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De volgende uitgave van ons blad verschijnt in juni 2019.
De Kerkraadse senioren die in 2019 65 jaar werden of worden, ontvangen pas in 2020 “ ‘t Senior Bledsje”.

INFORMATIE

Sinds januari 2019 is er weer een 
officieel bewonersplatform voor 
Kerkrade-Oost. Op dit moment 
bestaat het nieuwe platform uit 4 
leden: Wim Robroek, Huub Stein-
busch, Joost Wetzelaer en Petra 
Meloni. Wie zijn de nieuwe leden 
en wat zijn hun drijfveren om dit 
platform gestalte te geven? 

Wim Robroek is 72 jaar en ge-
pensioneerd. Hij woont in de wijk 
Kerkrade-Centrum. Als vrijwilliger 
is hij actief bij de H. Lambertuskerk 
in Kerkrade-Centrum. Daarnaast 
is hij ook lid van de redactie en 
coördineert de bezorging van 
het ‘Senior Bledsje’ in Kerkrade. 
Tevens werkt hij bij de ruilwinkel 
Eygelshoven en heeft hij zorg-
gedragen voor de oprichting van 
de jeu de boules-club in Kerkrade. 
Tot op de dag van vandaag is hij 
lid van deze club. Wim wil via dit 
platform de leefbaarheid van het 
Centrum bevorderen en boven-
dien het contact tussen gemeente 
en bewoners versterken, zodat het 
woongenot optimaal blijft. 

Huub Steinbusch is 57 jaar en 
geboren en getogen in de buurt 
Chèvremont. Huub is van mening 
dat wij als burgers invloed kunnen 
hebben op het besturen van onze 
stad en dat is ook de reden dat hij 
toegetreden is tot het platform. Sa-
men kunnen we onze wijken veili-
ger, schoner en leefbaarder maken 
en daar zijn alle bewoners voor 
nodig. Huub hoopt in de komende 
jaren een van jullie aanspreekpun-
ten te mogen zijn. 

Het derde nieuwe lid is Joost 
Wetzelaer, 54 jaar en woont al zijn 
hele leven in de buurt Bleijerheide. 
Joost zet zich al jaren in als vrijwil-
liger in en voor Bleijerheide. Veel 
wijken zijn in de loop der jaren 
veranderd, zo ook zijn buurt/wijk 

Frisse wind in Kerkrade-Oost:
Nieuw Bewonersplatform stelt zich voor

en dit niet altijd ten goede. Toch 
is Joost ervan overtuigd dat de 
kracht van samenwerken het tij 
kan keren. ”Wij vormen immers sa-
men de wijk, samen zijn wij Kerkra-
de en samen zijn wij sterk”. Op dit 
moment wordt volop gewerkt aan 
de transitie van het binnen gebied 
van 4 hoogbouwflats SUPERlocal. 
Als buren hebben hierin middels 
een klankbordgroep een belang-
rijke stem gekregen. Als het gaat 
om innovatie staat Bleijerheide 
hierdoor goed op de kaart. Het is 
een stap in de goede richting. 

Het vierde lid is Petra Meloni, 49 
jaar, ook geboren en getogen in 
de buurt Chèvremont, maar woont 
al jaren in het Rolduckerveld. Ze 
kent de wijk van binnen en van 
buiten, omdat ze jaren als docent 
werkzaam was aan het voormalige 
College Rolduc. Mede daardoor is 
ze ook bekend met de problema-
tiek van de wijk. Zoals meerdere 
wijken, is het belangrijk om ook 
van het Rolduckerveld een veilige 
en mooie omgeving te maken 
waar mensen elkaar steunen en 
helpen waar dat nodig is. Ook 
Petra wil zich graag inzetten voor 

de wijk en ervoor zorgen dat we 
samen de komende jaren positie-
ve energie gaan inzetten om deze 
wijk en de andere in een goed 
daglicht te plaatsen. 

Tot slot wordt het Bewonersplat-
form ondersteund door de op-
bouwwerker van team Wijkontwik-
keling van de gemeente Kerkrade. 
In Kerkrade-Oost wordt deze taak 
waargenomen door Yill Raduzzi. 
Zij helpt bewoners bij het verbete-
ren van de leefbaarheid van hun 
eigen woonomgeving, bijvoor-
beeld door bewoners te helpen bij 
het organiseren van bewonersini-
tiatieven.
Graag willen wij als nieuw platform 
ook nog vermelden dat wij ons 
gelukkig mogen prijzen dat het 
bestuur van de gemeente ons als 
bewoners die kans geeft.

