.kerkrade.nl/verkiezingen kunt u
nadere informatie vinden over de gemeenteraadsverkiezingen en de deelnemende partijen. Daarnaast beschikken
de (meeste) partijen over een eigen website, waarop de
kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma te vinden is.

Meer informatie over het stemmen – bijvoorbeeld hoe
iemand anders namens u kan stemmen of wat u moet doen
als u tijdelijk in het buitenland bent en toch wilt stemmen
- kunt u vinden op www.elkestemtelt.nl. Meer informatie
over het raadgevend referendum en de Wiv vindt u op
www.referendum-commissie.nl.

Op diezelfde woensdag 21 maart vindt naast de gemeenteraadsverkiezingen een raadgevend referendum over

Voor de duidelijkheid: stemmen is geen plicht, maar een
recht. Maak er gebruik van!

Gezellige middag in de Ruilwinkel Eygelshoven
Regelmatige bezoekers van onze Ruilwinkel, Terbruggen 14
in Eygelshoven weten het al. Met of zonder snuffelen door
de winkel is het heerlijk om van onze serviceruimte gebruik
te maken voor een drankje en een praatje. Maar het kan
nog beter en gezelliger en daarom zijn we voornemens om
voor onze leden, (maar ook voor nieuwe leden), een bijzondere middag te organiseren.
De éne keer een lekkere kom soep, de andere keer een
stukje vlaai bij de koffie of een broodje.
Wat er die middag wordt gedaan is een beetje afhankelijk
van het weer of seizoen, bij 30 graden en volop zon zal een
kom erwtensoep misschien best smaken maar dan willen
we toch graag iets “luchtigers” aanbieden.
Heeft u een leuk idee over invulling van deze speciale middag dan is dat idee altijd welkom.
Laat het dan onze floormanagers weten of laat het ons weten via e-mail: secretaris@ruilwinkeleygelshoven.nl
Wilt u weten wanneer en wat we in petto hebben kijk
hiervoor dan regelmatig op de website of Facebook pagina,
alsook het tv-scherm in de serviceruimte.
Tot ziens in onze winkel en/of serviceruimte..

Voorkom financieel misbruik van ouderen
Voorbereiden op de toekomst
We worden allemaal ouder en vaak komt het voor dat we
dan afhankelijk worden van anderen voor huishoudelijk
werk, verzorging of financiële zaken. Dit brengt risico’s met
zich mee. Lang niet alle ouderen zijn kwetsbaar, maar het is
belangrijk om mogelijke risico’s tijdig te signaleren. Wanneer we de risico’s herkennen, kunnen we deze met ouderen bespreken.

Wanneer loopt iemand risico?
Er zijn meerdere redenen waardoor ouderen kwetsbaar
worden. Vaak heeft het te maken met afhankelijkheid van
anderen, dit kan worden veroorzaakt door:
• Onwetendheid
• Mentale beperkingen
• Fysieke beperkingen
• Sociale beperkingen
Wat kunt u doen om financieel misbruik te voorkomen?
Het is voor ouderen goed om tijdig over financiële zaken na
te denken. Wie gaat bijvoorbeeld de financiën beheren als
de oudere dit zelf niet meer kan? Hoe worden de boodschappen betaald als naasten of familieleden dit voor de
ouderen doen?
Wilt u advies of hulp?
Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 of neem contact op met
de Ouderenadviseur bij de gemeente Kerkrade, tel. 14045
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Een nieuw huis voor
West
In Kerkrade-West wordt de voormalige kerk van de Heilust
omgebouwd tot een nieuw huis voor de wijk: ’t Westhoes.
Dit gemeenschapshuis gaat vanaf maart 2018 onderdak
bieden aan verenigingen, cliënteninstellingen en wijkorganisaties van West.

West wint aan ruimte
In februari 2011 tekenden de gemeente Kerkrade,
woningcorporatie HEEMwonen, de Stadsregio Parkstad
Limburg en de Provincie Limburg een overeenkomst om
Kerkrade-West een impuls te geven. Dit wordt gedaan
door het afbreken, terugbouwen en renoveren van
woningen, het aanleggen van een park met speeltuin en
voetbalcourt, het opknappen van straten en pleinen en
het realiseren van een gemeenschapshuis voor West. Er
is ook nadrukkelijk aandacht voor de ontwikkeling van
mensen in de wijk West (sociaal programma).
Enkele projecten zijn afgerond, andere zitten in de
eindfase, het sociaal programma blijft in alle buurten
van West doorlopen. Allemaal samen vallen ze onder de
Stadsdeelvisie Kerkrade-West met als titel West wint aan
ruimte.

