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Beste Lezers
Beste Lezers
Bij het verschijnen van ons blad klopt de winter alweer op de deur. De feestda-
gen naderen snel.
De voorpagina laat de kerstboom al zien. Dus neem een makkelijke stoel, 
kopje koffie en neem ’t Senior Bledsje, wat recentelijk in uw brievenbus is 
gevallen. In november hebben wij wederom alle bezorgers van ons blad in het 
zonnetje geplaatst en hun bedankt voor hun inzet om het blad steeds keurig te 
bezorgen bij alle 65 +’ers in onze gemeente Kerkrade.
In deze uitgave aandacht voor het “afscheid” van onze burgemeester Jos Som, 
ook in onze column van d’r Battraaf wordt hier aandacht 
aan geschonken. Zoals gebruikelijk wordt u weer voor-
zien van allerlei nieuws en activiteiten die georganiseerd 
worden. Verder ook nieuws betreffende de start van het 
carnaval. Een bijzondere bijdrage uit Eygelshoven, waar 
een echte scharensliep nog actief is. Een bijzonder 
dankwoord aan de mensen, die reageren op de inhoud 
van ons blad. Het bevestigt nogmaals het feit dat ’t 
Senior Bledsje goed gelezen wordt.
Veel plezier en voor straks fijne feestdagen en een 
gezond en gelukkig 2019
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HISTORIE

De volgende uitgave van ons blad verschijnt in maart 2019.
De Kerkraadse senioren die in 2018 65 jaar werden of worden, ontvangen pas in 2019 “ ‘t Senior Bledsje”.

“Nee, alsjeblieft, gebruik die 
schaar nu niet om papier te 
knippen!” riep mijn moeder 
steevast als ik haar stofschaar 
gebruikte om papier te knippen. 
Het was voor haar een plezier 
als de scharen keurig geslepen 
waren en zij haar stofjes perfect 
kon knippen.

Geregeld namen we samen de bus 
naar Heerlen om bij een bekende 
juwelier haar scharen en messen 
piekfijn te laten slijpen.
Er was echter ook een tijd dat er 
een scharensliep door de straten 
liep, om huis aan huis scharen en 
messen te slijpen. Hij gebruikte 
dan meestal een grote duwkar of 
een bakfiets met daarop het ge-
reedschap om zijn werk goed uit te 
kunnen voeren.
Tegenwoordig is de scharensliep 
uit het straatbeeld verdwenen, er 
is zelfs geen zaak meer waar je je 
messen kunt laten slijpen, je koopt 
gewoon een nieuwe schaar of een 
ander mes.
Maar horen we tegenwoordig ook 
niet steeds vaker het woord: Duur-
zaamheid voorbijkomen?
Een oud ambacht herleeft, want in 
de Laethof van Eygelshoven, kun je 
op de 1e zaterdag van de maand, 
je messen en scharen, ouderwets, 
laten slijpen door André Kok.
In 2015 liep André, zelf timmer-
man van beroep, tegen een zeer 
oude desolate slijpmachine aan. 
Het apparaat was dringend aan 
een opknapbeurt toe. De eigenaar 
was Jan Mertens van het kamp in 
Heerlerheide.
Hij had volgens André jarenlang 
messen geslepen, lopend van 
deur tot deur, net als zijn opa. In 
1970 was de kar dringend aan een 
opknapbeurt toe. Er werd een elek-
tromotor ingezet, die aangedreven 
werd door een aggregaat. Zo werd 
de slijpsteen op een aanhangwa-

gen geplaatst. Geen geduw meer 
met een handkar, het leven van 
Jan Mertens was een stuk eenvou-
diger geworden.
Maar de nu 83 jarige Jan werd 
een dagje ouder, het was goed 
geweest, hij zette de scharensliep 
te koop.

André die op slag verliefd was 
geworden op die oude slijpma-
chine, kocht hem en knapte hem 
helemaal op.

De scharensliep

Nu is hij regelmatig op allerlei 
markten te vinden om zijn hobby 
uit te oefenen. Veel mensen zijn 
maar wat blij als ze hun goede 
scharen, messen, tuingereedschap 
en schaatsen weer in topconditie 
van hem terugkrijgen.

Een gelukkige klant die zijn heg-
genschaar liet slijpen,
vertelde ons:
”De schaar gaat nu door de heg 
als een mes door de boter.”
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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

Stichting Platform 
Gehandicapten-
beleid Kerkrade (PGK)

Wij zijn een stichting die al ruim 
20 jaar de belangen behartigt 
van mensen met een beperking 
en van chronisch zieken en zijn 
als zodanig een officiële ge-
sprekspartner van de gemeente. 
Momenteel geven wij dat vooral 
vorm door met twee van onze 
bestuursleden actief deel te 
nemen aan het overleg met 
het Platform Maatschappelijke 
Ondersteuning (voorheen Wmo-
Platform).
Verder zijn wij ook vertegen-
woordigd in de bewoners- en 
wijkplatforms in Kerkrade, waar 
we ook de belangen van onze 
doelgroep behartigen. 
Daarnaast hebben wij een 
goed contact met het ambtelijk 
apparaat van de gemeente en 
kunnen zodoende toegankelijk-
heidsproblemen snel aankaar-
ten en eventueel oplossen.
Wij geven ook ongevraagd 
advies aan de gemeente als we 
daar aanleiding toe zien. 

Ons bestuur bestaat op dit 
moment uit vier personen en we 
zouden graag nieuwe actieve 
bestuursleden willen toevoegen 
aan ons bestuur.
Dus als u affiniteit heeft met 
onze doelgroep en zich hier ac-
tief voor wilt inzetten neem dan 
contact met ons op (zie onze on-
derstaande contactgegevens).
Ook wanneer u in uw omgeving 
toegankelijkheidsproblemen 
tegenkomt, neem dan gerust 
contact met ons op. 
Wilt u meer weten dan kunt u 
ook onze website bezoeken: 
www.st-pgk.org 
E-mail: info@st-pgk.org 

In september jl. is het gerenoveer-
de Zuyderland Medisch Centrum 
Kerkrade officieel geopend.
Zowel de Raad van Bestuur van 
Zuyderland als de gemeente Kerk-
rade hebben tijdens hun openings-
woord het belang van dit medisch 
centrum voor Kerkrade benadrukt.

Het nieuwe Zuyderland in Kerkrade
Ook de stichting “Behaod os 
sjpetaal” heeft zich jarenlang in-
gezet voor een ziekenhuislocatie 
in Kerkrade.
Dit is gelukkig gelukt en we 
mogen trots zijn dat na jaren van 
onduidelijkheid nu duidelijk is 
dat de locatie in Kerkrade blijft.

Nu én in de toekomst blijft de 
zorg van Zuyderland dichtbij en 
kunnen patiënten op de locatie 
Kerkrade terecht voor bloedaf-
name en de specialismen KNO, 
Psychologie en Psychiatrie, 
Oogheelkunde, Dermatologie en 
Revalidatie.

We hopen dat meer specia-
lismen zich in Kerkrade gaan 
vestigen. Daarvoor is het wel 
belangrijk dat de inwoners de 
locatie in Kerkrade - indien nodig 
- bezoeken. Laat dus blijken dat 

wij allen het belangrijk vinden 
dat zorg dichtbij de burgers is 
georganiseerd.
Met het vernieuwen van de lo-
catie in Kerkrade wil Zuyderland 
ook een flinke impuls geven aan 
de ontwikkeling van het centrum 
in Kerkrade.
Het moge duidelijk zijn dat ik als 
wethouder Volksgezondheid blij 
ben met de gerenoveerde poli-
klinieken. Zorg en ondersteuning 
dichtbij de mensen, de locatie 
Kerkrade van Zuyderland is daar 
een mooi voorbeeld van.

Ik wil u alvast fijne feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2019 
wensen.

Met vriendelijke groet,
Leo Jongen
Wethouder van o.a. Wmo, Volks-
gezondheid en Ouderenbeleid

Depressie 
Een depressie wordt bij senioren 
vaak niet herkend. Ze hebben niet 
zozeer last van extreme somber-
heid, maar zijn eerder mat en 
gelaten. Senioren denken dat deze 
klachten horen bij ouderdom of 
eenzaamheid. 
(Ouderdoms)depressie leeft in 
onze samenleving. Ieder heeft 
zijn/haar eigen manier om er mee 
om te gaan. Ben jij partner, kind, 
hulpverlener of vrijwilliger en wil je 
delen hoe jij het ziet?
Met de tentoonstelling proberen 
we het thema ouderdomsdepres-
sie onder de aandacht te brengen, 
meer inzicht te creëren en be-
spreekbaar te maken bij het brede 
publiek. 

Exposanten
Mensen die persoonlijk of (semi-)
professioneel te maken hebben 
(gehad) met iemand met ouder-
domsdepressie of zelf kampen 
met depressieve klachten hebben 
kunstwerken gemaakt voor de 
tentoonstelling.
Creatievelingen die graag hun ge-

Uitnodiging expositie ‘het regent op mijn neus’
Op 31 januari 2019 zal een bijzondere tentoonstelling over ouder-
domsdepressie worden geopend.
De titel is afkomstig van een oudere mevrouw. Zij had verdriet en 
moest huilen maar kon de juiste woorden niet vinden. Zij zei toen 
tegen een hulpverlener “het regent op mijn neus”!

