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Beste Lezers
De lente loopt ten einde, de zomer dient zich aan. 
Op de voorpagina een jonge lezer van ’t Senior Bledsje in het Stadspark, wij 
verwijzen gaarne naar een bijdrage verder in ons blad. Deze keer bijzondere 
aandacht voor ’t Taalhuis en de natuurbegraafplaats in Eygelshoven. Verder 
de ontwikkelingen rondom de flats in Bleijerheide. De opening van de Muziek-
school en in onze rubriek “hobby’s” aandacht voor de duivensport.
Leon Jeurissen was in gesprek met Léon Sluijsmans betreffende passie voor 
erfgoed en kunst. Verder veel nieuws.

Wij wensen u veel leesgenot en voor straks een fijne 
vakantie.
Hebt u vragen of opmerkingen, wij zien uw reacties 
graag tegemoet.

De Redactie
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INFORMATIE

In 1644 wordt Gabriël Grupello 
geboren als zoon van een Vlaamse 
moeder en een Italiaanse vader, in 
het plaatsje Geraardsbergen (Bel-
gië). Als Gabriel 14 jaar wordt, is hij 
leerling beeldhouwer van aan de 
St.Lucasschool in Antwerpen. Hij 
krijgt les van bekende beeldhou-
wers in Amsterdam en Parijs. 

In 1670 vestigt Gabriël Grupello zich 
in Brussel. Hij wordt lid van het gilde 
” De Vier Gecroonden”.
Nog steeds is bekend welke werken 
hij in Brussel maakte, maar er bleef 
maar één beeld door de jaren heen 
bewaard, namelijk “Geloof en Ver-
wachting”, te zien in de Onze-Lieve-
Vrouwe-ter-Zavelkerk. In de Franse 
tijd is veel werk verloren gegaan.

Grupello werkt 25 jaar in Brussel, 
dan verhuist hij in opdracht van 
Kurfürst Von der Pfalz naar Düssel-
dorf. Hij krijgt van hem een prachti-
ge woning aan de markt. Twee jaar 
later huwt hij Anna Dautzenberg. 
Samen krijgen ze vier kinderen. De 
oudste dochter is belangrijk voor 
ons verhaal, want zij trouwt met 
Petrus Casper Poyck, een van de 
heren van kasteel Erenstein.

In zijn Duitse periode vervaardigt 
Grupello een ruiterstandbeeld van 
Johann Wilhelm, in de volksmond 
bekend als Jan Wellem, het beeld 
staat nu voor het Rathaus. In de 
buurt van het Grupello Haus staat 
een beeld dat ‘n leerling van de 
Grupello voorstelt. Een legende, 
verhaalt dat deze jongen zilveren 
lepeltjes inzamelde bij de inwoners 
van Düsseldorf. Er was een tekort 
aan metaal en de kunstenaar ge-
bruikte die lepeltjes om het beeld 
te kunnen gieten.

In zijn laatste levensjaren vinden 
we de beeldhouwer, samen met 
zijn vrouw, in kasteel Erenstein. Hij 
is dan ingetrokken in de woning 
van dochter Aldegonda en schoon-
zoon Peter Casper Poyck.
Hij houdt zich nu voornamelijk 
bezig met religieuze kunst. In een 
aantal omringende kerken zijn Gru-
pello’s beelden stille getuigen van 
zijn kunstenaarschap.

In de St Willibrordduskerk in Merk-
steen staat een lindehouten beeld 
van Maria met kind. In de kruis-
gang van de Dom van Aken zien 
we een houten kruisbeeld, een 
waar meesterwerk.
In de pastorie van de St. Lamber-
tuskerk vinden we een kruisbeeld 
gesneden uit buksboomhout. Dit 
beeld is model geweest voor het 
kruisbeeld van het hoofdaltaar; het 

Wie uit Kerkrade komt, kent beslist de Grupellostraat, een straat in het centrum van onze stad.
Maar wie weet welke man achter de naam Grupello schuil gaat?

Gabriël Grupello (1644 – 1730)
Beeldhouwer

beeld werd gegoten in lood en 
later verguld.
In 1730 overlijdt Grupello, 86 jaar 
oud. Hij wordt begraven in de St. 
Lambertuskerk in het graf van de 
Heren van Erenstein. De ligging 
van het graf is onbekend.

Tijdens zijn leven was Grupello 
werkzaam voor de groten van zijn 
tijd. Koning Karel II van Spanje, 
keizer Karel VI van het Heilige 
Roomse Rijk, Lodewijk X1V van 
Frankrijk en stadhouder Willem II 
van Oranje Nassau.

In Düsseldorf kun je nog steeds 
het Grupellohaus bezichtigen, zelfs 
de Hermitage van St. Petersburg 
bewaart werk van Grupello. Wil je 
het zo ver niet zoeken ...hotel Gru-
pello in Geraardsbergen biedt de 
reiziger een onderkomen aan.

De volgende uitgave van ons blad verschijnt in september 2018.
De Kerkraadse senioren die in 2018 65 jaar werden of worden, ontvangen pas in 2019 “ ‘t Senior Bledsje”.
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Vroeger
Vroeger kon je, ook als je niet 
goed kon lezen of schrijven, prima 
functioneren in de maatschappij. Er 
was volop vraag naar vakmensen 
die graag en goed met hun handen 
konden werken. Ook in andere 
opzichten viel het niet op als je 
moeite had met taal. Als je iets 
wilde aanvragen, was er meestal 
wel een loket waar iemand je hielp 
met het invullen van formulieren. 
Van computers had nog niemand 
gehoord. Op televisie keek je naar 
Nederland 1 en 2 en de Duitse 
zenders; tegenwoordig zijn er heel 
veel Engelstalige, ondertitelde, pro-
gramma’s.

Nooit te oud
“Maar nu is het 2018,” zegt Mo-
nique Urlings. “Zonder goede 
beheersing van de taal, kom je 
in de problemen. Het aanvragen 
van toeslagen, invullen van de 
belasting, lezen van bijsluiters of 
handleidingen, mailen en appen. 
Het komt allemaal neer op taal-
beheersing. Mensen die moeite 
hebben met zoiets ‘normaals’ als 
lezen en schrijven, moeten een 
hoge drempel nemen om dit toe te 
geven. Toch is niemand te oud om 
te leren!  In het Taalhuis van HuB. 
Bibliotheek Kerkrade is iedereen 
welkom om beter Nederlands te 
leren. Speciaal opgeleide taalcoa-
ches geven hier les aan kleine 

groepjes of één-op-één. Elke cur-
sist kan daarbij zijn eigen doel stel-
len: bijvoorbeeld de krant lezen, 
zelf formulieren invullen, de (klein-)
kinderen voorlezen, brieven en 
mailtjes schrijven, de ondertiteling 
volgen van televisieprogramma’s, 
moeilijke woorden spellen, enzo-
voort.”

Deze taallessen zijn gratis en de 
lestijden zijn in overleg.
Elke woensdag van 10.30 tot 11.30 
uur is er Taalhuis-spreekuur in 
HuB. Bibliotheek Kerkrade. Ieder-
een kan dan terecht voor meer 
informatie of zich inschrijven voor 
deze taal-activiteit.

Samen 
“De zevenduizend laaggeletter-
den in Kerkrade zijn moeilijk te 
bereiken,” zegt Monique. “Kent u 
iemand in uw omgeving die baat 
heeft bij lessen van het Taalhuis, 
wijs hem of haar hier dan op. Besef 
dat niemand graag voor z’n laag-
geletterdheid uitkomt. Vertel dat er 
geen reden is om dit te verbergen 
en wijs op de voordelen die het 
heeft om beter te leren lezen en 
schrijven. Kom gerust samen naar 
het spreekuur van het Taalhuis. 
Samen staan we sterk om de laag-
geletterdheid in onze gemeente 
terug te dringen.”

Iedere eerste woensdag van de 

Taalhuis biedt begrip en hulp
maand is er van 10.00 tot 12.00 uur 
Taalcafé in Hub. Bibliotheek Kerk-
rade voor alle mensen die moeite 
hebben met de Nederlandse taal.
Voor wie beter wil leren omgaan 
met de computer en het internet 
is er het oefenprogramma Klik en 
Tik. Zoeken op internet, e-mailen, 
online formulieren invullen, down-
loaden, het komt allemaal aan bod. 
Meer informatie of aanmelding voor 
deze cursus kan ook via Taalhuis 
Kerkrade. Informatie Hub.Biblio-
theek Kerkrade (045) 576 30 520

‘Dat formulier laat ik wel invullen door mijn dochter.’
‘Ik heb een onleesbaar handschrift.’ 
‘Ach, heb ik alweer mijn bril vergeten.’ 
‘Ik heb geen tijd om een boek te lezen.’
‘Een krant hoef ik niet. Ik kijk wel televisie.’ 

Monique Urlings, consulent bij Taalhuis Kerkrade, klinken bovenstaan-
de uitspraken bekend in de oren. “Het lijken gewone opmerkingen 
maar het kan zomaar zijn dat iemand een probleem camoufleert, na-
melijk moeite hebben met lezen en schrijven. Nederland telt namelijk 
anderhalf miljoen volwassen ‘laaggeletterden’. Bij ons in Kerkrade zijn 
dat er ruim zevenduizend.”