Het klapstuk van het ontwerp is echter de grote multifunctionele zaal op de verdieping. Een groot podium biedt
ook de grotere muziekverenigingen en/of toneelvereniging
de mogelijkheid om op comfortabele wijze hun reguliere
repetities en optredens uit te voeren. De zaal biedt plaats
aan ruim 250 zitplekken en is bij kleinere evenementen
tevens nog indeelbaar. Ook bieden de voormalige zijbeuken
voldoende opslag voor instrumentarium en is zelfs voorzien
in een werkplaats voor het fabriceren van decorstukken. In
technische zin is het ontwerp er op gericht om een nieuw
gebouw in het voormalig kerkgebouw in te passen, zonder
te veel afbreuk te doen aan de buitenzijde.

Gebruikers
In het nieuwe gemeenschapshuis krijgen zo’n 20 organisaties een plek, variërend van muziekverenigingen (harmonie
en fanfare), zangkoren en toneelvereniging, ouderensociëteiten en vier cliënteninstellingen onder de vlag van Samen
Leven. Zij benutten overdag de accommodatie voor dagbesteding en dag-activering van hun cliënten. Dit zijn Impuls,
Radar, LEVANTOgroep en SGL. Tevens zal de Buurtkamer
Heilust zijn vaste plek gaan vinden in het
nieuwe gebouw.

Kerk
Op de kop van het nieuwe Park West staat de voormalige
kerk. Aanvankelijk was het de bedoeling een heel nieuw
gemeenschapshuis te bouwen achter de kerk. Toen de
mogelijkheid zich voordeed om het gebouw aan te kopen,
is er voor gekozen om hierin ’t Westhoes te realiseren.

Ontwerp
Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp is het
behoud van de karakteristieke glas-in-lood ramen in
de gangzones en de zijbeuken om zodoende toch nog
recht te doen aan het verleden als kerkgebouw. Daarnaast heeft de architect in zijn ontwerp van meet af
aan gekozen voor de situering van de entree van de
accommodatie aan de parkzijde, dus aan de achterzijde
van de voormalige kerk. Binnen bestaat het hart van
de accommodatie uit een centraal gelegen entree met
horecavoorziening en daar omheen diverse, in grootte
variabele, multifunctionele ruimtes. Dit biedt gebruikers
de mogelijkheid om een voor hun activiteiten geschikte
ruimte te creëren, of het nu gaat om flexibele werkplekken, vergaderruimte, (partij)repetities, dagbesteding of
anderszins.

Van, voor en door de wijk
Het nieuwe gemeenschapshuis moet ook een ‘huis van
de gemeenschap’ worden.
Bewoners ontmoeten elkaar. En dan gaat het niet
alleen om mensen van verenigingen of cliënten van
de zorginstellingen. Ook andere bewoners moeten zich
er thuis voelen en binnen
lopen voor een kom soep of
kop koffie. Ter plekke kunnen bewoners vragen stellen of ideeën voor de buurt
aandragen. De drempel is
laag zodat zoveel mogelijk
bewoners van West de deuren van ’t Westhoes weten
te vinden. Ook het vestigen
van de Buurtkamer (nu nog
in de Heilust) en jeugd- en

’t Westhoes
jongerenwerk van Impuls helpt mee aan de gedachte om
mensen met elkaar in contact te brengen door bijvoorbeeld gezamenlijk activiteiten te organiseren.

Informatie
Meer informatie over het project is te vinden op
www.westwint.nl of telefonisch tijdens kantooruren via
14 045.
West wint aan ruimte is ook te vinden op Facebook en
Twitter.

Voorzijde Westhoes:
Een impressie van de voorzijde van ’t Westhoes.
De ingang komt aan de voormalige achterzijde van de
kerk.
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Lichtkunstwerk IECH en DOE onthuld!
In november 2017 is onder grote belangstelling het lichtkunstwerk IECH en DOE op het Martin Buberplein onthuld
door burgemeester Jos Som, voorzitter stichting Euriade
Werner Janssen en kunstenaresse Diana Ramaekers.