“juf mag ik
een nickersje

maken”
Kids Prietpraat

Kinderen mogen zelf een 
activiteit kiezen.

Duitse leerling zegt:

voelens uiten of hun verhaal vertel-
len door middel van een schilderij, 
tekening, gedicht, verhaal, beeld-
houwwerk, fotografie of anders 
hebben deelgenomen en tonen 
hun werk. 

Expositie in HuB.
De opening van de expositie vindt, 
in aanwezigheid van de exposan-
ten, plaats op 31 januari 2019 om 
14.00 uur. Iedereen is uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn.
Vervolgens zal de tentoonstel-
ling een maand lang te zien zijn 
tijdens de openingstijden van HuB. 
Kerkrade.

Het project maakt onderdeel uit 
van het Euregionaal Project Senior 
Friendly Communities. Dit project 
wordt ondersteund door het Inter-
reg V-A programma Euregio Maas-
Rijn en mede mogelijk gemaakt 
door, euPrevent, Vrije Akademie 
ZOM en de partners in de HuB, 
Theater Kerkrade, Bibliotheek 
Kerkrade en Muziek- en Dans-
school Kerkrade. 
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U zult zich afvragen wat is dat 
nou…….? Om te beginnen, het 
GOC Parkstad is een Stichting, 
gevestigd  aan de Lambertistraat 
10A te Kerkrade, beter gezegd 
achterom bij het Catharinahoes 
op de Holz.  De doelstelling van 
deze stichting is kort en bondig: 
een inloophuis voor veteranen en 
andere (voormalig) geüniformeer-
den, die steun nodig hebben of die 
graag andere veteranen en (voor-
malig) geüniformeerden willen 
ontmoeten.

De volgende vraag die dan kan 
rijzen is wat geüniformeerden zijn? 
Wat veteranen zijn, dat begrijpen 
we nog wel, veteranen zijn men-
sen die actief waren of nog steeds 
actief zijn in het leger en op uitzen-
ding werden gestuurd naar verre 
landen. Geüniformeerden zijn 
mensen van politie, brandweer- en 
ambulance personeel inclusief hun 
gezinsleden. Kortom, het GOC is er 
voor alle (ex) geüniformeerden en 
hun gezin.

Genoemde Stichting is voortgeko-
men uit een particulier initiatief van 

Piet Heuts, inwoner van Eygelsho-
ven. Hij zette in 2012 samen met 
zijn vrouw Arianne een vangnet 
op om mensen van de genoemde 
doelgroep een thuis te geven. Op 
hun adres konden deze mensen 
hun verhaal kwijt en zij vonden er 
vooral ook een gewillig oor. Piet 
zelf, 33 jaar in dienst geweest bij 
Defensie en met 7 uitzendingen, 
had voldoende ervaringen opge-
daan en trok zich het lot van deze 
mensen aan. Ook was er een ont-
moetingsmiddag, in het begin één 
keer per maand. Mond tot mond 
reclame, alsook communicatie via 
facebook, zorgde ervoor dat het 
al snel ‘full house’ werd in Eygels-
hoven.

Hun huisadres werd zodoende 
al snel veel te klein en men vatte 
het idee op met de gemeente 
Kerkrade in overleg te treden over 
de vraag of zij geen huisvesting 
kon bieden voor deze groep. Nou, 
dat was natuurlijk niet zo eenvou-
dig. De gemeente luisterde met 
belangstelling naar de werkers 
van het eerste uur en vond ook 
dat er iets gedaan moest worden 

Mijn hut zat vol, we moesten iets...!
Leden van de redactie waren op bezoek bij Piet Heuts en Jos Weerts. Beide mannen zijn actief bij het 
GOC Parkstad (Geüniformeerden Ontmoetingscentrum Parkstad).

voor veteranen. Piet Heuts en 
Jos Weerts gaven daarbij ook te 
kennen dat zij openstonden voor 
andere groepen van mensen, die 
met problemen rondliepen.

Uiteindelijk is het in 2016 gelukt. 
De locatie achter het Catharina-
hoes op de Holz kon in gebruik 
worden genomen voor het mooie 
doel. Het gebouw kreeg wel nog 
eerst een opknapbeurt, zodat het 
weer toonbaar werd om mensen 
te ontvangen en bijeenkomsten te 
organiseren. De gemeente bood 
hulp, maar de mannen zelf dien-
den te zorgen voor dekking van 
de gebruikelijke vaste lasten. (op 
korte termijn gaat men verhuizen 
naar het tenniscomplex Berenbos)

De groep vrijwilligers, inmiddels 
ondersteund door de stichting 
GOC Parkstad, kent voor alle dui-
delijkheid geen leden, men betaalt 
ook geen contributie. Het zijn puur 
vrijwilligers die de ondersteuning 
bieden. Zij zijn inmiddels ook ge-
schoold en worden ondersteund 
door de support van het Vetera-
nen Platform. 

Met ‘Vergeten en Verzonken’ duikt Setheater in emoties en reacties die depressie en dementie bij ouderen 
vaak oproepen. Het publiek wordt meegevoerd langs het ongrijpbare van de problematiek, de impact die 
het heeft op de oudere zelf en op zijn naasten, het niet onder woorden durven of kunnen brengen van het 
gevoel ‘dit komt nooit meer goed’, het onbegrip vanuit de omgeving, met als gevolg, onbeholpen, soms 
kwetsende reacties of helemaal geen reacties meer.

‘Vergeten en Verzonken’ maakt het ongrijpbare, onbegrijpelijke en onbespreekbare van dementie en 
depressie bij ouderen voelbaar.

Er vinden 3 gratis voorstellingen van 25 minuten (en 20 minuten nabespreking) plaats
in HuB. Kerkrade

Donderdag 31 januari 2019
HuB., Theaterplein 30 Kerkrade

3 voorstellingen 
Aanvang 15.00 uur
Aanvang 16.30 uur
Aanvang 18.00 uur

Reserveren
Per voorstelling zijn er slechts 25 plaatsen.
Voor meer informatie en het reserveren van de gratis toegangsbewijzen:
bel de gemeente via het algemeen telefoonnummer 14 0 45 of mail naar gemeentehuis@kerkrade.nl 

Reserveren kan tot uiterlijk 5 januari en is noodzakelijk: vol is vol. 

Theatervoorstelling Vergeten & Verzonken
over dementie en depressie bij ouderen

“Ik weet het niet. Ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet.”

Westhoes, pg 7: De kerk is half 
maart opgeleverd. De aanvankelijk 
beoogde opening (half april) bleek 
niet haalbaar. Op mijn kalender 
komt maart vóór april en is de ope-
ning dus ruimschoots gehaald.

Pg 13: De vrachtwagencrash in 
Haanrade was op 25 juni 2004 en 
niet op 4 juni. 

Met dank aan Ruud Habets, de 
aandachtige lezer.

Verder n.a.v. De oplossing van de 
zomerpuzzel in uitgave 02.2018
De heren Otte Ploegstra en Albert 
Haan waren hierbij diegene die de 
opmerkingen doorgaven, waarvoor 
onze dank;

• Zin 8 hier is een Emoe te zien 
bij “tegemoet”

• Zin 16 koolmees, hier is zelfs 
mogelijk een mees en een 
koolmees!

• Zin 23 was er nog een vogel te 
zien, bij het woord guillotine, 
nl. uil

• Zin 25 zijn waar te nemen een 
Gier en een Aasgier

Reacties n.a.v. onze vorige uitgave 03.2018
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Meer Bewegen

voor Senioren

Wilt u ook meer bewegen?

Wilt u beweging en gezelligheid?

Maak dan kennis met onze bewegingslessen

in het water. Deze lessen zijn speciaal

ontwikkeld voor senioren en zijn daardoor ook

goed vol te houden door senioren.

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

zelfs ’s avonds.

Kom een keer meedoen met een proefles of

vraag meer informatie.

Recreatiecentrum D’r Pool
Putgang 8    6461 EK  Kerkrade      
Tel.: 045 – 545 71 41
www.drpool.nl  info@drpool.nl