Herkent u zich in dit verhaal en 
wilt u ook iets betekenen voor uw 
buurt, heeft u goede ideeën en 
heeft u interesse om het bewo-
nersplatform te ondersteunen? 
Neem dan contact op met Yill Ra-
duzzi, via yill.raduzzi@kerkrade.nl, 
of kijk op www.wijkwebkerkrade.nl

voorwoord 

Beste Lezers
Beste Lezers
 
Onze voorpagina verraadt het al, Carnaval staat voor de deur.
Nu de feestdagen achter ons liggen, is het tijd voor het Carnaval en voorjaar! 
In deze uitgave een interview met Wiel Vinken, buuttereedner bij uitstek. Dank 
aan de KVV ’Alaaf Kirchroa 1936’ voor het beschikbaar stellen van de foto voor 
ons voorblad.
“t Senior Bledsje” begint aan haar 20e jaargang. Uniek te noemen, dank hier-
voor aan alle mensen, die onze uitgave mogelijk maken. In de 2e editie van dit 
jaar, zullen wij specifiek hierop terugkomen.
Verder aandacht voor de bijzondere hobby van Sjra Coenen, de Winzer van 
Rode. Veel nieuws vanuit de Kerngroepen, wat betreft 
activiteiten, die zij aanbieden in het bijzonder voor onze 
Ouderen. In deze uitgave wordt de buurt Chevremont 
onder het vergrootglas gelegd door Huub Didderen, 
oud-directeur van de basisschool.

Zoals gebruikelijk veel nieuws voor onze Ouderen.

Geniet van het komende voorjaar, voor nu,
veel leesplezier.

De Redactie
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De ge-
meente 
Kerkrade 
besteedt 
jaarlijks 
90 miljoen 
euro aan 
het sociaal 
domein. 
Het sociaal 

domein omvat de Wmo, Jeugdzorg 
en Participatiewet (voorheen de 
Bijstandswet en WSW).
Die 90 miljoen is circa 70% van de 
totale begroting van de gemeente 
Kerkrade. 
Van die 90 miljoen gaat jaarlijks 15 
miljoen naar de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo). De 
Wmo is met name bedoeld voor 
ouderen, zieken en mensen met 
een beperking.
Circa 4900 Kerkradenaren maken 
gebruik van Wmo-voorzieningen. 

De miljoenen in het sociaal domein
Enkele cijfers:
Bijna 4 miljoen wordt uitgegeven 
aan huishoudelijke hulp (Hbh) en 
5 miljoen aan de begeleiding en 
dagbesteding van geïndiceerde 
bewoners.
De vervoersvoorzieningen waaron-
der het vervoer van Omnibuzz kos-
ten jaarlijks 1,2 miljoen euro. Voor 
rolstoelen, scootmobielen en der-
gelijke wordt ruim 800.000 euro 
uitgegeven en voor woningaan-
passingen, zoals bijvoorbeeld het 
plaatsen van een traplift, wordt 
380.000 euro uitgegeven.

Echter de laatste jaren krijgen we 
steeds minder geld vanuit Den 
Haag om al onze taken in het 
sociale domein uit te voeren. Met 
name in de Jeugdzorg zien we dat 
de inkomsten van het Rijk ver ach-
ter blijven bij de jaarlijkse uitgaven 
door de gemeenten. 

Voor veel gemeenten, zo ook Kerk-
rade, ligt er een flinke opgave om, 
gezien de tekorten in het sociaal 
domein, de jaarlijkse begroting in 
balans te houden.
Het wordt tijd dat Den Haag “over 
de brug komt” en dát geld aan 
de gemeenten geeft dat zij nodig 
hebben voor een fatsoenlijke uit-
voering van de aan de gemeenten 
opgedragen taken.
Ook in Kerkrade zijn wij benieuwd 
hoeveel extra geld in 2019 van-
uit Den Haag beschikbaar wordt 
gesteld.

Ik wens u prettige paasdagen en 
een fijn voorjaar.

Met vriendelijke groet,

Leo Jongen
Wethouder van o.a. Wmo en Oude-
renbeleid

“Over twee we-
ken ga ik op 

vakantie naar 
babydorm”.
Benidorm

Kids Prietpraat

De bijdrage van Impuls betreffende

“ UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING EEN RAMP? “
Voor deze bijdrage werd abusievelijk de 
foutieve copy gehanteerd, waarvoor
onze excuses.
Een team van vrijwilligers helpt 
u met het invullen van de aangifte 
van 2018, was de boodschap.
Wilt u alsnog een afspraak maken, neem dan 
telefonisch contact op met 06 - 55 60 56 76.