Open huis een groot succes
KERKRADE

In januari heeft CeKaNet een open huis georganiseerd
waar mensen vooral attent werden gemaakt op de mogelijkheden die computer en tablet bieden en een grote
steun kunnen zijn bij het uitoefenen van hun hobby.

Samen
Aan het nieuwe Martin Buberplein - een stilteplein direct gelegen achter het raadhuis - is bij de trappenpartij
een lichtkunstwerk gerealiseerd door de internationaal
bekroonde kunstenaresse Diana Ramaekers van Light &
Space uit Kerkrade. Het kunstwerk biedt de mogelijkheid
tot het presenteren van teksten. Werner Janssen zorgde
voor de teksten van Martin Buber; de Oostenrijkse filosoof
staat voor ontmoeting en dialoog. De teksten worden
gepresenteerd in het Nederlands en Duits, de moedertaal
van Martin Buber. De teksten dagen de lezer uit en zetten
aan tot nadenken.

Afbouw plein
Het Martin Buberplein wordt medio 2018 verder afgebouwd, na de gedeeltelijke sloop van het voormalige C&Apand. Hierdoor komt het raadhuis vrij te staan en wordt
een extra doorsteek vanaf de Markt richting het Martin
Buberplein en Hub Kerkrade gecreëerd.

Mensen die een maal per 3 maanden een aantal
Senior Bledsjes willen rondbrengen.
We hebben dringend bezorgers nodig in de buurten Chevremont en Eygelshoven -Kom. Ook voor
andere wijken/buurten kunt u zich opgeven.
Het aantal te bezorgen blaadjes kan in overleg
bepaald worden.
Interesse?
Meldt u aan bij Wim Robroek via e-mail
g.robroek-schreurs@hetnet.nl of telefonisch
(045) 546 40 70.

Vrugjoar
Iech dreum va tsezame in ‘t jraas
mit diech, dem iech nog nit ken.

Martin Buberplein
Het nieuwe Martin Buberplein maakt onderdeel uit van
de gebiedsontwikkeling Centrum Kerkrade. “Daar waar de
Markt de plaats in het centrum is voor vertier met evenementen en vermaak, is het Martin Buberplein gerealiseerd
als een plek van rust en bezinning”, aldus burgemeester Jos
Som. Het motto van Martin Buber, ontmoeting en dialoog, is daarbij uitgangspunt. Hub Kerkrade, dé plek in het
nieuwe centrum voor betekenisvolle ontmoetingen, sluit
naadloos aan op de uitstraling van het Martin Buberplein.

We zijn op zoek naar…

Lemsjere kiekke ziech de oge oes
noa hoemmele, bije en miepmöp.
Narcisse en daslook i mienne jaad
dem der vrugjoarspoets besjpaard is blève.

Reacties
Als redactie van ’t Senior Bledsje, hebben wij enkele
Ouderen gevraagd te reageren op de onthulling van dit
kunstwerk;
• “Zaten wij hier nu op te wachten, ze kunnen beter zorgen voor een fatsoenlijke verlichting in de straten”…
• “Een verrijking voor de stad, jammer dat de trappen zo
stijl zijn, de meeste mensen lopen even om … enne
... waar zijn de Kirchroadsjer genoemd”!

Ondanks dat er ’s morgens een pak sneeuw lag en de voorspelling niets goeds liet zien viel het aantal bezoekers reuze
mee en wisten velen Hoofdstraat 24B in Kerkrade te vinden.
De belangstelling was overweldigend en velen, die voorheen
niet overtuigd waren dat tablet iets voor hun was, gingen
naar huis met de stellige wetenschap dat ze niet langer aan
de kant wilden blijven staan in deze digitale tijd.
Clara Zoerbier (Jac. Vinders) die was uitgenodigd als
speciale gast om op een ludieke manier duidelijk te maken
dat de tablet de hele dag door een grote hulp kan zijn
en vrij eenvoudig te bedienen is, was helaas niet aanwezig. Bij navraag bleek hij in de lappenmand te liggen met
griep. Ondanks de teleurstelling dat Clara er niet was ging
iedereen tevreden naar huis en werden afspraken gemaakt
om nader kennis te maken met de vele mogelijkheden van
computer en tablet.
De demonstraties over Google, ondersteuning bij een
bepaalde hobby en eenvoudige handelingen om de computer gezond te houden hadden niet over belangstelling te
klagen en werden druk bezocht.
De vrijwilligers van CeKaNet kunnen terugzien op een
geslaagde dag in de overtuiging dat alle moeite niet voor
niets is geweest. Bij het vertrek maakte een van de bezoekers de opmerking: “Goed georganiseerd, dit moeten jullie
vaker doen”.