COLUMN

D’r nuie burjemeester
Kirchroa kriet ‘ne nuie burjemeester. Nit dat d’r auwe 
versjlèse woar, mar me mós óp tsiet d’r pin d’rin 
houwe: dan hat me nog jet van ’t lèëve (zaat d’r angere 
man en heë drónk ziech nog ee).
’t Is allewiel nit  zoeë ainfach dat sjoaf mit die vönnef 
poeëte tse vinge. ’t Mós durch de wol jeverfd zieë en nit 
jreun wie jraas. ’t Darf jenne belhamel zieë, mar óch 
jee sjwats sjoaf. Jee kuddedeer en al ens jaar nit e erm 
deer. Trouwens, dat pös-je weëdt jód betsaald
Weë meent datte alles in hoes hat öm die rol tse 
sjpelle, kan ‘ne brif sjrieve noa d’r jouverneur. Deë 
maat ing oeswaal en doa darfe de ’vroede vaderen’ va 
Kirchroa, - uur wit wal die jónge en meëdsjer mit deë 
dure sjnabbel – ziech enne of ee va oeszukke. En dat 
is nog nit ezoeë ainfach! Woa móts te aad óp jèëve, 
wie kans te d’r sjausjpieler van d’r serieuze kandidaat 
óngersjeije? Wens te alling mar ’vroed’ bis en zelver 
noeëts sollicitante has mósse beoerdele, is dat vreks 
lestieg, öm nit tse zage ónmeugliech. Weë helt zieng 
kate vuur de brós  en weë bluft?    
’t Jèëve natuurliech óch aljemeen criteria. Vruier 
moeëts te jód katteliek zieë, mar dat broecht nit mieë. 
Wens te mar hinger d’r hemmel in de brónk mitleufs, 
has te ’t ’godsdienstdiploma’ nit nuedieg.
Jans wiechtieg is, dat-s te nit corrupt bis. Corrupt 
bejent mit de verkierde vrung. Die bringe diech 
woa-s te nit zieë wels. En doavan blieft ömmer jet an 
diech kleëve. Of dat noen projectontwikkelare zunt of 
autohendler, e bis-je corrupt is èëve ónmeugliech wie 
e bis-je sjwanger! Kuns te van ing anger jemeende 
– mieëtstens  hant ze ’t hankwerk jelierd in e jroeës 
dörp – dan darfs te nuus óp ’t kerfhoots han. Zoeëjet 
zou diech noajedrage kanne weëde. Dat weëd allemoal 
ongerzoeëd en dat is ing janse jroeëse jerussjtelloeng. 
D’r jemeenderoad darf óch vroage öm ing vrauw 
als burjemeester. Wat i Amsterdam kan, mós óch i 
Kirchroa meugliech zieë. Noa 200 joar manslu wuur 
ing vrauw e jesjenk!
De sjtad van ’t WMC broecht waal ‘ne burjemeester 
deë noeëte kan leëze. Al wuur ’t mar öm 
tse kanne vassjtelle, weë allemoal valsj 
sjpelt in de jemeende! En doa hant 
v’r d’r jans jet va. Die kent uur 
doch zicher óch, wa?

D’r Battraaf 

Meer Bewegen

voor Senioren

Wilt u ook meer bewegen?

Wilt u beweging en gezelligheid?

Maak dan kennis met onze bewegingslessen

in het water. Deze lessen zijn speciaal

ontwikkeld voor senioren en zijn daardoor ook

goed vol te houden door senioren.

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

zelfs ’s avonds.

Kom een keer meedoen met een proefles of

vraag meer informatie.

Recreatiecentrum D’r Pool
Putgang 8    6461 EK  Kerkrade      
Tel.: 045 – 545 71 41
www.drpool.nl  info@drpool.nl

Meer bewegen
voor Senioren

Gekoelde verse
maaltijden wekelijks
bij u aan huis bezorgd.

Ga naar onze website
en stel uw
gerecht samen!

verse maaltijden aan huis

w w w . a l l e - s m a k e n . n l
Burgemeester Beerenbroekstraat 34 - 6043 AC Roermond - T 045 528 40 12 - info@alle-smaken.nl

EVENEMENT

In de expositie 
LUXE? prikkelen 
dure, schaarse en 
authentieke ob-
jecten je diepste 
verlangens… of toch 
niet? Ben je slecht 
ter been, dan is com-
fortabel wandelen 
met een interactieve 
robotrollator pure 
luxe. (Seks)robot Ro-
bin neemt gevoelens 
van eenzaamheid 
weg en hoe strak 
en stijlvol de zigzag 
chair van Rietveld 
er ook uitziet, mis-
schien is een uurtje 
in een hangmat 
van IKEA wel jouw 
ultieme luxemoment. 
Aan de hand van de 
meest onverwachte, 
revolutionaire en 
spraakmakende ont-
werpen neemt deze 
expositie je mee op 
een persoonlijke 
ontdekkingstocht 
naar jouw idee van 
luxe.

De nieuwe luxe
Cube ontwikkelde 
deze omvangrijke 
expositie samen met 
designjournalist en 
gastcurator Jeroen 
Junte. De verras-
sende objecten stel-
len bezoekers voor 
prikkelende vragen, 
lastige dilemma’s en 
persoonlijke afwegin-
gen omtrent het the-
ma luxe. De expositie 
sluit af met een blik 
naar de toekomst: de 
nieuwe luxe. Hiervoor 
deelden vijf experts 
hun toekomstvisies 
over de thema’s wo-
nen, zorg, voeding, 
werk en mobiliteit. 
Deze vijf scenario’s 
vormen de basis 
voor een designchal-
lenge voor jonge 
ontwerpers: tijdens 
de expositie worden 
zij uitgedaagd tot 
het ontwikkelen van 
objecten passend bij 
deze voorspellingen.

Vanaf
22 sept. 
2018

Cube design museum is het eerste museum
in Nederland volledig gewijd aan design.

Info & tickets
cubedesignmuseum.nl

gesubsidieerd door de Provincie Limbur g

LUXE?
VERANDERENDE

VERLANGENS

22 sept. 
2018

Cube opent expo vol pure?

De expositie “LUXE? Veranderende verlangens” is mede tot stand gekomen in samenwerking met Chapeau 
magazine en met financiële steun van Fonds 21 en Provincie Limburg.

Op 22 september heeft Cube de extravagantste expositie tot nu toe geopend. In “LUXE? Veranderende ver-
langens”,  vergaap je je aan de meest exclusieve luxe-objecten: een limited edition handtas van Hermès, de 
zigzag chair van Rietveld en een zeer kostbaar horloge van het Zwitserse merk Hublot. Maar deze expositie 
gaat verder dan dat, want na je bezoek zal je visie op luxe nooit meer hetzelfde zijn.

Impuls zoekt vrijwilligers voor het BelastingTeam
Impuls is een welzijnsorganisatie in de gemeente Kerk-
rade, zeker bij velen van u bekend. Impuls ondersteunt 
als dit nodig is mensen met activiteiten en diensten. 
Impuls biedt de mensen hulp, informatie, advies of 
begeleiding. 
De diensten en activiteiten worden uitgevoerd door 
beroepskrachten en vrijwilligers. Professionaliteit is 
daarbij altijd het uitgangspunt.
Bij Impuls is onder andere een team van vrijwilligers 

actief dat de personen die daarvoor in aanmerking ko-
men hulp biedt bij het digitaal invullen van hun aangifte 
Inkomstenbelasting, het BelastingTeam. 
Dit team zoekt versterking. 

Wilt u anderen helpen met hun aangiften, hebt u enige 
affiniteit met computers en bent u enkele dagdelen be-
schikbaar, neem dan telefonisch contact op met Impuls, 
(045) 545 63 51 en vraag naar Martina Amendolara.
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De midline is een infuussysteem 
dat met behulp van een echo  
wordt ingebracht in de bovenarm. 
Het wordt bijvoorbeeld gebruikt 
voor het toedienen van antibio-
tica, pijnbestrijding, vocht, medica-
tie of supplementen. De MTH-ver-
pleegkundige zoekt met behulp 
van het draagbare echoapparaat 
een geschikt bloedvat. Omdat via 
de echo duidelijk zichtbaar is waar 
de aderen lopen, behoort onnodig 
prikken tot het verleden. 

Geen omkijken naar
MTH-verpleegkundige Dylan 
Willems is erg enthousiast over 
dit nieuwe systeem.  “Een nor-
maal infuus sneuvelt gemakke-
lijk omdat het in een relatief dun 
bloedvat zit dat vlak onder de 
huid loopt. De midline wordt in 
een dieper gelegen bloedvat in-
gebracht waar het bloedvat dik-
ker is en irritatie van het bloed-
vat minder voorkomt. De prik 
voelt overigens hetzelfde. Maar 
het grootste voordeel is wel dat 
je hem tot 30 dagen kunt dra-
gen zonder dat je er omkijken 
naar hebt. Je bent minder afhan-

Een infuus waar je als patiënt 30 dagen lang geen omkijken naar hebt en dat comfortabel zit. Dat ge-
schikt is voor behandeling thuis en zonder problemen aangebracht wordt. Het innovatieve infuussysteem 
midline kent alleen maar voordelen. Het Team Medisch Technisch Handelen (MTH) van Meander werkt er 
als eerste thuiszorgorganisatie in Nederland mee. 

Comfortabel thuis met infuus
MTH-team Meander werkt als eerste in Nederland met de midline

kelijk van de thuiszorg, omdat 
je niet meer extra geprikt hoeft 
te worden en de zorgmomenten 
korter zijn. Doordat je het infuus  
in de bovenarm draagt, heb je 
er weinig last van.

Thuisbehandeling
Met de midline kunnen mensen 
ook eerder uit het ziekenhuis 
worden ontslagen. De midline 
past perfect in de innovatieve 
ontwikkelingen bij Meander. 

“We zijn trots zo toonaange-
vend te kunnen zijn,” zegt 
Dylan. “In de toekomst zal veel 
meer thuis mogelijk zijn, denk 
aan diagnose en behandeling 
thuis waardoor minder opna-
mes nodig zijn.  De patiënt is er 
bij gebaat dat zoveel mogelijk 
behandelingen in zijn eigen 
omgeving kunnen plaatsvinden. 
En wij als MTH team gaan met 
enthousiasme elke nieuwe uit-
daging aan.”