 Rectificatie

Per 1 januari 2019 hebben de af-
delingen Ouderenwelzijn, Oude-
renadvies en Vrijwilligerscentrale 
Kerkrade hun samenwerking 
onder de naam Team Welzijn 
een nieuwe dimensie gegeven. 
Deze afdeling van stichting 
Impuls gaat vanaf dit jaar door 
een wijkgerichte aanpak beter 
aansluiten bij de behoefte in de 
wijk en meer samenwerken met 
andere disciplines. De beroeps-
krachten zien deze wijkgerichte 
aanpak als een uitdaging en 
meerwaarde voor de burgers in 
de wijken.

Wijkpunten
De wijkgerichte aanpak wordt 
gefaseerd ingevoerd en zal in 
een aantal wijkpunten terug te 
zien zijn. In het eerste halfjaar 
gebeurt dit in de wijkpunten ’t 
Westhoes in de wijk West en 
P3 in de wijk Oost. Later in het 
jaar zullen ook de wijkpunten in 
Noord en Bleijerheide volgen.
Als burger kunt u dan direct in 
uw wijk terecht voor alle dien-
sten die het team Welzijn te 
bieden heeft. Of dat nu voor 
vrijwilligerswerk is, een activiteit 
voor senioren, een vraag voor 
ouderenadvies of voor de Bood-
schappenbus.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn en blijven het 
cement van de samenleving! 

Ook in de wijkpunten gaan ze een belangrijke rol spelen. Ge-
schoolde en ervaren vrijwilligers gaan de eerste opvang doen in 
de wijkpunten. Zij ontvangen u wanneer u met een vraag komt of 
beantwoorden een telefoontje. 
Vervolgens zorgen zij ervoor dat uw vraag op de juiste manier be-
antwoord of doorgeleid wordt. 

Samenstelling en takenverdeling Team Welzijn
In de samenstelling van Team Welzijn is een personeelswisseling 
geweest. Marco Vanhommerig wordt opgevolgd door Kevin Renier-
kens. De taakverdeling in Team Welzijn is als volgt:
Wijkpunt ’t Westhoes & wijk West Helma Kölgen
Wijkpunt P3 & wijk Oost Mariska Vreuls
Wijkpunt Noord & wijk Noord Els Ramekers
Boodschappenbus & ANWB AutoMaatje Frans van der Reijden
Buurtbemiddeling & Support@home Kevin Renierkens

Binnenkort worden de contactgegevens van de wijkpunten bekend 
gemaakt. Maar in de overgangsfase kunt u uiteraard nog terecht op 
het algemene nummer van Impuls: tel. ( 045) - 545 63 51.

TEAM WELZIJN IMPULS
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EVENEMENT EVENEMENT

Burgemeester Jos Som: “Vorig jaar 
werd dit evenement bezocht door 
meer dan 10.000 bezoekers. Door 
het evenement plaats te laten vin-
den op de Markt, op het plein voor 
de Rodahal en in het Stadspark 
was de sfeer gezellig en was er 
genoeg ruimte voor alle bezoekers 
om alles te bekijken en te bele-
ven. De organisatie is al geruime 
tijd druk doende om u ook dit jaar 
weer te verrassen met een uniek 
programma.”

Samen genieten
Tijdens de Zwaailichtendag kan 
er niet alleen gekeken worden 
naar de grote voertuigen van de 
hulpdiensten maar zijn er ook tal 
van activiteiten, simulatoren en 
demonstraties waarvan de jonge 
deelnemers doorgaans flink 

Beleef samen de Euregionale Zwaailichtendag Kerkrade

onder de indruk zijn. Zo kunnen 
de (klein)kinderen terecht in HuB. 
Kerkrade voor een ontmoeting 
met Brandweerman SAM, bekend 
van de internationale tv-serie 
voor kinderen. Daarnaast ver-
zorgt de Muziekkapel Vrijwillige 
Politie District Kerkrade om 12.00 

uur op de markt een concert en 
zorgt een Brandweermannen-
orkest de gehele middag voor 
sfeer in het centrum. Tevens zijn 
er workshops, straatartiesten 
en andere activiteiten waardoor 
deze familiedag een bijzondere 
dag kan worden.