’t Senior Bledsje niet 
alléén voor senioren!
Bent u vorig jaar 65 jaar jong 
geworden, dan ontvangt u automa-
tisch vanaf dit jaar ‘t Senior Bledsje 
vier keer per jaar op het adres dat 
bekend is bij de gemeente. Naast 
de doelgroep, waarvoor het blad in 
het verleden in het leven geroepen 
is, is een groeiend aantal mensen,  
jonger dan 65 jaar, geïnteresseerd 
in ‘t Senior Bledsje. Denk hierbij 
aan mensen om de senioren heen, 
zoals kinderen en kleinkinderen, 
mantelzorgers of gewoon geïnte-
resseerden. Naast informatie over 
voorzieningen voor senioren biedt 
’t Senior Bledsje genoeg artikelen, 
die ook voor andere (leeftijds)groe-
pen interessant kunnen zijn.

Omdat de thuisbezorging van ’t 
Bledsje alleen bedoeld is voor de 
senioren van 65 jaar en ouder be-
staat al sinds enkele jaren een di-
gitale versie van het blad, die voor 
iedereen toegankelijk is. Het blad 
kan in digitale vorm op uw com-
puter of tablet gelezen worden. 
U bezoekt hiervoor de volgende 
website: www.impulskerkrade.nl 
Type in het rechter invulvak senior 
bledsje en klik op het vergroot-
glaasje in de balk. U kunt nu kiezen 
uit diverse uitgaven.
Veel leesplezier!

Sinds kort genieten bewoners en 
bezoekers van de Wijkzorgcentra 
Firenschat, Laethof en Verpleeg-
huis Lückerheide in Kerkrade van 
het kleurrijke beeld Viva la Vida. 
Gedeputeerde Ger Koopmans en 
Burgemeester Jos Som hebben 
eind maart drie miniaturen van 
dit kunstwerk overhandigd aan 
de MeanderGroep.

Tijdens een feestelijke bijeen-
komst in Wijkzorgcentrum Firen-
schat in Kerkrade werden de 
beelden onthuld. Deze geste is te 
danken aan de Provincie Limburg 
die deze modelbeelden kocht en 
Gedeputeerde Koopmans die sa-
men met de Gemeente Kerkrade 
deze bestemming uitkoos. Viva 
la Vida staat sinds juni 2017 bij de 
Rodahal in Kerkrade. Het werk van 
de befaamde kunstenaar Ripollés 
symboliseert het nieuwe elan van 

Viva la Vida nu ook te zien in locaties van MeanderGroep

Kerkrade. Het is kleurrijk, vrolijk 
en levenslustig. Zoals het mijnwer-
kersbeeld d’r Joep de trots van 
het verleden uitdraagt, zo staat 
Viva la Vida voor optimisme en 
toekomst. “Ik ben blij dat mede 
door de bijdrage van de Provin-
cie, bewoners, medewerkers en 

bezoekers van de Wijkzorgcentra 
Firenschat, Laethof en Verpleeg-
huis Lückerheide iedere dag 
kunnen genieten van dit prachtige 
beeld,” zei Burgemeester Som, die 
aan de basis van het idee van het 
beeld heeft gestaan, tijdens de 
overhandiging.

samen

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

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

samen 
kunnen 
we alles
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6
INFORMATIE PUZZEL

Beste lezer,

Bij het schrijven 
van dit artikel 
zitten we in 
Kerkrade nog 
midden in de 
coalitieonder-

handelingen voor het vormen van 
een nieuw college van B&W.

Burgerbelangen, PvdA, VVD en 
CDA voeren gesprekken om te be-
kijken of deze partijen het nieuwe 
college voor de periode 2018-2022 
kunnen vormen.

Bij het verschijnen/bezorgen van 
dit Senior Bledsje zal hierover dui-
delijkheid zijn.
In de afgelopen jaren is hard ge-

Een nieuwe bestuursperiode 2018-2022

Bent u op zoek naar een leuke 
activiteit, de Kerngroep Terwinse-
len heeft nog enkele plaatsen vrij 
bij ondergenoemde activiteiten:
• maandag en dinsdag dames 

hobby van 13.30 - 16.00 uur
• dinsdagmorgen actief wan-

delen van 11.15 - 12.15 uur
• dinsdagmorgen koersbal van 

10.30 - 12.30 uur
• woensdagmorgen sport en 

spel 11.00 - 12.00 uur 
• vrijdagmiddag body & mind 

van 14.00 - 15.00 uur. 

De Sport- en spelactiviteiten 
vinden plaats in de sporthal gele-
gen aan de Singelweg.

Alle andere activiteiten vinden 
plaats in de zaal bij Impuls,
(linker vleugel van het Stjaater 
hoes Schaesbergerstraat 27A). 
Heeft bovenstaande uw inte-
resse gewekt kom dan eens 
vrijblijvend en GRATIS mee doen 
met de activiteit. De kosten voor 
bovenstaande activiteiten zijn mi-
nimaal. De maandelijkse incasso 

bedraagt tussen de € 3,25 en 
€ 9,00 afhankelijk van de activi-
teit.

Graag aanmelden bij de heer 
Schaaf, voorzitter van de Kern-
groep, tel. (045) 541 07 97.

Heeft u verder nog vragen, dan 
kunt u contact opnemen met de 
voorzitter of met Team Welzijns-
werk Kerkrade (045) 545 63 51 
en vragen naar Mariska Vreuls of 
Marco Vanhommerig.

Body en Mind training
Nieuwe activiteit voor alle 
leeftijden 

Body- en mindtraining is een 
training waarin Yoga, Tai Chi en 
Pilates worden gecombineerd 
en waarbij u flexibiliteit en kracht 
opbouwt en een gevoel krijgt van 
rust en kalmte. Er wordt afwis-
selend gewerkt. Tijdens deze 
trainingen gaat u op een speelse 

actieve manier luisteren naar uw 
lichaam, hoe u zich beweegt. Het 
doel is dat het lichaam in een 
toestand van harmonie en balans 
komt.

Wanneer
vrijdagmiddag van 14.00 tot
15.00 uur 
Locatie
Ouderenwelzijn Impuls,
Schaesbergerstr. 27A

De contributie is voor deelnemers 
woonachtig binnen de gemeente 
Kerkrade € 6,45 per maand en 
voor deelnemers woonachtig 
buiten gemeente Kerkrade € 9,40 
per maand.

Heeft u nog vragen of bent u 
geïnteresseerd om mee te komen 
doen, neem dan contact op met 
de voorzitter van de kerngroep,
tel. (045) 541 07 97

1. Zeg Marijke, kan Arie vandaag 
even bij mij die zware gordij-
nen naar beneden halen, ze 
zijn vuil en moeten in de was. 
 

2. Ik dacht toch echt te horen, dat 
je jouw kamervloer vannacht 
egaal gemaakt hebt, wat een 
herrie zeg! 
 

3. Mijn welgemeende excuses 
voor de overlast gisteravond! 
 

4. Moe hoe bedoelt u….die boer 
geeft zijn koe koekjes van soja 
en bieten om de melkproductie 
te optimaliseren? 
 

5. Zag je die leeuw Erik? Die leek 
sterker dan die tijger. 
 

6. Was die wesp echt zo agres-
sief; ik zag je wild zwaaiend 
wegrennen? 
 

7. Als ik in een hotel verblijf ver-
mijd ik altijd kamer elf, een rare 
gewoonte van mij. 
 

8. In geen geval kan ik tegemoet 
komen aan uw verzoek om ge-
bruik te mogen maken van mijn 
gehandicaptenparkeerplaats. 
 

9. Ik weet dat ik je hond mag 
aaien, maar ik durf het niet! 
 

10. Ik ben blij, sterker nog, ik ben 
dolblij! 
 

werkt aan het doorpakken van een 
goed ouderenbeleid in Kerkrade.

Mijn beleidsmedewerkers en ik 
hebben u o.a. via publicaties in dit 
blad hiervan op de hoogte gehou-
den. Gezien het gegeven dat de 
groep ouderen in Kerkrade steeds 
groter wordt – er wonen momen-
teel meer dan 11.000 personen in 
Kerkrade die 65 jaar en ouder zijn 
– moge het belang van een goed 
ouderenbeleid duidelijk zijn.

In dit verband ben ik altijd be-
nieuwd welke financiële middelen 
vanuit Den Haag aan de gemeen-
ten ter beschikking worden gesteld 
om taken als zorg en ondersteu-
ning uit te voeren.
Duidelijk is dat de laatste jaren 

meer taken aan de gemeenten zijn 
overgedragen, maar dat dit ook 
gepaard ging met minder geld. 
Kortom het is voor de gemeenten 
steeds meer een uitdaging om met 
minder geld toch een goede zorg 
en ondersteuning te verlenen.
In juni zal “Den Haag” duidelijk-
heid geven over hoeveel geld er 
voor de komende jaren naar de 
gemeenten gaat en kunnen we ook 
in Kerkrade bekijken welke conse-
quenties dit heeft. Het nieuwe col-
lege zal hiermee voortvarend aan 
de slag gaan. Ik wens u allen alvast 
een fijne zomer.