Sensoor, de Landelijke Luisterlijn, 
geeft dag en nacht gehoor. Ieder-
een heeft wel eens behoefte aan 
een luisterend oor. Meer dan dui-
zend vrijwilligers in Nederland 
bemensen de luisterlijnen van 
Sensoor. Het hele jaar door zijn 
zij bereikbaar via telefoon, chat 
en e-mail. Thema’s als eenzaam-
heid, relaties, werk en alledaag-
se problemen komen voorbij. 
Vrijwilliger Tom: ‘Het helpen zit in 
het luisteren, oplossingen horen 
mensen al zo vaak.’

SENSOOR EEN LUISTEREND OOR VOOR IEDEREEN!
Alle vrijwilligers krijgen bij aanvang 
een training. Het zijn vaak mensen 
met een uiteenlopende achter-
grond. Van studenten psychologie, 
tot beleidsmedewerkers en gepen-
sioneerden. Trainer-begeleider Ja-
nine: luisterend naar elkaar ontstaat 
er soms zomaar een mooie ontmoe-
ting die je nog lange tijd bijblijft. 
Oprecht luisteren helpt je begrijpen 
en dat geeft verbinding.

Een luisterend oor geeft rust
In 2018 biedt Sensoor, de Landelijke 
Luisterlijn 60 jaar een luisterend oor. 
Eenzaamheid is vaak de aanleiding 
voor mensen om contact te zoeken. 
Tom: ‘Door voelbaar aanwezig te 
zijn kun je hier echt iets betekenen 
voor een ander. Dat hoor ik vaak te-
rug van mensen die met mij bellen.’

Behoefte aan een luisterend oor
Heb jij behoefte aan een anoniem 
luisterend oor? De vrijwilligers zijn 
24 uur per dag telefonisch bereik-
baar via 0900-0767 (5 ct./min.) of 
via (045) 571 99 99 (lokaal tarief). 
Ook kun je chatten of mailen via 
www.sensoor.nl. 

Luisterend oor bieden
In Heerlen is één van de loca-
ties van Sensoor, de Landelijke 
Luisterlijn gevestigd. Vrijwilligers 
doen diensten vanuit eigen huis 
of op kantoor. Lijkt de training in 
luister- en gespreksvaardigheden 
je interessant? Heb jij ruimte in je 
hoofd, hart en agenda? Kijk dan op 
sensoor.nl/vrijwilligerswerk en vul 
voor een vrijblijvende kennisma-
king het aanmeldformulier in.

Fijne feestdagen

Op zoek naar uitdagend 
administratief werk?
We zoeken vrijwilligers die bij 
mensen thuis de administratie 
in orde willen brengen en 
bijhouden. Het gaat vaak om 
ouderen die niet meer in staat 
zijn dit zelf te doen omdat ze het 
overzicht kwijt zijn. U kunt zelf 
bepalen hoe vaak en in welke 
wijk u zich als vrijwilliger wilt 
inzetten. Neem contact op met 
Impuls, Els Ramekers, via
(045) 545 63 51.

Oude Senior Bledsjes
Verzamelt u ’t Senior Bledsje? 
Maar mist u een bepaald 
nummer? Wilt u uw collectie 
compleet hebben, neem contact 
op met Impuls (045) 545 63 51.

“omdat het
boek dicht is.”

Kids Prietpraat

“waarom is het 
verhaal goed 
afgelopen”,

vraagt de juf.

Dansen bij Kerngroep Noord
Je bent in beweging
Je ontmoet nieuwe mensen
Je geniet van muziek en gezelligheid.

Bij de Kerngroep  Noord in Eygelshoven is er nog plek voor mensen 
die willen dansen. Er zijn twee actieve dansgroepen. De internationale 
dansgroep Egelzer heeft op het repertoire dansen uit alle windstreken 
staan.
Sinds kort bestaat er een Line-dance groep. Bent u een liefhebber van 
country-muziek en dans, dan is dit uw kans.

De lessen worden aangeboden in de ouderensociëteit van het
Socio-project.
Internationale dans op maandag van 09.30-10.15 uur
 10.30-11.15 uur
Line Dance op maandag van  19.30-20.15 uur

Informatie: Ria Berikoven 06 47 44 24 15
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In zijn periode als burgemeester 
heeft de kwestie rond de Hells 
Angels en de daarmee gepaard 
gaande bedreigingen een onwis-
bare indruk op hem gemaakt. ,,Dat 
jaar heeft een enorme impact op 
mij en ons gezin gehad. 
Met goede mensen om zich heen, 
heeft Som de laatste jaren de stad 
in de steigers gezet. Er waren 
goede plannen, maar al te vaak 

delgrote stad is levensvatbaar en 
je behoudt de regie.”

De burgemeester is een liefheb-
ber van kunst. ,,Kunst is cultuur, is 
economie. Daar komen mensen 
naar toe, bezoeken exposities en 
blijven eten en overnachten. Het 
kunstwerk Vive la Vida is op dit 
moment het meest gefotografeer-
de object in Kerkrade. Het heeft 
de gemeente weinig gekost. De 
kosten zijn allemaal gedekt door 
de verkoop van de kleine beel-
den. Ja, de gemeente heeft alleen 
de grond beschikbaar gesteld. 
Mooi toch.”

In 2000 is Som in Kerkrade be-

bibliotheek is een schot in de roos. 
Een ontmoetingsplek voor jong en 
oud.”
Datzelfde gevoel heeft Som ook 
met de plannen rond het Cen-
ter Court. ,,Ik hoop dat het lukt,” 
vervolgt Som. ,,Het zou een goede 
zaak zijn voor de vitaliteit van de 
stad. Alles komt daar bij elkaar, een 
zwembad, zorg, sport en onderwijs. 
Het wordt een totale voorziening 
voor jong en oud. Blijf investeren!. 
Waar het regent daar druppelt het.”

Som is voorstander van een 
zelfstandige gemeente Kerkrade. 
,,Groot is niet altijd beter. Op 
vele gebieden kan goed worden 
samengewerkt. Een krachtige mid-

doemde de vraag op: waar haal je 
het geld vandaan. Belangrijker is 
de vraag. Wat is het je waard. Als 
het over de toekomst van onze 
stad gaat is het antwoord helder: 
veel dus! We hebben na jaren van 
bakkeleien en vertragingen het 
centrumplan vlot kunnen trekken. 
,,Uiteindelijk moet je kiezen voor 
kwaliteit. Er werd al te lang gepraat 
over het nieuwe hart van de stad. 
We moeten af van zielig zijn. Dat 
stralen we maar al te vaak uit. We 
moeten beseffen wat we hebben. 
De komst van nieuwe winkels in 
het centrum is een groeiproces en 
helaas veranderen zaken tijdens 
zo’n proces. Maar de realisatie van 
theater HuB. in combinatie met de 

,,Ik loop veel door 
de stad. Krijg 

schouderklopjes, 
maar ook draaien 

om de oren. Als 
je dan goede 

informatie en 
argumentaties 
geeft, klaart de 
lucht vaak op. 

Niet overal is een 
oplossing voor. 

Dat is helaas zo. 
Een luisterend 

oor samen met de 
Kerkradenaren doet 

vaak wonderen. 
Daar hecht ik grote 

waarde aan.”

,,Van Kerkrade ga je houden,” 
zegt burgemeester Jos Som. 
,,Het is een gevoel. Ik kan het 
niet uitleggen. Het is echt zo. 
Als je aan Kirchroa komt, kom 
je aan mijn stad.” Som neemt 
als burgemeester van Kerkrade 
op 13 december afscheid van 
de bestuurders en in het voor-
jaar van 2019 (locatie is nog 
niet bekend) van de burgers. 
Maar gouverneur Theo Bovens 
heeft Som per 16 december 
aangesteld als waarnemend 
burgemeester. Verwacht wordt 
dat deze periode tot mei vol-
gend jaar zal duren.

 
,,Het werk is mijn hobby,” vervolgt 
Som. ,,Ik ben bijna nooit thuis. De 
politiek is in de loop der jaren wel 
verhard. De sociale media zijn 
soms genadeloos en dat is zorg-
wekkend. Ik vind dat je altijd met 
elkaar de dialoog moet aangaan, 
blijven praten. De hakken in het 
zand zetten brengt niks.”
Na zijn aftreden als burgemeester 
gaat Som een half jaar niks doen. 
,,Na al die bestuursfuncties ga 
ik eerst mijn kop leegmaken. Ga 
kijken wat ik wil en wat leuk is. Ik 
blijf in Kerkrade wonen en me in-
zetten voor de stad. Misschien ga 
ik wel drie weken lopen van Gro-
ningen naar Maastricht om alles 
eens goed op een rijtje te zetten. 
Daarna zie ik wel wat op mijn pad 
komt. Een terugkeer naar mijn ge-
boorteplaats Didam is geen optie, 
ook niet voor mijn vrouw Rita.”
Som, ooit begonnen als leraar in 
het Buitengewoon Onderwijs en 
fulltime wethouder en locoburge-
meester in zijn geboorteplaats, is 
een optimist en altijd vrolijk. Aan 
chagrijnige mensen heeft hij een 
hekel. 

INTERVIEW

gonnen als burgervader, als opvol-
ger van Thijs Wöltgens. Voorheen 
was hij van 1994 tot 1999 burge-
meester van Gulpen en vanaf 1997 
tevens waarnemend burgemees-
ter van Wittem. Per 1 januari 1999 
fuseerden deze twee gemeenten 
tot Gulpen-Wittem en was hij bijna 
twee jaar burgemeester van deze 
nieuwe gemeente.