Op zaterdag 13 april van 11.00 tot 17.00 uur presenteren o.a. defensie, politie, ambulance en brandweer 
uit binnen- en buitenland zich voor de vierde keer tijdens de grootste Euregionale Zwaailichtendag van de 
regio, in Kerkrade. Deze familiedag bij uitstek is er een die u niet wilt missen! Er zijn behalve de aanwezig-
heid van hulp- en aanverwante diensten namelijk tal van unieke activiteiten voor alle leeftijden: livemu-
ziek, workshops, meet & greet, bijzondere voertuigen, een showkorps, foodtrucks, etc.  

Luchtmacht
Na het einde van het dagpro-
gramma gaat de Euregionale 
Zwaailichtendag in de avond nog 
door met een uniek concert van 
het Orkest Koninklijke Luchtmacht 
met als titel Missions, in het the-
ater van Kerkrade. Dit concert is 

een ware belevenis vanwege de 
combinatie van (actuele) muziek, 
waargebeurde verhalen, licht en 
spektakel op het podium. Kaarten 
kosten slechts € 17,50 en zijn ver-
krijgbaar bij de kassa van Park-
stad Limburg Theaters of via
www.plt.nl 

Ingrediënten
• 400 gr vastkokende aardappe-

len in grove stukken
• 200 ml kookroom
• 150 gr geraspte kaas
• 1 el grove mosterd
• 300 gr witte asperges ge-

schild, in drieën gesneden
• 200 gr beenham dunne plakjes
• peper en zout

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 

180°C en vet een ovenschaal 
lichtjes in met wat olie.

2. Kook de aardappelen tot ze 
bijna gaar zijn. Giet af en laat 
de aardappelen even uitwa-
semen. Leg de aardappelen 
onderin de ovenschaal.

3. Kook de gesneden witte asper-

ges zo’n 3 minuten voor en ver-
deel deze vervolgens over de 
aardappelen in de ovenschaal. 
Bestrooi met peper en zout.

4. Verwarm de kookroom in een 
steelpannetje en voeg hier de 
mosterd en 100 gr geraspte 
kaas aan toe. Roer door tot de 
kaas gesmolten is. Schenk de 
roomsaus over de aardappelen 
en asperges in de ovenschaal. 

5. Drapeer de plakjes beenham 
over de witte asperges in de 
ovenschaal. Strooi de rest van 
de geraspte kaas over de ham.

6. Bak de ovenschotel met witte 
asperges en beenham in het 
midden van de oven zo’n 20 
minuten tot de aardappelen en 
asperges volledig gaar zijn en 
de kaas bovenop gesmolten is.

Gegratineerde ovenschotel met witte asperges en beenham

Vrijwilligers
De organisatie van dit evenement ligt in 

handen van een aantal professionals. 
Maar er zijn handen tekort om op 13 

april alles te kunnen regelen. Daarom 
zijn wij voor de uitvoering op de dag zelf 

op zoek naar vrijwilligers. Aanmelden 
kan via gemeentehuis@kerkrade.nl 
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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