Met vriendelijke groet,

Leo Jongen
Wethouder Ouderenbeleid en Wmo

Zoek zoveel mogelijk vogelnamen in onderstaande tekst.
(In totaal zitten 36 vogels verstopt. Oplossing in de volgende uitgave)

11. Als de boel uiteen spat rijst de 
vraag of de druk niet te hoog 
was. 
 

12. De graaf en de gravin kunnen 
hun landgoed alleen nog met 
financiële steun blijven exploi-
teren. 
 

13. Marscha, Viktoria en Marlène 
vormen samen de meiden-
groep Sound Explosion. 
 

14. Als hij dat voor elkaar krijgt, 
komt hem eeuwige roem toe. 
 

15. Henk heeft voor een prikkie 
vitaminetabletten gekocht op 
de markt. 
 

16. Mijn moeder kan rodekool 
meesterlijk klaarmaken met 
stukjes appel en cranberry. 
 

17. Mag Ans vanavond met ons 
mee-eten, ze is maar alleen 
thuis. 
 

18. Wij gaan naar het museum, 
naar de tentoonstelling “Licht 
in de duisternis.” 
 

19. Onze juffrouw heeft een mooie 
vaardigheid ontwikkeld met 
haar kalligrafeerstift. 
 

20. Ik kan dat kleine grut totaal 
niet in bedwang houden in mijn 
eentje. 
 

21. De kok heeft vijf stengels prei 
gerangschikt om ze in één 
keer in ringen te snijden. 
 

22. Mijn nieuwe papierversnippe-
raar kreeg helaas een slechte 
beoordeling. 
 

23. Door toedoen van de guillotine 
is de adel aardig geslonken in 
Frankrijk. 
 

24. Maria rende op de basisschool 
al veel harder dan haar klasge-
noten. 
 

25. Vind je de baas gierig; ik denk 
dat dit wel meevalt. 
 

26. Heeft de gemeente dat nieuwe 
stadspark iets toegankelijker 
gemaakt? 
 

27. Tijdens de vesper werden 
mooie Gregoriaanse gezangen 
ten gehore gebracht. 
 

28. Hij vond de werkindeling niet 
eerlijk verdeeld en sputterde 
daarom enorm tegen.  
 

29. Dat wangedrag koppel ik aan 
de ruzie die vorige week niet 
goed uitgepraat is.  
 

30. Barack Obama was acht jaar 
president van de Verenigde 
Staten van Amerika. 
 

Het wordt weer zomer!
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NepNuits
Alles wat ‘r hei noen jut leëze, is nepnuits. Uur zut dus 
jewaarsjauwd. Jeleuft ’t nit! Vöal lu dinke, dat alles 
wat jedrukt is, óch woar is. Dat is ‘ne iertoem (dat 
is Kirchröadsj vuur vergissing). Nit dat nepnuits is 
‘ne iertoem, mar dat ’t jedrukde woad de woarheet 
wierjieëft is ‘ne iertoem. Iech huur uuch dinke, dat 
dat ’t dan waal lestieg maat. Dat is óch zoeë. En öm 
uuch noen jans oes de comfortzône tse helpe: twittere 
(sjierpe in ’t Kirchröads) is dat óch. Iech han uuch 
noen jenóg jekristellierd, iech vertsel uuch noen wat 
iech uuch wool vertselle, mie nuits.
Öm tse bejenne: iech bin ‘ne zoon van d’r Prins 
Bernaad. Doa kiekt ‘r va óp, wa. Daat uur ömmer 
dat dat ‘ne faine man woar, mar me kan ziech nit 
mieë verdoeë wie in de lu. (Die sjtroas hei i Kirchroa 
mit ziene naam jeet noen Schavuit van Oranjestraat 
heesje. D’r nuie jemeenderoad pikt ’t al direc feste aa. 
Doa krieje vuur nog sjpas mit.) Uur broecht miech, 
wen-t v’r ós bejieëne, nit mit Koninklijke Hoogheid aa 
tse sjpréche. Iech bin zoeë jezaad ing ’jeugdzonde’ van 
miene adelieje pap. En wail iech zelver óch jans jet 
kiere neëver d’r pot han jepist wie iech jónk woar, kan 
iech ‘m dat vertseije. Bliet mar jeweun battraaf zage, 
dat wool iech jeer zoeë haode!
Miech weëdt döks de vroag jesjteld, weë nog mieë 
famillieje van miech is. Dat is d’r Jort Kelder, uur wit 
wal ‘ne vrunk van ’t Eva Jinek. Vuur hant d’rzelfde 
pap! Wat deë Jort  allemoal weest, woa deë allemoal 
versjtank van hat, dat wilt uur nit wisse. Deë jieëft 
zoejaar antwoad wen-t ‘m nuus jevroagd weëdt. Deë 
weëdt nog ens minister-president, dat kant ‘r miech 
jeleuve. Dat heë va adel is, kan me zieë wen-t heë 
werm e projram hat jemaad Hoe heurt het? dat ziech 
aafsjpelt bij d’r nase behai. Woa-s te ’t óch aa kans 
zieë: heë dreët ömmer helpe an de bóks. En wat vuur 
helpe! In alle klure, sjmaal en breed, mit moestere en 
effe, mit en oane blömsjer, mit lere reemsjer en mit 
kneuf. Dat is allemoal e tseeche va adel.
Uur mót miech versjprèche dat uur alles 
wat hei sjteet durchvertselt. Allemoal nuits 
woa-s te diech ‘ne dikke mit kans doeë. 
Doa is Kirchroa dan vol va. 
En iech vertsel  uuch dan de 
nieëkste kier werm anger nuits.
D’r Battraaf 
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Meer bewegen
voor Senioren

Limburgse salade van Janny
Ingrediënten
Voor de salade:
• 100 gram gemengde jonge 

bladsla
• gegrilde  courgette, paprika 

enz.
• eventueel enkele radijsjes
• handje haricots verts of sper-

ziebonen
• enkele krieltjes
• 100 gram Rommedou kaas of 

geitenkaas

Voor de dressing:
• 1 volle eetlepel appel-peren-

stroop
• 1 eetlepel witte wijnazijn
• 1 theelepel Limburgse mosterd
• 3 eetlepels (olijf)olie
• eventueel walnoten

Bereiding:
Maak de dressing door de appel-
perenstroop glad te roeren met de 
azijn en mosterd. Schenk hier al 

roerend de olie bij.
Maak de sla schoon, grill de 
groente of kook de groente beet-
gaar. Laat afkoelen tot lauwwarm. 
Verdeel de salade over de borden 
en schik hierop de groente. Snijd 
de kaas in stukjes en verdeel deze 
over de bordjes. Druppel hierover 
de dressing en bestrooi eventueel 
met wat walnoten.

(Bron: Janny van der Heijden)

“Juf, het
zee papier

is op!”
Kids Prietpraat

Kind gaat naar de 
wc en komt terug 

de klas in.

Buurthulp
U wordt gebeld met de vraag 
boodschappen mee te nemen voor 
iemand uit de buurt. U doet zelf 
boodschappen, dan neem je dat 
voor een ander toch gewoon mee!
U wordt gevraagd of u af en toe 
een wandeling wilt maken met 
een oudere persoon. U wandelt 
toch graag, waarom zou u dat niet 
samen met een ander doen!
U wordt gevraagd af en toe een 
spelletje te doen met iemand die 
bij u in de buurt woont.  Een uurtje 
per week, waarom niet!
U wordt benaderd om een maatje 
te zijn voor iemand die veel alleen 
is. Samen lekker koffie drinken, 
gezellig naar buiten, heerlijk toch!
U ziet dat u veel voor een ander 
kunt betekenen, zonder dat het u 
uren tijd kost. U kunt zelf uw tijd 
bepalen, in overleg met de per-
soon waar u wordt ingeschakeld. 
Uw onkosten worden vergoed. Dus 
aarzel niet en neem contact op met 
Project Buurthulp, elke werkdag 
bereikbaar bij Impuls, 
tel. (045)  545 63 51.

AutoMaatje
U rijdt graag met uw auto. Waarom 
niet iemand meenemen die een-
zaam is en geen eigen vervoer 
heeft. Iemand die ook graag naar 
de supermarkt wil, of naar de huis-
arts moet. Wilt u met uw eigen auto 
anderen een dienst bewijzen? Mis-
schien is deelnemen aan ANWB 
AutoMaatje wel iets voor u. We 
zijn altijd op zoek naar vrijwilligers/
chauffeurs. 

Boodschappenbus
U vindt het leuk om mensen 
op te halen en te helpen bij het 
boodschappen doen. Het project 
Boodschappenbus brengt min-
der mobiele ouderen met een 
aangepast busje naar de super-
markt. Daar worden deze ouderen 

geholpen met boodschappen 
doen. Aansluitend wordt er nog 
een kopje koffie samen gedronken 
en worden de mensen met hun 
boodschappen weer naar huis ge-
bracht. Voor deze activiteit zoeken 
wij vrijwilligers/chauffeurs/begelei-
ders, kortom mensen die op deze 
manier iets voor een ander willen 
betekenen. 

Contact
U wilt als vrijwilliger van één van 
de bovenstaande projecten een 
bijdrage leveren. U doet een ander 
een groot plezier. Aarzel niet en 
neem contact op met Team Welzijn 
van Impuls via telefoonnummer 
(045) 545 63 51.

Een klein beetje hulp, groot plezier voor een ander!

 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 

“Kijk juf, ik maak 
nog wat “sjwaam” 

erbij!