Hij krijgt nu meer vrije tijd en kan 
meer aandacht schenken aan zijn 
gezin. Som heeft nergens spijt van. 
Hij is een tevreden mens. ,,Mis-
schien dat ik iets vaker naar mijn 
moeder had moeten gaan. Daarom 
mijn advies aan jongeren, zoek je 
ouders op, als je ze nog hebt!”

‘Maak eerst een half jaar mijn kop leeg’Burgemeester Jos Som van Kerkrade zwaait af
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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
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).

Deze tamme kastanje draagt 
geen bladeren en bolsters meer. 
Leeft deze boom nog? Heeft u 
oude foto’s of weet u hoe oud 
deze boom is. Staat er ergens in 
Kerkrade nog een tamme kastanje? 

Veel kastanjes gaan dood door 
kastanjekanker afkomstig uit 
Azië en veel voorkomend op de 
Chinese tamme kastanje. Einde 
19e eeuw veroorzaakte hij in 
de V.S. binnen 5 jaar enorme 
schade en hierdoor verdween 
hij nagenoeg volledig. Vanuit de 
V.S. kwam de schimmel in Italië 
in 1938. De schimmel verspreidt 
zich sindsdien over Europa en 
sinds 2011 is hij in Nederland. 
Door kruising met de Chinese 
tamme kastanje, verhouding 1/16 
komt na 120 jaar de Amerikaanse 

In Kerkrade staat één monumentale tamme kastanje in de tuin van kasteel Erenstein. Deze boom heeft 
een stamomtrek van 4,98 m en is ongeveer 22 m hoog.

tamme kastanje weer terug. Deze 
is nog groter dan de Europese 
kastanje. 

Vragen of informatie over dit 
artikel of over bomen in Kerkrade 
stuur een mail naar info@1boom.nl 

INFORMATIE
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 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 

In december 2016 verviel de 
busverbinding (lijn23) tussen 
Übach Palenberg via Rimburg, 
Waubach, Eygelshoven en sta-
tion Hopel. Rimburg had daar-
door geen enkele aansluiting 
op het openbaar vervoer meer. 
Dat werd als een groot gemis 
ervaren en niet alleen door de 
inwoners van Rimburg.

Vanuit de dorpsraad Rimburg zocht 
Joep Kleijnen contact met het 
bewonersplatform Kerkrade Noord, 
in samenwerking met Rover. Ze 
gingen kijken in Geulle waar al een 
buurtbus operationeel was en kre-
gen te horen hoe te organiseren 
en hoe de valkuilen te vermijden. 
De route en rijtijden werden door 
Arriva bepaald in verband met de 
aansluitingen op andere bus- en 
treinverbindingen.

Er werd een stichting opgericht, 
(voorzitter Jo Charlier en secretaris 
Jos Bastiaans) en chauffeurs ge-
worven. Om deze busverbinding, 
die volgens een dienstregeling 
rijdt, te kunnen bemannen zijn er 
circa 25 vrijwilligers nodig. Na een 
medische keuring en een rijtest 
krijgen ze een verklaring als buurt-
buschauffeur en kunnen ze aan de 
slag.

Na enkele aanloopproblemen 
werd in oktober 2017 gestart met 
de lijndienst en die aanlooppro-
blemen zijn er soms nog: als de 
scanner het niet doet kunnen onze 
passagiers niet in- en uitchecken 
en worden ze gratis vervoerd!

Wij zijn in blijde verwachting van 
een nieuwe bus. Totdat die er is 
rijden we met een andere bus 
die gestald wordt bij Minli. Van 
daaruit beginnen en eindigen de 
ritten voor de chauffeurs. Dat we 
gewaardeerd worden blijkt wel uit 
hoe onze passagiers ons verwen-
nen: soms krijg je een reep cho-
colade van een passagier en toen 
het koud was brachten sommigen 
een kop koffie mee van de Jumbo 
supermarkt voor de chauffeur. Zo 
maak je van alles mee: bij de bus-
halte staat een groep jeugdigen die 
samen uit wil gaan maar die met 
meer dan acht personen is. Vol-
gens de regels mag dat niet maar 
als de meisjes bij de jongens op 
schoot gaan zitten zijn er minder 
dan acht stoelen bezet! Ook is de 
bus wel eens aangehouden voor 
wietcontrole. Die hebben ze niet 
gevonden. Tijdens een laatste rit 
bleek dat er maar weinig brandstof 
aanwezig was. De chauffeur heeft 
toen toch nog een groep jongeren 
uit Duitsland meegenomen onder 

de voorwaarden dat ze zouden du-
wen als de brandstof op was. Dat 
was gelukkig uiteindelijk niet nodig. 
Wij hebben ook aan het begin mo-
gen staan van de reis van een lange 
afstandswandelaar, die drie maan-
den door Roemenië gaat trekken en 
te volgen is op www.ELDP8.de. Ook 
de verkeersregelaars op zaterdag 
kennen de buurtbus al en geven 
ons vaak voorrang.

En dan de toekomst: zoals gezegd 
wachten we op onze nieuwe bus 
met apparatuur die medio dit jaar 
zal komen. Ook staat er een nieu-
we dienstregeling aan te komen 
die er voor moet zorgen dat we 
een nog betere aansluiting krijgen 
op andere buslijnen en treinen.
De groep van chauffeurs bestaat 
uit een enthousiaste groep vrijwilli-
gers, mannen en vrouwen, varië-
rend in leeftijd van 40 jaar tot 78 
jaar, (die mag nog net rijden tot zijn 
79e verjaardag). Wij zoeken ook 
nog collega’s die met ons samen 
dit burgerinitiatief tot een succes 
willen maken. Mocht je interesse 
hebben om wat meer te weten te 
komen over het werk als buurtbus-
chauffeur dan kun je geheel vrijblij-
vend contact opnemen met onze 
coördinator Frits Blank, (bereikbaar 
onder 06 - 44 58 55 34 of
Buurtbus723@icloud.com).

Busje komt zo... busje komt zo...
(het resultaat van een bewonersinitiatief)

Op zaterdag 15 december 19.00 uur, trakteren Nouveau Visage en 
Jeugdkoor CantaYoung u op een sfeervol kerstconcert. Er worden 
uiteenlopende kerstnummers ten gehore gebracht waarvan een aantal 
gezamenlijk worden uitgevoerd. Beide koren staan o.l.v. Kirsten Dortants. 
Wij nodigen u van harte uit om te komen luisteren in de Lambertuskerk 
te Kerkrade. 

Entreekaartjes á € 7,50 zijn verkrijgbaar via de leden van beide koren, bij 
café De Wieëtsjaf en info@nouveauvisage.info

It’s Christmas time!

Over het contact met de gemeente 
wordt nogal eens gemopperd. Het 
moet allemaal digitaal, je krijgt 
geen mensen oog in oog te spre-
ken, je kunt niet gewoon even aan 
de balie terecht en meer van dat 
soort opmerkingen. Om die reden 
bracht onze redactie een bezoek 
aan het Burgerplein van onze 
gemeente om eens te kijken hoe 
het nu zit. We spraken met Bert 
van Hoof, hoofd van de afdeling 
Burgerplein en Maud Starmans, 
coördinator front-office, van de 
gemeente Kerkrade. Zij gaven 
ons een verhelderend inzicht in 
de procedure rondom het maken 
van afspraken voor zaken als het 
verlengen van rijbewijs, identiteits-
kaart, paspoort. Daarbij werd ons 
duidelijk dat e.e.a. succesvol is 
gebleken.
Op de eerste vraag waarom voor 
de huidige methodiek is gekozen. 
Zeg maar, zoals boven vermeld 
“digitaal waar het kan, persoonlijk 
waar dat moet”. En waarom geen 
vrije inloop? Spontaan even een af-
spraak maken, moet toch kunnen.  
Hierbij het antwoord:

AFSPRAKEN MAKEN BIJ BURGERPLEIN,
gemeente Kerkrade – EEN SUCCES!

Uit het verleden weten we al-
lemaal,  dat er vaak sprake was 
van lange wachttijden, dat er ook 
toen klachten waren van burgers 
over efficiency, mindere privacy en 
meer van dat soort zaken. Daarom 
is vanaf 2016 gekozen voor de 
huidige aanpak, na een voorlich-
tingscampagne die gevoerd werd 
in 2015. Het was een weloverwo-
gen keuze.
Inmiddels blijkt het aantal klach-
ten bijzonder mee te vallen,  in 
2016 waren het er zelfs maar 6 in 
getal!!!!  En dan te bedenken dat er 
op jaarbasis zo’n 38.000 afspraken 
worden gemaakt. 
De slogan, die boven in een kader-
tje is geplaatst wordt in de praktijk 
expliciet toegepast. Waar het kan, 
ja, graag digitaal, en persoonlijk als 
dat nodig is. Dus u kunt zich aan 
de receptiebalie vervoegen waar u 
ook een afspraak kunt maken. Dus 
niet alleen via de PC of telefoon, 
een opmerking die vaak wordt 
gehoord. 
Als u een handicap of een an-
dere beperking heeft, is dat geen 
probleem. De medewerkers van 

Burgerplein zorgen voor maatwerk.
Wat betreft snelbalie nog de aan-
vulling: men kan hier ook terecht 
voor het afhalen van rij- en reisdo-
cumenten, uittreksels, bewijs van 
leven, legalisaties enz.enz.  wor-
den ook aan de snelbalie afgege-
ven, echter wel op afspraak! Maar 
mocht er ruimte zijn, dan kan dit 
echter ook zonder afspraak! 
Dan hebben nog de aanmeldzuil 
in de hal. Mocht u het apparaat te 
ingewikkeld vinden, kunt u zich 
melden bij de receptiebalie. Abso-
luut geen probleem! 
De redactie keerde met een goed 
gevoel terug van haar bezoek aan 
de gemeente. Veel bleek toch 
weer iets anders dan vaak wordt 
verteld.

Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet!!!

Prietpraat

Trouw niet
om het geld,
je kunt het
goedkoper

lenen!
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In tijden van financiële schaar-
ste moet her en der worden be-
zuinigd. Dat geldt ook voor alle 
overheden, dus ook gemeen-
ten. Kerkrade vormt daar geen 
uitzondering op. Wijkbewoners 
zijn daar niet altijd gelukkig 
mee. Begrijpelijk natuurlijk. 
Maar, er zijn ook positieve ge-
luiden te horen, daar waar de 
bezuinigingen geen of weinig 
vat lijken te hebben gekregen 
op de voorzieningen. Uit het  in-
terview met Riet Peters en Nelly 
De Jong, pioniers in het vrijwil-
ligerswerk in de Kerkraadse 
wijk Terwinselen blijkt, dat ze 
tevreden zijn met wat ‘hun’ wijk  
te bieden heeft. Eerstgenoemde 
laat aan duidelijkheid niets te 
wensen over als ze zegt: ,,Ik 
heb een verleden in het on-
derwijs. Dan blijf je toch altijd 
een punt geven. Voor onze 
wijk, Terwinselen, kom ik, als je 
praat over de voorzieningen en 
de leefomstandigheden in het 
algemeen, tot een cijfer tussen 
de 8 en 9.”

Terwinselen: een aanrader om te wonen
De eerste vraag die aan de orde 
komt is, welke activiteiten er voor 
jong en oud zijn en waar deze 
plaatsvinden. Plekken waar men-
sen terecht kunnen zijn vooral ‘t 
Sjtaater Hoes en Wijkzorgcentrum 
Firenschat. Het scala aan activitei-
ten voor jong en oud is breed. Te 
denken valt o.a. aan harmonie Sint 
Callistus, één van de grote hobby’s 
van Riet, fluit-en tamboerkorps 
ODEON, de scouting St. Hubertus, 
stokpaardje van Nelly, mogelijk-
heden om aan sport te doen, gym 
voor ouderen, muziekmiddagen in 
Firenschat, het voetbal bij RKTSV, 
spelactiviteiten in Firenschat, de 
Botanische Tuin, de activiteiten van 
de Ouderenvereniging, enz. enz..

Nelly, zoals gezegd actief betrok-
ken bij de scouting, plaatst een 
kanttekening: ,,In ‘t Sjtaaterhoes 
werden de mogelijkheden voor 
de activiteiten voor de scouting 
beperkt: de oorspronkelijke locatie 
bleek niet meer onbeperkt be-
schikbaar en verder was er ook te 
weinig buitenruimte. In overleg met 

de gemeente werd een nieuwe lo-
catie gevonden bij het Stift aan de 
Hammolenweg. Daar kunnen we 
gebruik maken van een vast lokaal. 
Maar het betekent wel dat we weg 
moesten uit de eigen wijk. Ouders 
spreken daar wel eens hun zorgen 
over uit, mede ook vanuit het oog-
punt van verkeersveiligheid. Dat is 
uiteraard jammer.”

Ook Riet heeft nog een kritische 
noot, als zij refereert aan de finan-
ciële ondersteuning vanuit de ge-
meente aan de harmonie. Als een 
Kerkraads gezelschap op de Markt 
speelt, wordt dat rijkelijk beloond. 
Wij kunnen ons de longen uit ons 
lijf spelen, bij wijze van spreken 
dan, we moeten het zonder pecu-
nia doen. Zou dus beter kunnen. 
Verder klaag ik niet. “

Overigens blijken beide bevlogen 
vertelsters allesbehalve ontevre-
den vrijwilligers, laat staan notoire 
kniesoren. Over de gemeente zeg-
gen ze in koor:  ,,We horen niet zo-
veel vanuit die hoek. Veel dingen 

gebeuren ook zonder inmenging 
vanuit de overheid. Burgerinitiatie-
ven en ‘mond op mond’ reclame 
doen hun werk. Mensen weten op 
die manier heel goed hun weg be-
treffende de activiteiten te vinden.”

Dan komen we op het punt van de 
voorzieningen. Zou men bewoners 
vragen wat het meeste gemist 
wordt, dan komt het ontbreken van 
een pinautomaat met stip op één. 

Over de busvoorziening is men 
tevreden, al moet gezegd worden 
dat de loopafstand naar de bus-
halte voor veel ouderen wat groot 
is. Winkelen in Terwinselen is ook 
trouwens nog goed mogelijk. ,,In 
feite kun je hier nog steeds krijgen 
wat je nodig hebt, als je o.a. denkt 
aan slager, bakker, friture, bloemist, 
ijssalon, mode-en meubelzaak en 
sinds kort ook een Poolse super-
markt.”

Een hot onderwerp in deze roerige 
tijden is de veiligheid. Terwinselen 
heeft maar weinig van doen met 

onveiligheid, laten beide vrijwil-
ligsters weten. Een paar hangjon-
geren daargelaten is er nauwelijks 
iets aan te merken op de veiligheid. 
De wijkagent? Riet en Nelly:  ,,Je 
vraagt hoe hij heet, dat weten we 
niet. “ Misschien een aandachts-
punt om deze informatie op te 
nemen in het wijk-of parochieblad.

Het is dus mooi wonen in Ter-
winselen, zo laten beide dames 
weten. Ook met het oog op het 
ouder worden hoeft men niet echt 
bezorgd te zijn, omdat er een ruim 
aanbod is aan aanleunwoningen 
en uiteraard heb je er Zorgcen-
trum Firenschat,  dat plaats kan 
bieden aan veel mensen. Ook 
voor kinderopvang is gezorgd, in 
basisschool de Doorkijk. Een punt 
van aandacht is wel dat de oude-
ren niet snel uit de koopwoningen 
in de wijk willen vertrekken. Dat 
zorgt wellicht voor een rem op 
de instroom van jongeren. Over 
jongeren gesproken, de aantrek-
kingskracht van bijvoorbeeld 
de harmonie op de jeugd is een 

moeilijk onderwerp. Riet: ,,Het kost 
natuurlijk ook wel iets, niet alleen 
geld, ook inspanning en geduld. 
Positief is dat er in Kerkrade ruim 
200 kinderen via Canta Young le-
ren zingen; er zijn muzikale samen-
werkingsverbanden met de andere 
wijken in Kerkrade-West, maar de 
harmonie heeft daar nog niet vol-
doende profijt van. Dit verdient dus 
de nodige aandacht.”

Een breed scala van onderwerpen 
is tijdens het gesprek de revue ge-
passeerd. Voorzieningen en activi-
teiten zijn ruimschoots aan de orde 
gekomen. De uitsmijter is echter 
voor Nelly. Zij sluit namelijk af met: 
,,Eén ding mogen we absoluut niet 
vergeten: Onze jaarmarkt. De in de 
wijde omtrek bekende Terwinseler 
Straatmarkt op de zondag vóór He-
melvaart. Een jaarlijks terugkerend 
hoogtepunt in onze mooie wijk 
Terwinselen.” 

Met deze ultieme reclamebood-
schap sluiten we dit onderhoudend 
gesprek af.

In het verleden hebben wij steeds 
8 lessen van 2 uur aangeboden 
aan ongeveer 10 personen. Nu 
mensen steeds meer werken met 
computer en tablet ligt het voor 
de hand dat er geen behoefte 
meer is aan gemeenschappelijke, 
lange lessen waarin men mis-
schien iets moet leren wat men 
eigenlijk helemaal niet wil.

Dat hebben wij veranderd!
Vanaf augustus dit jaar spelen wij 
meer in op de behoefte van onze 
cursisten. Heeft u een bepaald 
onderwerp dat u graag beter wilt 

leren beheersen dan kunt u dat bij 
ons kenbaar maken en wij zoeken 
samen naar een oplossing. Te 
denken valt aan een of twee les-
sen waarin u datgene leert wat u 
graag wilt weten. Tijden en dagen 
zullen wij dan zoveel mogelijk aan 
uw wensen aanpassen. Wij gaan 
er wel van uit dat er minimaal twee 
personen zijn die zo’n cursus wil-
len volgen. Ook is het de bedoe-
ling dat er wel enige basiskennis 
aanwezig is om nieuwe zaken te 
kunnen leren, daarom handhaven 
wij de beginnerscursussen, zowel 
voor computer als tablets.

Om te onthouden
Tijdens en een half jaar na de 
cursus is de hulp via de helpdesk 
gratis.

De helpdesk is geopend op maan-
dag van 14.00 – 16.00 uur en op 
donderdag van 10.00 – 12.00 uur 
in het leslokaal Hoofdstraat 24B.
In 2019 beginnen de nieuwe cur-
sussen op maandag 14 januari.