Jód Jezonk
Wail uur allemoal ónjezonk leëft, mós doa jet a jedao 
weëde. Dat vingt ózze jemeenderoad. Wat die allemoal 
mit ós dom Kirchröadsjer vuurhant!
Wist uur wal wie vöal klumpsjer tsoeker in ing flesj 
zusses zitse? Me ziet ze nit, mar me preuft ze natuurliech 
waal. En al die klumpsjer weëde ömjezats i vet.
Iech huur uuch dinke: ‘ne miensj mós doch jet han! ’t 
Is mar wat uur ’jet’ neumt. En dat jet is lang nit vuur 
jidderenne ’t zelfde.
Zou dat ónjezonk zieë van al die Kirchröadsjer aming 
jet tse maache kanne han mit die pizzakoeriers die 
durch Kirchroa zauze en diech d’r kui heem bringe? De 
kaloriejebrijade hat Kirchroa injepalmd. 
Ejaal wie jód of sjleët uur uuch veult, ós 
jemeendebesjtuur hat ziech jek losse  maache durch 
jezonkheetsmaiere die jeld welle verdene an uung 
ieëlend.  Ze hant jezieë dat uur vöal tse dik zut, uuch 
vöal tse wennieg beweëgt, de verkierde dinger èst en 
drinkt en bij dat alles óch nog ens tse sjtief zut. Zelver 
de sjongsreme binge is al lang nit mieë d’rbij, nog tse 
sjwieje van ’t oeszich óp d’r óngenerum! Iech wees ‘t: 
deë boech hat jeld jekost en uur hat óch joare druvver 
jedao öm dem tse tsuuchte, mar jezonk wuur angesj. 
Övver de ónjesjeneerde vetrolle hant v’r ’t mar nit.    
Ózze jemeenderoad wurpt miljoeëne d’r teje a öm uuch 
werm jezonk en sjlank  tse krieje. Doavuur weëdt i jen 
dörp e pienöakeles jebouwd mit ‘ne Engliesje naam: 
’t Center Court. Doa komt uur an ’t koad-sjpringe, 
hikbaan óphelle, d’r kókkeleboots sjlao, sjwömme 
en bóksjpringe. Weë nit mieë va jen eëd kunt – wail 
zie of heë ’t ziech tse jód hat losse jao – kunt óp 
wasser en broeëd tse sjtao. Ing blonde diëtiste liert 
uuch hongerlieje. Doabij weëdt Kirchroa de ieësjte 
Hollendsje jemeende mit ’t etiket: piefesjwaamvrij. ’t 
Is sjloes mit ’t flempe. Wuur jód vuur ‘t toerisme: alle 
naas jezoks kunt dan noa ós Davos öm hei aaf tse kicke 
en tse koere. ’Kurort Kerkrade, bitte nicht hupen!’ Sjiek 
wa. Dat dat Engelsj Pienöakeles jeld jeet koste, broech 
iech uuch nit tse vertselle. Mar in ing 
sjteerieche jemeende die vuur alles jeld hat, 
is dat jee probleem. En angesj kriet ‘r 
jet óp de sjtuur jeklatsjt: an ’t 
betsale komt uur dat allemoal 
zoeë wie zoeë.  
D’r Battraaf 
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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

INFORMATIE

De bestemming is: ‘De Rode Beuk’, 
een ontmoetingscentrum, gemeen-
schapshuis, gelegen tegenover het 
nog altijd imposant ogende voorma-
lige klooster. We komen binnen in 
een grote, fraai aangeklede en van 
mooi meubilair voorziene ruimte, 
met buffet, de mogelijkheid om te 
biljarten, spellen te doen of simpel-
weg een babbel te maken. Mensen 
in kledingdracht bestemd voor het 
Oktoberfeest lopen rond. Kortom, 
het ziet er goed uit. We worden te 
woord gestaan door twee oudge-
dienden op het gebied van voorzie-
ningen voor ouderen, Jo Vaessen 
en Ad Raaijmakers. De eerste, Jo 
Vaessen is gaandeweg zijn leven, 
mede via zijn zoon, de zorgvoorzie-
ning binnen gerold, Ad Raaijkma-
kers, in zijn beroepsleven actief in 
de industriewereld, is na zijn pensi-
onering gevraagd als vrijwilliger en 
voelt zich nu helemaal op zijn plek.
U leest nu in ’t Senior Bledsje, één 
van de communicatie- en informatie-
middelen in Kerkrade richting de ou-
dere medemens. ,,Dat hebben we in 
Simpelveld en Bocholtz niet ”, zegt 
Jo Vaessen. Maar dan ook: “Vanuit 
de KBO hebben we hier voor de 
ouderen wel het blad Nestor, dat 10 
keer per jaar uitkomt.” Ad Raaijma-
kers vult aan: ,,Een ander blad, d’r 
Troebadoer, komt overigens weke-
lijks uit, in een groot deel van het 
Mergelland”. “ Dat is bestemd voor 
alle leeftijden. Ook daarin kunnen 
mensen veel informatie vinden.” 
Concluderend is er dus, net als in 
Kerkrade, in Simpelveld en Bocholtz 
sprake van ruime informatievoorzie-
ning in het op papier geschreven 
woord.

Als we praten over de Wmo-voor-
zieningen in de gemeente Sim-

pelveld, spreken beide mannen in 
algemene zin waardering uit. ,,Ver-
beterpunten zijn er natuurlijk altijd, 
maar in grote lijnen is het niet 
verkeerd allemaal”, aldus de man-
nen. ,,Verbeterpunt”, zo klinkt het, 
“zou kunnen zijn dat men iets meer 
vanuit de vraag dan vanuit het aan-
bod redeneert. We doen ons best 
om de gemeente daarin van advies 
te dienen. De adviesraad, waar wij 
deel van uitmaken, begint weer 
aardig te functioneren.”