Óbsbeum sjtunt i blui, jenauw wie iech.

Ton Laeven
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Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen
Als u minder mobiel bent, is het fijn als u dicht bij huis kunt parkeren. Of op een handige plek bij uw werk of bij de supermarkt. Daarom zijn er speciale parkeerplekken voor gehandicapten. Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u daar
parkeren.

Er zijn 2 verschillende kaarten
• Bestuurderskaart: Heeft u een beperking en rijdt u

•

zelf auto? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen.
Op de kaart staat geen kenteken. U kunt de kaart in
elke auto gebruiken.
Passagierskaart: Heeft u een beperking en bent u afhankelijk van vervoer door anderen? Dan vraagt u een
passagierskaart aan.

Daarnaast is het mogelijk om in aanmerking te komen voor
een gecombineerde gehandicaptenparkeerkaart, bestuurder en passagier.
De bestuurderskaart en de passagierskaart staan op uw
naam. Alleen u mag de kaart dus gebruiken.
De gehandicaptenparkeerkaart wordt ook wel GPK genoemd.

Aanvragen
U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente Kerkrade.
U kunt een aanvraagformulier afhalen op het stadskantoor, telefonisch opvragen of ‘downloaden’ van de website:
https://eloket.kerkrade.nl/producten/gehandicaptenparkeerkaart_aanvragen
U vult het aanvraagformulier in en stuurt het op, samen
met:
• een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
• 2 dezelfde en duidelijke pasfoto’s
• een kopie van uw rijbewijs (voor een bestuurderskaart)
De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw
aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd
worden.

Gehandicaptenparkeerplaats
aanvragen
Heeft u een beperking en heeft u geen eigen parkeerplaats? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats
aanvragen bij de gemeente. Dit is een parkeerplaats vlak bij uw huis. Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken vraagt u aan bij de gemeente.
Alleen uw auto met het bijbehorende kenteken
mag op deze plek staan. U kunt meestal alleen
een gehandicaptenparkeerplaats krijgen als u een
GPK(gehandicaptenparkeerkaart) voor bestuurder
heeft.

Voorwaarden
• u bent in het bezit van een auto, brommobiel of

•
•
•

gehandicaptenvoertuig
u heeft geen eigen parkeerplaats
(bijvoorbeeld een oprit of garage)
u heeft een blijvende loopbeperking
u bent medisch gekeurd

Kosten
Het kost € 60,90 om een verzoek in te dienen voor het
aanleggen van een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Bij toekenning zijn vervolgens
eveneens de aanlegkosten ad € 277,00 verschuldigd
(tarieven 2018).

Aanvragen

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een
gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder en/of
passagier zijn:
• U heeft een medisch onderzoek gehad.
• U kunt (al tenminste een half jaar) geen 100 meter
achter elkaar lopen.
• U bestuurt zelf het voertuig (bestuurderskaart), of
• U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van
de bestuurder (in geval van passagierskaart).

Kosten
De aanvraag van een bestuurderskaart of passagierskaart
kost € 88,55 (tarief 2018).
De aanvraag voor verlenging van een bestuurders- of passagierskaart kost € 33,50 (tarief 2018).
Deze kosten betaalt u ook als de gemeente uw aanvraag
afwijst.

Kerngroep Centrum Zuid
Biedt een nieuwe activiteit aan voor alle leeftijden

Body en Mind training
Een training waarin Yoga, Tai Chi en Pilates worden gecombineerd.
Waarbij u flexibiliteit en kracht opbouwt en u een gevoel
van rust en warmte krijgt. Tijdens deze trainingen ga je op
een speelse actieve manier luisteren naar je lichaam hoe je
je beweegt. Het doel is dat het lichaam in een toestand van
harmonie en balans komt.
Wanneer:
Locatie

Woensdagmiddag van 15.00 – 16.00 uur.
Patronaat Bleijerheide, Ursulastraat 232
(linker zij-ingang).
Startdatum: 7 maart 2018
Heeft u nog vragen of bent U geïnteresseerd om mee te
komen doen neem dan contact op met de voorzitter van de
kerngroep telefoonnummer 06) 12 26 08 88.