Informatie kunt u vinden op de site: 
www.cekanetkerkrade.nl
Bellen kan ook: (045) 545 58 24 of 
(045) 535 39 80

KERST IN WIJKPUNT KLING NULLET
Zaterdag 1 december 
13 uur tot 17 uur

Het wijkpunt is vanaf die dag natuurlijk weer helemaal 
omgetoverd in kerstsfeer. Tijdens deze middag wordt 
tevens benadrukt hoe leuk vrijwilligerswerk is. 
 
Just For Fun zorgt voor de muzikale omlijsting. 
Natuurlijk wordt ook voor de interne mens 
gezorgd. Kom gezellig langs en neem je familie, 
kennissen en buren mee. Of mensen in je 
omgeving waarvan je weet dat ze eenzaam 
zijn. We maken er met elkaar een gezellige 
middag van. 

SAMEN, VOOR EN MET ELKAAR !
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Beleef Kerstival Kerkrade is de 
naam van het nieuwe wintereve-
nement 2018 in het centrum van 
Kerkrade. Vanaf vrijdag 7 tot en 
met zondag 23 december is het 
stadscentrum sfeervol aange-
kleed met kerstbomen, kerstde-
coratie en circa 75.000 kerst-
lampjes. In de weekenden wordt 
een aantrekkelijke kerstprogram-
mering verzorgd door Kerkraadse 
verenigingen, bedrijven en 
inwoners. Wethouder Tim Weijers 
(evenementen & stadsmarketing): 
“Het wordt een winterevenement 
van, voor en door Kerkradenaren, 
waarbij bezoekers van buitenaf 
uiteraard ook van harte welkom 
zijn om de bijzondere sfeer en 
activiteiten mee te beleven!”

Hotspot Hinger Herjods Ruk
Het pleintje Hinger Herjods Ruk, 
midden in het stadscentrum, is de 
hotspot van de programmering. “Na 
gereedkomen van het centrumplan 
ademt dit pleintje een sfeervolle 
ambiance uit, waar we graag ge-
bruik van maken”, geeft wethouder 
Weijers aan. Kerstverlichting, de in 
kerstsfeer versierde boom en een 
podium versterken die sfeer. 

Markt
Op de Markt staat een grote nos-
talgische carrousel uit Kerkrade, 
aangevuld met eetkramen met 
oliebollen en Reibekuchen. De 
kerststal, met levende schapen, 
staat rond de grote kerstboom. 
Tussen Hinger Herjods Ruk en de 
Markt pendelt een stoomtreintje. 

Programmering van, voor en 
door Kerkrade
Voor de programmering doen wij 
een oproep aan de Kerkraadse ge-
meenschap: basisscholen, muziek-
verenigingen, toneelclubs, koren, 
maar ook individuele inwoners kun-
nen een bijdrage leveren aan Beleef 
Kerstival Kerkrade. Van, voor en 
door Kerkrade is hierbij ons motto. 
De gemeente zal actief op zoek 
gaan naar groepen, personen en 
organisaties die actief willen bijdra-
gen, bijvoorbeeld met een optreden 
of voorstelling. Wie wil meedoen 
vragen wij via beleef@kerkrade.nl 
met ons contact op te nemen. HuB 
Kerkrade is tijdens Beleef Kerstival 
Kerkrade geopend en zal regelma-
tig voor de programmering beschik-
baar zijn. Tijdens het slotweekend 
bruist de HuB van activiteiten.

Kerstwereld Rolduc
Beleef Kerstival Kerkrade valt 
voor een deel samen met Kerst-
wereld Rolduc in Abdij Rolduc. 
De Rolduckerstraat verbindt het 
centrum en Rolduc. De straat 
wordt sfeervol ingericht en no-
digt u uit voor een winterwande-
ling, om zo beide evenementen 
te bezoeken.

Beleefbus Kerkrade
De Beleefbus Kerkrade sluit aan 
met speciale kerstritten tussen 
het centrum en Rolduc. Tegelij-
kertijd worden ook ritten aange-
boden met een tour door Kerk-
rade.

Ondernemers haken aan
De centrumondernemers haken 
aan, de winkels zijn op de zon-
dagen op 9, 16 en 23 december 
2018 geopend. De horecaonder-
nemers en ook de weekmarkt 
worden gevraagd hun terras en 
kramen aan te kleden in kersts-
feer. Bedrijven en instellingen uit 
Kerkrade wordt de mogelijkheid 
geboden zich te presenteren in 
de kerstambiance van het cen-
trum.

Nieuw winterevenement Beleef Kerstival Kerkrade

Een aanpak die past bij Kerkrade!
“Met de aanpak van Beleef Kerstival Kerkrade sluiten we dit jaar aan op de kracht van de stad. Muziek, gezel-
ligheid en sfeer zijn sterke pijlers binnen onze stad. Samen zorgen we dit jaar voor een beleving in het centrum 
die het aangenaam maakt om er te winkelen, eten en verblijven!”, aldus wethouder Weijers. 

Nog meer Carnaval...

Euregionaal Gardentreffen in 
Kerkrade
Zondag 17 februari 2019 zal het 
Kerkraadse centrum helemaal in het 
teken staan van gardes en regimen-
ten, tijdens het 25e Euregionaal 
Gardentreffen. Een evenement dat 
tot 2011 voornamelijk een ‘intern’ 
karakter had. Gardisten uit de hele 
Euregio ontmoetten elkaar, wissel-
den ervaringen uit, spraken over de 
cultuurhistorische achtergrond van 
carnaval en gardes en verzorgden 
optredens op het podium van de 
locatie waar dat jaar het Gardentref-
fen werd georganiseerd. Dit jaarlijkse 
treffen wordt overigens gedragen 
door en geïnitieerd vanuit een twin-
tigtal gardes uit Duitsland, België en 
Nederland, verzameld in de Federa-
tie Euregionale Gardes. Van dat ge-
zelschap van gardes maakt ook de 
Kling Kirchröatsjer Sjtadjarde Anno 
1898 (KKS1898) deel uit. 

Ter verhoging van de feestvreugde 
bij het 111-jarig jubileum, kandideerde 
de KKS1898 voor de organisatie van 
het Euregionaal Gardentreffen in 
2009. Helaas (voor de Kling) kreeg 
de garde uit het Duitse Mönchen-
gladbach met één stem meer de 
organisatie voor 2009 toegewezen.

Daar liet de KKS1898 zich niet klein 
door krijgen. Op 22 maart 2008 wa-
ren zij wederom kandidaat, nu voor 
het Gardentreffen in 2011. Met alge-
mene stemmen van de aanwezige 
FEG-gardes werd hun de organisatie 

toegekend, waardoor op 20 februari 
2011 in Kerkrade voor de eerste keer 
het Euregionaal Gardentreffen kon 
plaatsvinden.
Omdat de leden van de Kling Kir-
chröatsjer Sjtadjarde Anno 1898 van 
mening waren dat het Euregionaal 
Gardentreffen meer ‘naar buiten’ zou 
moeten treden dan uitsluitend met 
de traditionele optocht, organiseer-
den zij het deel van het programma 
na de optocht op de Kerkraadse 
Markt. Beslist een goede zet, aange-
zien (volgens opgave van de politie) 
in 2011 maar liefst 12.500 bezoekers 
hun weg naar het Gardentreffen in 
Kerkrade wisten te vinden. 
Met het nieuwe centrum van Kerk-
rade én de centrale locatie HuB 
wilden de leden van de KKS1898 het 
Gardentreffen nog wel een keer naar 
Kerkrade halen. Dat gaat dus op 
zondag 17 februari 2019 gebeuren. 
Dan zelfs nog groter van opzet dan 
in 2011!
Het ‘intern’ gerichte Gardentreffen 
zal vanaf 10.30 uur in de ochtend 
plaatsvinden in HuB. Daar zullen de 
diverse beschikbare podia (theater-
zaal, multizaal en in het bibliotheek-
deel) worden gevuld met diverse 
op de aanwezige gardisten gerichte 
optredens. Overigens worden dit 
jaar meer dan 1.000 deelnemers 
aan dit grensoverschrijdende feest 
verwacht.

Op diverse podia in het Kerkraadse 
centrum zullen tussen 12 en 17 uur 
vrijwel doorlopend optredens plaats-
vinden van (tanz)gardes, sjpaskapel-
len en andere carnavalsartiesten. 

Deze optredens worden alleen 
onderbroken door het trekken van 
de traditionele, unieke Gardenop-
tocht. De meer dan 20 deelnemende 
Gardes zullen worden aangevuld 
met enkele honderden muzikanten 
om de bezoekers aan het centrum 
een echte, vrolijke carnavalssfeer te 
presenteren. 
In goed overleg met de centrumwin-
keliers zullen de Kerkraadse onder-
nemers hun winkels tussen 12 en 
17 uur geopend houden, een echte 
Koopzondag dus! Door subsidiering 
van de gemeente Kerkrade, de pro-
vincie Limburg en de sponsoring van 
vele ondernemers zal dit hele gebeu-
ren kosteloos toegankelijk zijn. 
Het organiserende comité met en 
rondom de Kling Kirchröatsjer Sjtad-
jarde Anno 1898 zorgt overigens ook 
voor een echte aanloop richting het 
Gardentreffen. In HuB vinden er al 
vanaf 11 november 2018 regelmatig 
lezingen en workshops rondom de 
cultuurhistorische achtergrond van 
carnaval in het algemeen en gardes 
in het bijzonder plaats. Let voor deze 
evenementen op de publicaties van 
HuB

CARNAVALS SEIZOEN IS GEOPEND

Grote Senioren Carnavals Zietsóng 2019
Na het grote succes van de afgelopen jaren van de door de Centrale voor Ouderen in de Rodahal georga-
niseerde carnavalszietsóng voor de Kerkraadse Senioren en mensen met een beperking, zal de zietsóng 
wederom plaatsvinden en wel op vrijdag 22 februari 2019.
De entreeprijs van € 6,-- hebben wij weer laag kunnen houden door de vele sponsoren en sympathisanten. 
De voorverkoop bij de bekende adressen.