Tijdens het 
kleuren in de klas

Kids Prietpraat
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klassieke muziek. Mirjam Erkens 
geeft uitleg over het ontstaan van 
het fenomeen klassieke muziek 
vanaf de middeleeuwen tot heden. 
Er worden daarnaast crossovers 
gemaakt met andere kunstvormen, 
zoals schilderkunst en literatuur. 
Onder het genot van een kop kof-
fie en in een sfeervolle ambiance 
wordt er genoten van alles wat de 
klassieke muziek u te bieden heeft.
De cursus wordt op twee verschil-
lende dagen aangeboden: maan-
dagochtend of vrijdagochtend van 
10:00 tot 12:00 uur op de volgende 
data:

Op maandagen: 1, 8, 29 oktober, 5, 
19, 26 november, of op vrijdagen: 
2, 16, 30 november, 14 december, 
18 januari, 1 februari.

Aanmelden voor de 6-weekse cur-
sus kan via het inschrijfformulier op 
de website www.smkparkstad.nl, of 
De kosten voor de gehele cursus 
bedragen € 61,75. 

U kunt gratis en vrijblijvend deel-
nemen aan één van de kennisma-
kingsbijeenkomsten op:

zaterdag 30 juni, van 10:00 - 12:00 
uur of dinsdag 3 juli van 19:00 - 
21:00 uur

Wilt u deelnemen aan één van 
deze bijeenkomsten? Graag even 
aanmelden vóór 25 juni, via email 
of telefoon.
Neem contact op met de adminis-
tratie via telefoon: (045) 711 62 86, 
of email: administratie@smkpark-
stad.nl.

INFORMATIE  INFORMATIE

Eurodedag 2018
Met de hele familie ‘Thuis in Europa’
Openbaar Lichaam Eurode orga-
niseert op zondag 2 september 
2018 tussen 12.00 en 16.00 uur 
haar tweejaarlijkse Eurodedag. 
De dag vindt plaats in de zoge-
naamde Eurode-driehoek. Deze 
bestaat uit Abdij Rolduc, de 
Baalsbrugger Molen en Burcht 
Rode. Tijdens het evenement is 
er voldoende gelegenheid om de 
rijke geschiedenis van Eurode te 
ontdekken. 

Monumentenmaand
Tijdens de Eurodedag wordt ook 
het startschot gegeven voor de 
Monumentenmaand, die dit jaar het 
thema ‘In Europa’ heeft. Aangezien 
Eurode en het EBC (Eurode Busi-
ness Center) al sinds het begin van 
de jaren ’90 Europese samenwer-
king op lokaal niveau belichamen, 
maakt het EBC ook onderdeel uit 
van het programma. 

Diverse activiteiten
U kunt tijdens deze dag onder 
andere deelnemen aan grensover-
schrijdende wandelingen door het 
Wormdal en zien hoe ambachte-
lijke molenkoek wordt gebakken. 
Deskundige vrijwilligers vertellen 
bij de Baalsbruggermolen en Klein 
Rolduc boeiende verhalen uit lang 
vervlogen tijden. Op alle locaties 
zijn  diverse attracties voor de kin-
deren: zowel voor de allerkleinsten 
(mini-scooters) als voor de grotere 
kinderen (o.a. bungee-jump) is er 
voldoende aanbod. Er is ook ge-
dacht aan mensen die minder goed 
ter been zijn: tussen de locaties is 

er een pendeldienst van een elek-
trische trein en een boemeltreintje.
 
Grensoverschrijdend ontmoeten
In het EBC kunnen de kinderen 
creatief aan de slag met het the-
ma ‘grensoverschrijdend ontmoe-
ten’. Tegelijkertijd kan de rest van 
de familie zich in het EBC oriënte-
ren op het aanbod aan grensover-
schrijdende diensten. Medewer-
kers van het Grens Informatie Punt 
informeren bezoekers over allerlei 
praktische vragen, zoals belas-

tingvraagstukken van mensen die 
in Duitsland gewerkt hebben en 
problemen met pensioenen. Het 
Service Punt Grensoverschrijden-
de Arbeidsmarkt geeft een indruk 
van het baanbrekende werk dat 
verricht wordt om grensoverschrij-
dende arbeidsmarktvraagstukken 
op te lossen. 
Meer weten over de Eurode-
dag? Volg dan de publicaties op 
de websites van de gemeente 
Kerkrade of Eurode of het Stads-
journaal.

Wid’r wat ze zage, zaag ?

Ze zage iech wüer e 

sjlaagbedraag.

Häu linkerheng en sjloddervus.

Iech wüet vuur ’t minste, 

jeringste wus.

Iech küet jaaroes jing sjpas 

verdrage.

Iech kreug zoejaar jing hòn an’t 

laache.

Iech zeus d’r janse daag tse 

moete.

Hüet bij de vreks lestieje poete.

’t Wüer nit dat ze miech nit wole,

mer häue ze ziech vuur miech

mar lever klumpjere jejole.

Mienne opa jleuft dat evvel nit

Deë zeët: mie leef kink doe vils 

wal mit,

doe bis jenauw wie de anger 

kinger:

da leufs-te vuur en da werm 

hinger.

Aaf en tsauw dom en aaf en 

tsauw sjlauw.

Aaf en tsauw ram leef en aaf en 

tsauw jet rauw.

Aaf en tsauw kriesje en aaf en 

tsauw laache.

E kink um e jediechs-je vuur tse 

maache.

En wens-te dat mit vräud en 

sjpas

de lü da vuurjedrage has,

da kans-te zicher d’r va zieë,

die zage dat besjtimd nit mieë.

Die junt da klatsjend vuur diech 

sjtoa

en zaache kink dat has-te jód 

jedoa.

 Ze Zage…

NIEUWE LOCATIE KERKRADE
De SMK locatie Kerkrade gaat 
verhuizen. In het weekend na 
hemelvaart neemt de hoofdloca-
tie haar intrek in de nieuwbouw 
- gelegen aan de Verdipassage in 
het vernieuwde centrum - die deel 
uit maakt van HuB. Kerkrade: het 
nieuwe culturele hart van Kerkra-
de, waar ook de bibliotheek en het 
theater zijn gevestigd. Met ingang 
van maandag 14 mei is het nieuwe 
gebouw operationeel.

SMK IN CONCERT 
Op vrijdag 8 juni vindt ter gele-
genheid van de opening van het 
nieuwe gebouw in Kerkrade een 
speciaal ‘SMK in Concert’ plaats in 
HuB.Theater Kerkrade. Dit veel-
zijdige concert, verzorgd door 
leerlingen en docenten van de 
SMK, start om 19:30 uur en is gratis 
toegankelijk. 

OPEN DAGEN 
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni 
zijn de deuren van alle drie de 
locaties van de SMK geopend voor 
iedereen die interesse heeft in 
muziek of dans. U bent van harte 
uitgenodigd op onze locatie in 
Brunssum, gelegen aan de Henri 
Dunantstraat 2, op zaterdag 9 juni 
van 11:00 tot 13:00 uur. In Land-
graaf, in het MFC, gelegen aan An 
De Voeëgelsjtang 12, kunt u ons 
bezoeken tussen 14:00 en 16:00 
uur, eveneens op zaterdag 9 juni. 
Op zondag 10 juni is de nieuwbouw 
in Kerkrade, gelegen aan de Verdi-
passage 2, voor iedereen toegan-
kelijk tussen 13:30 en 16:30 uur. 

CURSUS KLASSIEKE MUZIEK 
BELUISTEREN
Najaar 2018 start Stichting SMK op 
de nieuwe locatie, in hartje Kerk-
rade, met de kortlopende cursus 
“Klassieke muziek” beluisteren.
In een lescyclus van 6 ochtenden 
maken de deelnemers, op een 
ontspannen wijze, kennis met 

NIEUWS VAN STICHTING SMK
De muziek- en dansschool voor Kerkrade, Brunssum en Landgraaf

“Nee,
mijn papa doet

gewoon
piefen.”

Kids Prietpraat

“Rookt jouw 
papa,” vraagt 

de juf.
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uitbreidingen van de kloosterge-
bouwen plaats. Vanaf de twaalfde 
eeuw is er altijd een school voor 
jongens geweest. Na de dood van 
Richer gaat de kloosterlijke leefwij-
ze verloren en stagneert de ontwik-
keling van Rolduc. Er gebeurt een 
tijdje niks. Door brandstichting blijft 
alleen de stenen crypte overeind.”

Door oorlogsdreigingen komen de 
geestelijke waarden in de veertien-
de eeuw in verval. Ondanks alles 
is de school voor jongens blijven 
bestaan. Van alle kanten komen 
leerlingen intern naar Rolduc om 
onderwijs te volgen. Sluijsmans: 
,,Abt Lamberti wordt medio 1650 
belangrijk voor Rolduc. Door de 
belangen van Rolduc in Den Haag 
goed te verdedigen, voorkomt hij 
opheffing van de abdij en wordt 
het voortbestaan van het klooster 
verzekerd.”
De abdij is in de Romaanse stijl 
gebouw. ,,Normaal bestaat de Ro-
maanse bouwstijl uit twee torens”, 
aldus Sluijsmans. ,,Maar Rolduc telt 
opvallend maar één toren. In 1796 
is het echter geen abdij meer. Maar 
dankzij een inzamelactie van Simon 
Peter Ernst uit Herzogenrath wordt 
Rolduc gered. Het gebouw staat 
dertig jaar leeg en er is alleen een 
‘kraakwacht’. Het gebouw wordt 
voor niks overgenomen door het 
bisdom van Luik. Rolduc raakt ook 
geïsoleerd door het verdwijnen 
van het station in Haanrade. Het 

Sluijsmans behaalde na zijn HBS-
tijd zijn onderwijsakte aan de 
Kweekschool in Heerlen. Vervol-
gens slaagde hij aan de Stadsaca-
demie in Maastricht voor de MO-B 
akte handvaardigheid. Na werk-
zaamheden in het basisonderwijs 
en de LTS in Kerkrade, wordt hij do-
cent aan de Lerarenopleiding Ba-
sisonderwijs in Heerlen. Van 1995 
tot aan zijn pensionering in 2006 
is hij directeur Faculteit Onderwijs 
van de Hogeschool Zuyd.