Meerdaagse vakantiereis.
In de periode van 17 juni t/m 27 juni 2018 maakt de
Kerngroep Centrum Zuid een meerdaagse reis naar
Levico in Italië, hiervoor zijn nog enkele
2 persoonskamers vrij.
De kosten voor deze reis bedragen € 625,-- per persoon, inclusief halfpension en excursies.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie neem dan
contact op met telnr. (06) 12 26 08 88.

U vraagt de gehandicaptenparkeerplaats aan door een
brief te sturen aan: Gemeente Kerkrade, Postbus 600,
6460 AP Kerkrade, of via email aan:
gemeentehuis@kerkrade.nl
Voeg liefst een schets van de gewenste parkeerplaats
er bij. In verband met mogelijke vertraging door bezwaren, krijgt u tussen 6 en 10 weken na uw aanvraag een
antwoord.

Fysiotherapie nodig?
D’r Pool • Putgang 6 • Kerkrade
Anselderlaan 31 • Eygelshoven
Breed aanbod • géén wachttijden
Afspraak of meer info:
T 045 546 74 80 of

E secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl
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activiteitenagenda
Alzheimercafé
Steunpunt Mantelzorg
Ruggesteun en
Toon Hermanshuis
Woensdag
Maandag

Elke 2e dinsdag
van de maand
Elke 2e donderdag
van de maand
28 maart
2 april

Woensdag

11 april

Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

12 april
April

Woensdag

9 mei

Dinsdag
Woensdag

15 mei
16 mei

Donderdag
Vrijdag
Donderdag
Zaterdag

17 mei
18 mei
14 juni
16 juni

Woensdag

20 juni

1 mei
2 mei

van maart tot en met juni 2018

Themabijeenkomst Zorgcentrum Tobias, P. Malherbestr. 2, Heerlen.
Aanvang 19.00 uur.
Themabijeenkomst en vragenuurtje van mantelzorgers.
Nieuw adres: Verpleeghuis Hambos. Multiruimte 2 (beg.grond)
Kapellaan 2, Kerkrade van 14.00 tot 16.00 uur.
CVO Lentewandeling, vertrek 13.00 uur vanaf “Kantine RKTSV”.
KBO 2e Paasdag Paasbrunch van 11.30 -15.00 uur in ’t Sjaaterhoes, Terwinselen.
Info en aanmelden Gerda Bronneberg of Willy van Ringelestein,
telefoon: (045) 546 06 03
KBO Gezellige middag in het Catharinahoes Holz vanaf 14.00 uur met Cabaretgroep
“de Krieëkele” uit Maastricht. Info en aanmelden Gerda Bronneberg of Willy van
Ringelestein, telefoon: (045) 546 06 03
KBO Lange wandeling. Informatie Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29
Impuls Hulp bij belastingaangifte.
Afspraak maken in de periode van 20 februari t/m 15 maart 2018 op de dinsdag-,
woensdag-en donderdagochtend tussen 9.00- en 12 uur, telefoon (06) 47 84 24 04
KBO “Samen aan Tafel” Informatie Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29
KBO Fietstocht/wandeltocht naar de Scholtissenhof in Bocholtz.
Info Jo Trags, telefoon: (045) 546 07 47
KBO Busreis naar Hasselt Stad & Japanse tuinen.
Informatie Math Bruls, telefoon: 06-42 73 87 24
CVO Kaartleidersvergadering. Locatie café Hamers. Aanvang 14.00 uur.
KBO Korte wandeling omgeving Nijswiller-Wahlwiller.
Informatie Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29
KBO Lange wandeling. Informatie Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29
Jaarvergadering CVO Catharinahoes Holz Aanvang 14.00 uur.
KBO Lange wandeling. Informatie Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29
KBO Dagtrip “Achter de schermen van Schiphol” (treinreis kleine groep)
Informatie Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29
KBO Korte wandeling omgeving Meezenbroek.
Informatie 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