De 11e van de 11e werd het nieuwe carnavalsseizoen geopend in Kerkrade. De KV Burgerlust, Eygelshoven 
en de Vasteloavends Verain Kirchroa West hebben al hun nieuwe Prins uitgeroepen. Op 6 januari volgt 
dan nog de proclamatie van de stadsprins van Kirchroa.
Verder verdient uw aandacht:
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•   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

KERSTGEDICHT

Dit zegt Hub Hodiamont als hem 
gevraagd wordt wat hij vindt van 
het Project Eenzaamheid. Meer 
specifiek over het feit dat een vrij-
williger bij hem voor de eerste keer 
op bezoek kwam. Zijn zoon had 
hem aangemeld voor het project 
omdat hij vond dat zijn vader te 
veel alleen was. 
De heer Hodiamont: “Toen de 
vrijwilliger hier voor het eerst kwam 
voelde ik me meteen een stuk be-
ter. Hij luisterde naar me en hij had 
allerlei ideeën. We zijn meteen van 
alles samen gaan ondernemen. 
Het klinkt gek maar het leek alsof 
er een zwaarte van me afviel”.

De vrijwilliger van het eerste uur 
bij het Project Eenzaamheid, zegt 
hierover: “Ik wil graag iets beteke-
nen voor andere mensen. Dat heb 
ik altijd gehad. Ik zag de oproep 
in de krant en toen heb ik me 

“Er viel een zwaarte van me af”
eerst verdiept in het onderwerp 
eenzaamheid. Ik wilde weten wat 
eenzaamheid inhoudt en toen heb 
ik me opgegeven bij Impuls”.
“We kregen eerst een training 
en daarna werd ik meteen op 
een cliënt af gestuurd. Het was 
natuurlijk eerst even afwachten 
wat ik zou tegenkomen, maar dat 
is me heel erg meegevallen. Het 

doet me nu echt plezier als ik zie 
dat het de mensen goed gaat”.

Activiteiten
De heer Hodiamont vindt het heel 
fijn om te ervaren dat er iemand 
is die zich voor hem interesseert. 
Door de vrijwilliger komt hij nu 
vaker het huis uit en is hij activi-
teiten gaan ondernemen. Zo gaat 
hij onder andere naar Kom op de 
Soep in Chèvremont. Ook heeft hij 
deelgenomen aan de activiteiten 
van de Week tegen de Eenzaam-
heid. De heer Hodiamont: “ Ik voel 
me nu een stuk beter”. 

Aanmelden?
Voelt u zich ook eenzaam en wilt u 
ook bezocht worden door een vrij-
williger van het Project Eenzaam-
heid? Bel dan naar het Meldpunt 
Eenzaamheid bij Impuls:
tel. (045) 545 63 51.

   www.impulskerkrade.nl

Uw aangifte inkomstenbelasting 
een ramp?

Wilt u een afspraak maken?
Dit kan telefonisch op het nummer (06) 47 84 24 04 
in de periode van 20 februari t/m 15 maart 2018 op 
dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 
9.00 en 12.00 uur. 

U kunt bij ons terecht als u :
• 55 jaar of ouder bent;
• in Kerkrade woont;
• een maximum bruto 

verzamelinkomen 
tot € 20.000,- 
(alleenstaanden) of tot € 25.000,- 
(gehuwden en fiscaal partners) heeft.

• uw spaartegoeden niet hoger dan 
€25.000,- (alleenstaanden) 
of € 50.000,- (gehuwden en fiscaal 
partners) zijn.

Een team van vrijwilligers helpt u met 
het invullen  van de aangifte 2017 !

B
el

astingteam Impuls helpt!

Dit is een
gratis service! Let op! Ons telefoon-

nummer is gewijzigd!

 Kerstgedicht

Er moet een ster zijn 
voor iedereen die zoekt
naar wegen en naar woorden
om de ander  tegemoet te gaan.

Er moet een ster zijn
voor degene die zoals zijn herder
zijn tred vertraagt en zich ontfermt
over de achterop geraakte.

Er moet een ster zijn
voor wie amper overeind blijft
en toch zijn schamele verwachting
als een fakkel in zijn ziel bewaart.

Er moet een ster zijn
voor wie nameloos licht in zich draagt
en overal vuurtjes tracht aan te maken
waaraan men zich verwarmen kan.

Er moet een ster zijn 
voor wie de wijsheid en de eenvoud leert
om in doodgewoon gebeuren
het buitengewone van mens-zijn te ontdekken

We schrijven de late jaren 50 
van de vorige eeuw. Om precies 
te zijn 1958.
Een twintigtal leden van bridge-
club “Miljoenenlijntje” besluit om 
hun lidmaatschap op te zeggen 
en richt een nieuwe club op 
die de weinig poëtische naam 
“BridgeclubKerkrade” meekrijgt.

Aanvankelijk gaat het niet zo 
goed met de nieuwe club. Een 
tikkeltje te elitair? Toch maar 
liever skaat spelen? Blijven aan-
modderen of weer opheffen?
Als je bij wijze van spreken 
hartenvrouw kon onderscheiden 
van schoppenheer was je al een 
heel eind op weg en de fijne 
kneepjes leerde je wel bij het 
nakaarten aan de bar!

Dat gaat allemaal drastisch 
veranderen wanneer bridge 
gepromoot wordt op TV. Nieuwe 

bridgeclubs rijzen als padden-
stoelen uit de grond. Er worden 
bridgelessen georganiseerd en 
overal worden toernooien en 
kroegdrives gehouden. Kortom: 
HEEL HOLLAND BRIDGED!
Deze hausse gaat ook aan de 
Kerkraadse club niet ongemerkt 
voorbij. Het aantal leden stijgt zo 
hard dat er zelfs een ledenstop 
volgt! 

Nu, 60 jaar na het oprichten van 
de club is dit jubileum stijlvol 
gevierd in het clublokaal het 
Catharina Hoes in de Lamber-
tistraat op de Holz.
Het Harmonieorkest Kerkrade 
zorgde voor een feestelijke 
opening en de gemeente Kerk-
rade gaf acte de présence in 
de persoon van wethouder Jo 
Schlangen die de voorzitter een 
enveloppe met inhoud namens 
de gemeente Kerkrade aan-

bood. Met een heerlijk buffet 
werd deze dag feestelijk afge-
sloten.

Omdat het ledenaantal de 
afgelopen jaren door diverse 
oorzaken (overlijden, ziekte enz.) 
terugliep, heeft het bestuur op 
1 en 14 september jl. bridgede-
monstraties gehouden in de bi-
bliotheek van de HuB. Kerkrade 
onder het motto: “vindt u ge-
heugentraining, concentratie en 
sociale contacten belangrijk?” 
Dit initiatief bleek een groot 
succes, mede door het feit dat 
de BCK een gratis bridgecurcus 
aanbood.

De lessen zijn op 2 oktober jl. 
gestart met maar liefst 26 cur-
sisten! Voorwaar een prachtig 
resultaat met als doel het brid-
gespel te promoten en nieuwe 
leden voor de club te werven.

BRIDGECLUB KERKRADE VIERT 60-JARIG BESTAANSFEEST



activiteitenagenda van december 2018  tot en met maart 2019

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.

Orgelconcert Elke 1e vrijdag
van de maand

Locatie: Lambertuskerk Kerkrade-Centrum van 12.00 tot 12.30 uur

Boekenbeurs  Elke 1e zaterdag
van de maand

Locatie: Laethof.
Tijdstip: van 11.00 tot 15.00 uur.

Zondag 16 december Tieëkezinge in Kerstsfeer vanaf 19.30  uur in de Wieëtsjaf aan de Markt.
Zondag 16 december Kerstconcert Mannenkoor David met solisten. Locatie: St. Martinuskerk Spekholzerheide.

Tijdstip: 15.00 uur.
Maandag 17 december CVO: Kerst kwajong-toernooi Locatie: café d’r Belg. 

Aanvang 13.00 uur.
Donderdag 20 december KBO: Kerstviering in het Catharina Hoes.

Tijdstip: 14.00 uur.
Donderdag 17 januari  KBO: Lange wandeling.

Informatie Jan de Ruiter, telefoon: (045) 546 26 15
Woensdag 30 januari KBO: “Samen aan tafel”

Informatie Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29
Donderdag 14 februari Lange wandeling.

Informatie Jan de Ruiter, telefoon: (045) 546 26 15
Woensdag   20 februari KBO: Korte wandeling in Wittem.

Informatie Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29
Donderdag 14 maart KBO: Lange wandeling

Informatie Jan de Ruiter, telefoon: (045) 546 26 15
Woensdag 27 maart KBO: “Samen aan tafel”

Informatie: Jan de Ruiter, telefoon: (045) 546 26 15