,,En Rolduc neemt daarbij voor mij 
een speciale plaats in. Voor het 
behoud van het Abdijcomplex, 
gesticht door Ailbertus in 1104, 
komen voor mij drie redders in 
aanmerking. Abt Richer, bisschop 
Joannes Paredis van Roermond en 
Jos Stassen.”

,,In de abdij hebben alleen kanun-
niken (koorheren) gezeten, geen 
monniken”, vertelt Sluijsmans. ,,Abt 
Richer neemt in 1112 als overste de 
leiding over en stelt vaste klooster-
regels op. Zo is het niet passend 
dat broeders en zusters op een 
en dezelfde plek wonen. Er wordt 
geen vlees meer gegeten, de ge-
lofte wordt afgelegd en er worden 
afspraken gemaakt over de manier 
van leven. De zogeheten leer van 
de H. Augustinus wordt toegepast. 
Het wordt onder zijn leiding een 
echt klooster en vinden de eerste 

Als je in gesprek komt met Léon 
Sluijsmans, dan spat de passie 
voor erfgoed en kunst er van af. 
Niet zo verwonderlijk, want hij 
behoort onder meer tot de groep 
rondleiders van het Abdijcomplex 
Rolduc. De Kerkradenaar komt uit 
het onderwijs en dan is het een 
stuk makkelijker om mensen op 
een boeiende manier te vertellen 
over de geschiedenis van Rolduc. 
Alvorens hij acht jaar geleden als 
rondleider van start gaat, volgt 
hij eerst een half jaar voorberei-
ding. ,,Boeken doornemen, goed 
inlezen in de geschiedenis en een 
keertje proefdraaien”, zegt Sluijs-
mans. ,,Per jaar hou ik 40 tot 50 
rondleidingen. Op zondagmorgen 
om half elf is er altijd een vaste 
rondleiding op Rolduc.”

,,Ik voel me zeer 
betrokken bij het 

cultureel erfgoed en 
de geschiedenis van 

Kerkrade”, aldus 
Sluijsmans. 

INTERVIEW

is bisschop Joannes Paredis van 
Roermond die in 1843 zorgt voor de 
derde opleving van Rolduc. Het in-
ternaat met de gymnasiumopleiding 
wordt vanaf 1870 landelijk beroemd. 
Veel bekende BN’ers hebben op 
Rolduc hun opleiding genoten. De 
kloosterbibliotheek herbergt vele 
oude historische boeken.”

Pierre Cuypers heeft vijftig jaar 
lang restauraties uitgevoerd aan 
de gebouwen van Rolduc. Zijn 
zoon Jos heeft het werk voortge-
zet en onder meer de aula Major 
gebouwd. Tot 1960 was Rolduc 
een mannenbolwerk, maar vervol-
gens gaan de vrouwen ook een 
belangrijke rol spelen.
,,Dankzij Jos Stassen volgt in 1970 
een totale ommekeer”, besluit 
Sluijsmans. ,,Het wordt een con-
grescentrum met 160 hotelkamers, 
een groot aantal congresruimten 
en eetzalen. In 2011 verdwijnt het 
gymnasium. Rolduc is het grootste 
en oudste rijksmonument. Rond-
neuzen en lezen in de Annales 
Rodenses, de kloosterkroniek, met 
al die fraaie perkamenten van 1104-
1157, is een lust om te lezen met al 
die anekdotes en geschiedschrij-
ving. Mijn droom zou zijn als in de 
leegstaande klaslokalen een nieuw 
particulier gymnasium zou komen 
met hoogwaardig onderwijs. Voor 
Rolduc zou dat een goede zaak 
zijn en een prima invulling van de 
leegstaande ruimten.”

Passie voor erfgoed en kunstLéon Sluijsmans
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Meander Wonen.
Prettig wonen voor iedereen.

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u luxe en comfor-
tabel 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.

Bent u geïnteresseerd in een van onze apparte-
menten neem dan contact op met de klantenser-
vice 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.

Geregeld
appartementen
beschikbaar.

Er wordt overlegd over huisves-
ting, (gezondheids-)zorgvoor-
zieningen, vervoer, dagopvang, 
activiteiten, veiligheid in en om de 
woning, over kwesties als subsi-
dies en financiële voorzieningen, 
voorlichting en informatie.
De Seniorenraad wil het aanbod 
voor ouderen optimaal afstem-
men 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 ouderenorga-

nisaties die in de stad en wij-
ken actief zijn te ondersteunen

• beleidsontwikkelingen -op 
landelijk, provinciaal en lokaal 
niveau te volgen

• ouderenparticipatie te stimule-
ren op terreinen waarbij oude-
renbelangen gemoeid zijn

• samen met de aangesloten 
organisaties te zorgen voor 
een leefbare woonomgeving, 
waardoor ouderen zo lang   
mogelijk in hun eigen omge-
ving kunnen blijven wonen

• deel te nemen aan overleg-
structuren in Kerkrade en sa-
men 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 kun-
nen zaken waarvan zij vinden dat 
die de aandacht van de Senioren-
raad verdienen aankaarten bij de 
Seniorenraad. 

De Seniorenraad Kerkrade bestaat 
momenteel uit Martin Simons 
(voorzitter), Margriet van Leusen 
(vicevoorzitter) Guus Mouwen 
(secretaris), Wim Beulen, Wiel Han-
neman, Elly van Huet, Jo Linders, 
Ernst Peters en Truus Ploum.

De Seniorenraad Kerkrade is be-
reikbaar per e-mail
seniorenraadkerkrade@gmail.com 
en per post Postbus 140,
6460 AC Kerkrade.

Seniorenraad Kerkrade

Meander Hulp Thuis heeft heel 
goed gescoord in het recent ge-
houden klanttevredenheidsonder-
zoek. Op de vraag: zou u Meander 
aanbevelen bij familie en kennis-
sen antwoordde maar liefst 97 % 
van alle klanten ‘ja’. Het werk van 

Hulp bij het Huishouden van MeanderGroep!
de thuishulp wordt gewaardeerd 
met een gemiddelde van 8.2!

MeanderGroep is heel trots op 
deze prachtige resultaten. Hulp bij 
het huishouden is een belangrijke 
tak binnen de organisatie. Maar 

liefst 7.000 klanten in Parkstad 
maken er gebruik van. Het is voor 
veel klanten de ingang naar meer 
zorg. Onze thuishulpen doen dan 
ook veel meer dan schoonma-
ken alleen. Zij ondersteunen het 
huishouden en hebben daarbij 
een sociale én signalerende func-
tie. Juist dat maakt hun werk zo 
belangrijk.

In het rapport naar aanleiding van 
het klanttevredenheidsonderzoek 
werd met name ook de vertrou-
wensband  benoemd die klanten 
zo waarderen. Vaak is er sprake 
van een jarenlange relatie tussen 
thuishulp en klant.  Wim Dankers, 
directeur Meander Hulp Thuis en 
de managers zijn uiteraard trots 
op de uitslag. “Hulp bij het Huis-
houden krijgt de waardering die 
het verdient. Het is een belang-
rijke dienst in de hele schakel 
van zorg en dat wordt met deze 
prachtige cijfers onderstreept!” 

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 MeanderGroep 
Zuid-Limburg, Impuls, Zuyderland Medisch Centrum en de HOZL (Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg).

Döks da han iech heemwieë 
en wees nit woa hin.
Mieng jedanke junt sjpatsere
bis iech in aod Kirchroa bin.

I Jedanke zien iech werm
de renbaan um de Pos.
’t Zamdiegs en ‘t Zóndes
woar doa d’r däuvel los.

D’r Roxy en d’r Hollandia
d’r Tempel in d’r Hambusj
D’r Brieëme woa me kate jong,
De drozjerie hinger Herjods ruk.

D’r Sjlaagboom en d’r Müesj Lei
mit zieng moezziek vuur ’t hats.
Woa mennieg peersje sjtondelank
jezèse hat, bats a bats. 

D’r Sjermien en ′t Smulhuis, 
dat woar d’r iessalon.
Dat alles vilt miech in
wenn iech i jedanke
durch oad Kirchroa joan.
De Lambeëteskirch, ’t Maria-oord,
dat woar doe inne begrif.
De koelbaach, ’t Kapelsje,
en ónge in Ham ’t Sjtieft.

Fiejoere oes mieng kingertsiet,
i jans Kirchroa bekand:
D`r Joep, ´t Hensje, d’r Bukkeme 
Tüen,
en d’r Robert mit zienne jezank.

Da woar doa nog ’t Joere Tien,
Jód èse koeët me doa.
Me moeët alling nit tsiemperliech 
zieë,
Sjtat ing zerviejet hool ’t diech d`r 
sjótsel doa.

’t Dörp zaat me doe a Kirchroa
’t woar ja nog jing sjtad.
Dat hat ziech jeëenderd mit de 
tsiet,
Dat aod Kirchroa, hant vier jehad.

Noen is Kirchroa ing sjtad
uvver de janse welt bekankd.
Mit zieng harmonieje en 
konkoere,
Zieng bloasmoezziek en zienne 
jezank.

’t Orlandofestival, 
d’r moeziekkonkoer,
Roda en nog vöal mieë.
Sjpaskapelle en sjutsereie
Zunt hei tse hure en tse zieë.

Dink iech noen a Kirchroa,
Is ’t mit sjtoots in ‘t hats.
Mit zien eje koeltoer en sjproach
Is en bliet ’t ummer mieng hemet-
sjtad.

 HEEMWIEË



16 17
INFORMATIEINFORMATIE

Manfred Georges 
en Wiel Ackens
In de maatschappij vinden vele 
veranderingen plaats, zo ook in 
het verenigingsleven. Tafelvoet-
bal, biljart en kegelen zijn zo 
maar drie voorbeelden van club-
sporten die door steeds minder 
mensen worden beoefend. Dat 
geldt ook voor de duivensport, 
een bezigheid die al ongeveer 
125 jaar geliefd is bij menigeen. 
Dat geldt zeker voor Manfred 
Georges (74), lid van Post Duiven 
Vereniging (PDV) Olympia St. 
Rosa, Landgraaf en graag gezie-
ne gast bij PDV Weerzien, geves-
tigd in café D’r Ackens in Bleijer-
heide, alsook voor de eigenaar 
van het café, Wiel Ackens. Wiel 
is weliswaar geen actief beoefe-
naar van de sport, maar vertelt 
honderduit over de ‘ins en outs’ 
van de sport.

Manfred Georges was in zijn jonge-
re jaren werkzaam als ingenieur in 
de Anna-mijn in Alsdorf. Hij leerde 
een Nederlandse vriendin kennen, 
Thea Wetzels, later zijn echtgenote 
en daarmee ook haar vader, die 
beoefenaar van de duivensport 
was, zij het destijds op bescheiden 
schaal. Manfred vertelt: “Hij had op 

een bepaald moment 24 duiven 
en gaf aan dat het 2 te veel waren. 
Het kostenplaatje speelde daarbij 
een rol. Als mijnwerker verdiende 
hij niet echt goed. Naarmate de 
jaren vorderden, ging het achter-
uit met de gezondheid van mijn 
schoonvader. De ouders van Thea 
verhuisden naar Nieuwenhagen. 
Ik hielp hem in die tijd. Spelen in 
wedstrijden deed ik toen nog niet. 
Dat kwam pas later op het moment 
dat we naast elkaar gingen wonen. 
Door een gebrekkige gezondheid 
stapte schoonpa over op vogels, 
dat was minder belastend. Ik nam 
zijn werk over. Het was inmiddels 
1989. Ik ben toen naar een be-
kende, in goed aanzien staande 
sporter gestapt en heb duiven van 
hem gekocht.”
Wiel Ackens over die stap: ,,Dat 
heeft Manfred niet verkeerd op-
gepakt. Nu staat hij, een x-aantal 
prijzen verder zelf bekend als 
gerenommeerd duivenmelker. 
Terugkijkend naar het verleden 
geven de twee liefhebbers aan dat 
er een duidelijke achteruitgang is 
aan clubs en leden. Waren en kort 
na WOII nog ongeveer 55.000 
leden, nu zijn het er amper 15.000. 
In de regio waren destijds 28 ver-
enigingen, nu is er in Kerkrade nog 
maar een, PDV Wederzien, met 
amper 28 leden. Een vereniging 
trouwens, die is opgericht in 1895 
en valt onder de landelijke Ne-
derlandse Postduiven Organisatie 
(NPO), van wie de huidige publieke 
omroep het logo heeft overgeno-
men.

Manfred Georges hoorde in 1987 
dat hij in 1994, op de leeftijd van 

50 jaar met pensioen mocht. De 
voormalige ingenieur, maakte 
van de duivensport , zijn nieuwe 
professie. De duiven werden zijn 
nieuwe dagtaak. Wiel Ackens: ,,Hij 
gaat nooit met vakantie, omdat hij 
altijd met de sport bezig is.”
Inmiddels heeft Manfred Georges 
zijn arsenaal uitgebreid tot 180 dui-
ven. Hij weet exact waar welke duif 
zit en hoe het beestje eruit ziet. 
,,Zonder overzicht verlies je aan 
kwaliteit”, doceert hij. De investe-
ringen die hij deed hebben hun 
uitwerking niet gemist. Manfred en 
Wiel in koor: ,,Het is net als in voet-
bal. Geld bepaalt de kwaliteit. Als 
je wat te investeren hebt, krijg je 
er ook wat voor terug. Maar naast 
het geld is ook de planning razend 
belangrijk, zowel in de jaargetijden, 
als ook op het gebied van voeding. 
Dat alles samen bepaalt of je suc-
ces hebt.”

De wielersport is, terecht of onte-
recht, de sport die bekend staat 
om dopinggebruik. En waar wordt 
gebruikt, wordt gecontroleerd. 
Manfred Georges onderging in 
2015 een controle. ,,Alles in orde, 
oftewel negatief, luidde de uit-
slag”, vertelt hij. En verder: ,,Aan 
de andere klant is het wel zo dat 
je geen prijzen meer kunt behalen 
zonder medische begeleiding, ook 

dit weer net als in andere sporten. 
Deelnemers aan wedstrijden pro-
beren van alles, zo ook met duiven. 
Maar inmiddels zijn de beschikbare 
technologieën en controles zoda-
nig dat er nauwelijks nog te sjoe-
melen valt.” 
In de duivensport, zo verhalen 
beide mannen verder, wordt over 
diverse afstanden gevlogen. Korte 
vluchten, tot 300 kilometer, worden 
Vitesse genoemd. Aan de andere 
kant -het gaat dan over meer dan 
1000 kilometer- heb je overnach-
tingsvluchten. Daar tussenin heb je 
nog verschillende varianten. Voor 
elk soort vlucht heb je ook een 
apart soort duif nodig. Wiel Ackens: 
,,Een duif die geschikt is voor een 
Vitesse-vlucht moet je niet aan een 
overnachtingsvlucht laten deelne-
men.”
Als buitenstaander ben je verrast 
dat de snelheid van de beesten 
tijdens een vlucht wel kan oplo-
pen tot 140 km/h. Bij tegenwind is 
het minder. Tegenwoordig is met 
apparatuur ook tot op 10 minuten 
nauwkeurig aan te geven op welke 
tijd een duif in zijn hok terug komt, 
over kortere maar ook over lan-
gere afstanden. Er kunnen echter 
altijd omstandigheden zijn die ver-
rassen. Denk bij voorbeeld aan een 
plots opstekende mistral, atmosfe-
rische storingen (onweer) en veran-

derende luchtstromen. Nog even 
terug komen op de snelheden van 
duiven. Als een duif (citaat) de kilo-
meter niet haalt, spreekt men in de 
duivensport van een rampvlucht. 
Een andere opvallende eigen-
schap van een duif is dat het na de 
geboorte heel snel gaat. Piepklein 
geboren verdubbelt de omvang 
dagelijks en na ruim drie weken is 
het diertje geheel zelfstandig.

Zoals reeds vermeld blijven steeds 
minder clubs en leden over.
Manfred Georges over de oorza-
ken: ,,Je hebt er een dagtaak aan, 
zeven dagen in de week. Jonge 
mensen willen dat steeds minder. 
Verder kost het wel wat. Voor een 
duivenhok ben je toch al gauw een 
paar duizend euro kwijt. Boven-
dien, als duiven ruien, liggen de 
veren overal verspreid. Weinig 
vrouwen stellen dat nog op prijs. 
Én je moet er de ruimte voor heb-
ben. Steeds meer mensen wonen 
in stedelijk gebied, zonder tuin. 
Niet echt handig, zeker als je ook 
nog een vergunning nodig hebt.”

Voor een duif die op de thuisbasis 
terugkeerde, werd vroeger een 
klok gehanteerd. Tegenwoordig 
gaat dat met technologie in de 
vorm van chips. Iedere duif krijgt 
een chip en wordt daarmee her-
kend. De gegevens van de diverse 
verenigingen worden uiteindelijk 
centraal verwerkt. De oude klok en 
de moderne apparatuur worden 
door Wiel Ackens met enthousi-
asme getoond. 
Voor elke duif die een prijs behaalt 
krijgt de winnaar het viervoudige 
van de inleg terug. Dat noemt men 

poulen. Het viervoudige omdat 
gemiddeld elke vierde duif een 
prijs behaalt. Manfred Georges: 
,,De ware liefhebber neemt echter 
deel voor de eer en om een goede 
naam te verwerven. Langs die weg 
kun je uiteindelijk bij verkoop van 
duiven een mooie prijs vragen.”
Behalve het afnemende ledenaan-
tal is er nog een ander probleem. 
Manfred en Wiel somberen: ,,De 
roofvogels komen naar de stede-
lijke gebieden en bedreigen de 
duiven. Deze worden beschermd. 
Deze bescherming kan wel eens 
de ondergang van onze mooie 
sport betekenen.”
De beide mannen gaan naar de 
ruimte waar de korven klaarstaan 
om duiven te vervoeren. Later op 
de dag, het is 17 april 2018, zullen 
de leden met hun duiven komen 
om ze te laten chippen en te ver-
voeren naar de vertrekplaats.

DOEVEPIETE

Foto’s links: Wiel Ackens
Foto’s rechts: Manfred Georges
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Hebt u een bepaald onderwerp 
waar u graag meer over wilt weten 
en hebt u een vriend(in) of kennis 
die dat ook graag wil leren, meldt u 
dan aan en wij regelen een uur dat 
u en de lesgever schikt, minimaal 
2 personen. Wij gaan ervan uit dat 
het dan gaat om 1 of 2 lesuren en 
geen hele cursus van 8 lessen.
Tijdens de cursussen hebben 
de cursisten belangstelling ge-
toond voor een hobbyclub voor 
gebruikers van de computer. De 
bedoeling is dat u dan de laptop 
meebrengt en elkaar kunt helpen 
door het geven van goede tips. 
De aanwezige docenten zullen 

bijspringen als dit nodig is. (Er 
zijn breiclubjes waar dit systeem 
uitstekend werkt!) De deelnemers 
bepalen zelf hoeveel uren aan 
deze bijeenkomst worden besteed. 

Cekanet Kerkrade is een groep 
enthousiaste 60-plussers die u, als 
leeftijdgenoot, graag advies wil 
geven over een eventuele work-
shop, aangepast aan uw wensen. 
Hebt u interesse, laat het ons 
weten.

Via de site www.cekanetkerkrade.nl. 
Bellen kan ook: (045) 545 58 24 of 
(045) 535 39 80.

Nieuws Cekanet

3 manieren van melden
Om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning vanuit de Wmo 
dient u zich eerst te melden bij de 
gemeente Kerkrade. Melden kan 
op de volgende manieren:
• telefonisch via 14 045; 
• schriftelijk: via de website 

www.kerkrade.nl het mel-
dingsformulier (en toelichting) 
downloaden, printen, invullen 
en opsturen naar de gemeente 
en nu ook:

• digitaal: op de website 
www.kerkrade.nl het meldings-
formulier digitaal invullen en 
meteen online verzenden.

Ondersteuning Wmo …aanvragen

Na de melding neemt een mede-
werker van de gemeente contact 
met u op voor een afspraak. Voor 
meer info kunt u ook terecht bij 
een van de wijkpunten (Pietershof, 
P3, Kling Nullet, D’r Prick, Auw 
Noeëdkirch of Westhoes, Laethof, 
Socio-project, Firenschat).

Door ouderdom, ziekte of een beperking kunt u misschien wel extra 
ondersteuning gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het huis-
houden, vervoer of begeleiding of een hulpmiddel zoals een scootmo-
biel. Als u ondersteuning wilt krijgen, moet u dat eerst melden bij de 
gemeente.

INFORMATIE

Gemeente Kerkrade pakt eenzaamheid aan
De gemeente Kerkrade inves-
teert fors in de aanpak van een-
zaamheid onder haar inwoners. 
Eenzaamheid is vaak een stil 
verdriet, mensen lopen er niet 
mee te koop en je kunt aan de 
buitenkant niet zien, hoe iemand 
zich van binnen voelt. Om het 
probleem aan te pakken werkt 
de gemeente samen met de Me-
anderGroep en Ouderenwelzijn 
van Impuls Kerkrade. 

Aanpak
In de zomer van 2017 is het pro-
ject Eenzaamheid van start ge-
gaan in Eygelshoven en Chevre-
mont. Daar is het project goed 
verlopen en daarom wordt het 
nu verder uitgerold in Kerkrade-
Oost en Kerkrade-Centrum. 
In Kerkrade worden al veel 

activiteiten georganiseerd in het 
kader van ouderenbeleid. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan meer 
bewegen voor ouderen. Het zou 
fijn zijn als nog meer mensen 
de weg weten te vinden naar 
de vele groepsactiviteiten en 
daarom zullen inwoners worden 
gestimuleerd om mee te doen 
aan diverse activiteiten bij hun 
in de buurt. Ook de individuele 
aanpak heeft de aandacht.

Om het probleem gericht aan te 
pakken gaat de aandacht eerst 
uit naar 65-plussers. Dit bete-
kent echter niet dat de jongeren 
worden vergeten. De ervaringen 
met de 65-plusgroep zullen een 
basis vormen voor een meer ge-
richte aanpak van eenzaamheid 
onder andere doelgroepen.

Huisbezoeken
Er wordt een huisbezoek aan-
geboden aan alle mensen van 
65 jaar en ouder in Kerkrade-
Oost en Kerkrade-Centrum. 
Tijdens dit bezoek bespreekt 
een vrijwilliger van Impuls met 
u of u zich wel eens eenzaam 
voelt. Activiteiten in de buurt of 
andere manieren om mensen 
te ontmoeten, worden met u 
besproken. Heeft u interesse in 
een dergelijk huisbezoek? Meld 
u dan aan via het telefoonnum-
mer (045) 545 63 51 (Meldpunt 
Eenzaamheid, Impuls).

Wethouder Leo Jongen (Oude-
renbeleid en Wmo): “We hopen 
op deze manier eenzaamheid 
aan te pakken. Voelt u zich wel 
eens eenzaam? Neem contact 

Eenzaamheid
Wat doen wij eraan?

op en bespreek het met de vrij-
williger tijdens het huisbezoek.”

Tijdens twee buurtbijeenkomsten 
in mei zijn inwoners bijgepraat 
over de geplande aanpak van de 
gemeente. 

Meer informatie?
Bel voor meer informatie met het 
Meldpunt Eenzaamheid via het 
telefoonnummer 
(045) 545 6 351 of emailadres 
info@impulskerkrade.nl

Iedereen die meer wil weten, zich 
eenzaam voelt of een familielid 
of bekende heeft met deze pro-
blematiek, kan contact opnemen. 

INFORMATIE
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Heeft Eygelshof uw interesse 
gewekt? Maak dan vrijblijvend een 
afspraak voor een persoonlijke 
rondleiding of vraag onze brochure 
aan. Bent u slecht ter been, bel dan 
van tevoren even met Eygelshof, zij 
komen u graag van de parkeerplaats 
ophalen met de electrocar.

Een keer komen wandelen om te 
genieten van de mooie plek in de 
nieuwe natuur is altijd mogelijk. We 
houden de openingstijden van de 
natuur aan, tussen zonsopgang en 
zonsondergang bent u altijd welkom! 
Tel.nr. (045) 203 10 77
website: www.eygelshof.nl 

CULTUUR INFORMATIE

•   Ruime keuze in maaltijden, 
 voor- en nagerechten
•   Wekelijks vriesvers aan huis bezorgd
•   Ook dieetmaaltijden te bestellen
•   Gratis klantenservice
•   Gratis dieetadvies
•   Geen verplichtingen
•   Geen bezorgkosten

MEER WETEN? BEL GRATIS:

0800 - 023 29 75
WIJ HELPEN U GRAAG VERDER

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

heerlijke maaltijden 
aan huis bezorgd!

Maaltijden vanaf

€ 5,49
exclusief eventuele 

ledenkorting*

www.apetito.nl  •  info@apetito.nl

44588 apetito Adv. A4 Algemeen.indd   1 12-11-15   16:23

Begraven worden naast een eik 
of aan de rand van een meertje. 
Dat is wel heel bijzonder. Het 
geeft een gevoel van troost en 
rust. Tegelijkertijd is het de minst 
belastende vorm van begraven 
voor het milieu. Sinds kort is dit 
ook in Zuid-Limburg mogelijk.

Misschien kent u de oude Her-
mangroeve in Eygelshoven nog? 
Deze voormalige bruinkoolgroeve 
is inmiddels teruggebracht in de 
oude staat. Het resultaat is een 
nieuw hooggelegen natuurgebied 
met een prachtig uitzicht. 

Om een nieuw natuurgebied te 
kunnen realiseren is hier een 
natuurbegraafplaats gemaakt. 
Op deze natuurbegraafplaats 
kunt u een rustplek kopen voor 
de eeuwigheid. Er zijn dan geen 
zorgen meer over onderhoud en 
verlenging voor nabestaanden. 
Hiermee laat u een natuurgebied 
na aan toekomstige generaties. De 
natuurbegraafplaats Eygelshof is 
in het najaar van 2017 in gebruik 
genomen. 

Het natuurgebied is nog jong en 
zal er een tijd over doen om zijn 
uiteindelijke gezicht te krijgen. 
Toch is het al een aangename plek 
waar mensen graag wandelen en 
waar veel dieren al een plek ge-
vonden hebben. Het verschilt sterk 
in hoogte; bovenop vormen twee 
meertjes het middelpunt. Hierom-
heen zijn veel nieuwe bomen ge-

Natuurbegraafplaats Eygelshoven

plant, traditionele loofbomen maar 
ook fruitbomen voor de diversiteit. 
Paden zijn aangelegd om hoog en 
laag door het gebied te kunnen 
wandelen met bankjes als rustpun-
ten. Er zijn struiken geplant om hier 
en daar wat beschutting te creë-
ren. Na verloop van tijd zal er een 
bos ontstaan, maar bovenal zal het 
open karakter gehandhaafd blijven 
om zo op veel plekken van het uit-
zicht te kunnen blijven genieten.
 
Een natuurbegraafplaats is een 
officiële begraafplaats waar de na-
tuur leidend is. Er wordt in afbreek-
bare, duurzame materialen begra-
ven zoals onbehandelde houten 
kisten of urnen, rieten manden, etc. 
Als grafmarkeringen worden hou-
ten boomschijven gebruikt waarop 
een naam, data, een tekeningetje 
of een dichtregel kan. Deze manier 
van begraven komt voort uit de 
gedachte dat het lichaam wordt 
opgenomen door de natuur en dat 
die natuur het graf voor de eeu-
wigheid verzorgt. Het symboliseert 
dat de mens onderdeel is van de 
natuurlijke en eeuwigdurende 
kringloop van geboren worden, 
leven en sterven.
 
Steeds meer mensen bespreken 
en regisseren zelf hun eigen uit-

vaart en willen zo min mogelijk tot 
last zijn voor hun nabestaanden. 
Vaak is een eerste vraag, begra-
ven of cremeren? Maar ook waar 
en hoe wil ik begraven worden 
zijn belangrijke vragen. Geïnteres-
seerden komen geregeld een paar 
keer terug naar Eygelshof. Om na 
te denken, af te wegen en vorm te 
geven aan het idee. Als ze dan een 
keuze hebben gemaakt geeft die 
veel rust. 

“Het is wel heel bijzonder om een 
rustplek voor mijzelf uit te kiezen” 
stelt één van de bezoekers van 
Eygelshof. “Maar het geeft mij ook 
rust. Rust te weten dat het gere-
geld is. Rust dat ik een hele mooie 
plek heb en dat ik mijn nabestaan-
den niet tot onderhoudszorgen 
verplicht. Dat geeft mij een fijn 
gevoel.”

Eygelshof beschikt over een 
ontvangsthuis met uitzicht over de 
meertjes. Het huis is een ecolo-
gisch verantwoord houten gebouw, 
opgetrokken uit FSC-gekeurd hout. 
Hier bent u altijd welkom voor 
meer informatie of een persoonlijk 
gesprek. Ook kunnen hier klein-
schalige bijeenkomsten, herden-
kingen en koffietafels gehouden 
worden.

““Die planten
zijn wel

gewachst!’

Na de vakantie ziet 
een kind de planten in 
de klas en zegt vol 

verbazing

Kids Prietpraat
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Wat is er uniek aan Super 
Circular Estate?
Het project Super Circular Estate is 
uniek in zijn soort: We gaan na-
melijk alle materialen die in het 
gebied vrij komen, zoveel mogelijk 
opnieuw gebruiken. Hierbij kun je 
denken aan bouwmateriaal uit de 
flat, maar ook het hout dat vrij komt 
bij het noodzakelijk kappen van 
bomen. Als experiment is ter plekke 

Drie hoogbouwflats en het omliggende gebied worden getransformeerd tot…

Super Circular Estate Bleijerheide

een proefgebouw (expogebouw) 
gerealiseerd dat volledig bestaat 
uit materialen die uit de gesloopte 
flat aan de Ursulastraat komen. 
Hiervoor werden delen van apparte-
menten uit flat D van de Ursulastraat 
gehesen. Het expogebouw moet de 
partners inzicht geven in de mo-
gelijkheden om van de bestaande 
aanwezige materialen nieuwe wo-
ningen in het gebied te bouwen. 

Hoe gaat het straks uitzien?
Als het project in 2020 is afgerond, 
ziet het gebied er heel anders uit: 
Van de vier flats zal er één over 
zijn. Deze wordt volledig kaal 
gemaakt en opnieuw opgebouwd 
zodat zo’n 100 nieuwe duurzame 
huurappartementen ontstaan. 
Verder komt er een dertigtal 
grondgebonden sociale huurwo-
ningen. Tevens is er ruimte voor 
twintig vrije sectorwoningen. Op 
dit moment wordt hard gewerkt 
aan het afronden van een zoge-
naamd inrichtingsplan voor het 
hele gebied. Dit doen de partners 
samen met de bewoners in het 
gebied (via een afvaardiging in een 
klankbordgroep). 

SUPERLOCAL en duurzaam
Naast het hergebruik van materi-
alen komen straks op het terrein 
vele duurzame voorzieningen 
zoals een gesloten waterkring-
loop, een gezamenlijke wasserette 
en mogelijkheden voor bewoners 
om auto’s, fietsen en e-bikes te 
huren. Om de duurzame gedachte 

compleet te maken neemt HEEM-
wonen contact op met voormalige 
bewoners van de hoogbouwflats, 
om te polsen of zij interesse heb-
ben in één van de nieuwe wonin-
gen.  
 
SUPERLOCAL wordt Super 
Circular Estate
Het unieke van het project wordt 
onderschreven door Europa: in 
oktober 2017 kregen we te horen 
dat ons een subsidie wordt toege-
kend van 4,7 miljoen euro vanuit 
het onderdeel Urban Innovative 
Actions (UIA). Voor Europa wordt 
SUPERLOCAL omgedoopt tot Su-
per Circular Estate (SCE). 
Voor de subsidieaanvraag hebben 
maar liefst twaalf partners intensief 
samengewerkt: HEEMwonen, de 
gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, 
Stadsregio Parkstad Limburg, Dus-
seldorp Infra, Sloop en Milieutech-
niek B.V., Bouwbedrijven Jongen 
(Koninklijke VolkerWessels onder-
neming), Waterleiding Maatschappij 
Limburg (WML), Waterschapsbe-
drijf Limburg (WBL), de gemeente 
Brunssum, de gemeente Landgraaf, 
Zuyd Hogeschool en branchever-
eniging VERAS.

Meer informatie over SUPERLOCAL 
is te vinden op www.superlocal.eu

Dit project is medegefinancierd 
door het Europees Fonds voor Re-
gionale Ontwikkeling in het kader 
van het Urban Innovative Actions 
Initiative.

Iedereen kent het beeld van de hoge flats die opdoemen aan de horizon als je Kerkrade binnen rijdt via 
de Hamstraat, nu ook deels de buitenring. Deze aanblik is inmiddels behoorlijk veranderd. Je ziet nog wel 
de flats, maar twee van de vier zijn inmiddels aan de horizon verdwenen. Op de locatie van de hoogbouw-
flats in Bleijerheide wordt hard gewerkt aan een nieuw woongebied dat voldoet aan de huidige eisen en 
klaar is voor de toekomst. Aan het project werken HEEMwonen, de gemeente Kerkrade, IBA Parkstad 
samen met een aantal andere partners.

Het uithijsmoment op 1 november 
2017.



activiteitenagenda van juni tot en met september 2018

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

voor iedereen!
• maatschappelijk werk
• sociaal raadslieden
• vrijwilligerscentrale
• jeugd- en jongerenwerk
• bureau integratie
• ouderenwelzijn

• ouderenadvies

Alzheimercafé Elke 2e dinsdag 
van de maand

Themabijeenkomst Zorgcentrum Tobias, P. Malherbestr. 2, Heerlen.
Aanvang 19.00 uur.

Steunpunt Mantelzorg
Ruggesteun en 
Toon Hermanshuis

Elke 2e donderdag
van de maand

Themabijeenkomst en vragenuurtje van mantelzorgers.
Nieuw adres: Verpleeghuis Hambos. Multiruimte 2 (beg.grond)
Kapellaan 2, Kerkrade van 14.00 tot 16.00 uur.

Zondag 10 juni Tieëkezinge van 19.00-22.00 uur in de Wieëtsjaf aan de Markt
Zaterdag 7 juli Boekenbeurs van 11.00-15.00 uur in de Laethof.
Vrijdag 13 juli KBO: “Samen aan Tafel” Informatie Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29 
Woensdag 18 juli  KBO: Thema-of excursiemiddag. Informatie Gerda Bronneberg,

telefoon: (045) 546 06 03
Vrijdag 20 juli KBO: Lezing in samenwerking met KBO Landgraaf. Informatie Jan Linders,

telefoon: (06- 1305 45 76)
Zaterdag 4 augustus Boekenbeurs van 11.00-15.00 uur in de Laethof.
Woensdag 8 augustus KBO: Wandeling omgeving Holset. Informatie Jan Beckers,

telefoon: (045) 546 28 29
Woensdag 8 augustus KBO: “Samen aan Tafel” Informatie Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29
Donderdag   16 augustus KBO: Lange wandeling. Informatie Jan de Ruiter, telefoon: (045) 546 28 29 
Zaterdag 1 september Boekenbeurs van 11.00-15.00 uur in de Laethof
Woensdag  5 september KBO: Fietstocht rondom het Wormdal. Informatie Jo Trags,

telefoon: (045) 546 07 47
Woensdag  5 september CVO: Culinaire wandeling. Informatie wordt via de media bekend gemaakt.
Zaterdag 8 september  KBO: Dagtrip “Wereldhavendagen” Rotterdam (treinreis kleine groep).

Informatie Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29
Maandag 10 september CVO: Aanvang kwajongcompetitie 2018-2019.

Tijdstip 13.30 uur Locatie Café Ackens
Donderdag 13 september KBO: Lange wandeling. Informatie Jan de Ruiter, telefoon: (045) 546 26 15
Zondag 16 september Tieëkezinge  van 19.00-tot 22.00 uur in de Wieëtsjaf aan de Markt.
Maandag 17 september CVO: Kerkraads-kwajong kampioenschap 2018 Locatie Café Ackens.

Tijdstip 13.30 uur