Wie op internet googelt om iets te 
weten te komen over de voorzie-
ningen voor ouderen in Simpelveld 
en Bocholtz, komt al snel uit bij d’r 
Durpswinkel, in Simpelveld geves-
tigd in de door ons bezochte Rode 
Beuk en in Bocholtz aan de Wilhel-
minastraat. Je kunt er, volgens de 
informatie op de site en dat wordt 
bevestigd door Jo en Ad, voor veel 
zaken terecht. Denk aan kleine 
klussen, hulp bij het strijken en 
het doen van boodschappen, een 
maaltijdservice, adviezen over wo-
nen en zorg en ga zo maar door.

D’r Durpswinkel wordt gerund door 
vrijwilligers. Vanaf 1 januari 2018 tot 
ons bezoek, blijken er plus minus 
450 hulpaanvragen binnen te zijn 
gekomen. Als men zelf onvoldoen-
de kennis in huis heeft om mensen 
echt te kunnen helpen gaat men 
te rade bij de professionals van 
Impuls, eveneens gevestigd in 
de Rode Beuk. Impuls, dezelfde 
organisatie werkt ook voor de 
gemeente Kerkrade, beschikt over 
ruime professionele kennis op vele 
vlakken. ,,Angelica Koster en an-
deren doen daar uitstekend werk”, 
zegt Ad Raaijmakers. ,,Een sterke, 
energieke en daadkrachtige per-

Waar is het gras groener, bij de buurman?
Over zorgvoorziening in Simpelveld en Bocholtz!!!

soonlijkheid”, vult Jo Vaessen aan.
Diverse onderwerpen passeren de 
revue. De participatiemaatschap-
pij, de toenemende vergrijzing, 
maar vooral ook de mantelzorg. 
Men concludeert dat mantelzorg 
een steeds vaker terugkomend 
iets is. Daardoor, net als op andere 
plekken in onze omgeving en met 
het oog op de toekomst een punt 
van extra zorg. In Simpelveld en 
Bocholtz heeft men daar een initia-
tief voor ontwikkeld, waarmee men 
jongeren bewust wil maken van 
het begrip “mantelzorg”

Dat doet men door vanuit het 
steunpunt Mantelzorg, daar gaan 
ervaren vrijwilligers met kinderen 
op stap, spelletjes te laten doen 
en lessen te verzorgen op school, 
die worden gegeven door Hella 
Senden. Dat alles begint langzaam 
maar zeker te leiden tot een win-
win situatie.

Tot slot volgt er een leuke anekdo-
te van Jo Vaessen. Hij vertelt: ,,Een 
man kwam vaker langs, een kwar-
tier of wat langer. Ik hoefde niets 
te doen, alleen te luisteren. Hij 
had het moeilijk. Plots verscheen 
hij niet meer. Een tijdje later trof ik 
hem weer, op een bankje gezeten. 
Hij zag er nu prima verzorgd uit. Hij 
was uit de problemen en bedankte 
me voor het luisterend oor. Dat 
soort dingen geeft voldoening. 
Bovendien blijkt er uit dat een 
luisterend oor vaak belangrijk is. 
De vraag achter de vraag zien, zeg 
maar.”

Als we naar huis gaan, mijmeren 
wij nog even na, Simpelveld is 
goed bezig. Eenzaamheid behoeft 
geen probleem te zijn.

Kerkrade heeft een scala aan voorzieningen voor de senioren onder ons. Diverse maatschappelijke orga-
nisaties spelen daar een rol in. Als je de voorzieningen voor de ouderen op peil wil hebben en ook houden 
is het nooit verkeerd eens om je heen te kijken. Eerder werd Herzogenrath bezocht. Deze keer bracht een 
vertegenwoordiging van ’t Senior Bledsje een bezoek aan Simpelveld.
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Bent u op zoek naar een leuke activiteit. De kerngroep Terwinselen heeft
nog enkele plaatsen vrij bij ondergenoemde activiteiten:
maandag Zumba gold 18.00 - 19.00 uur
maandag en dinsdag Dames hobby 13.30 - 16.00 uur
dinsdag Actief wandelen 11.15 - 12.15 uur
dinsdag Koersbal 10.30 - 12.30 uur
woensdag Sport en Spel 11.00 - 12.00 uur
donderdag Schilderen 14.00 - 15.30 uur
vrijdag Body & Mind 14.00 - 15.00 uur

De Sport-  en spelactiviteiten vinden plaats in de sporthal gelegen aan de
Singelweg. Alle andere activiteiten vinden plaats in de zaal bij Impuls
(linker vleugel van het Stjaater Hoes Schaesbergerstraat 27A).
Heeft bovenstaande uw interesse gewekt, kom dan vrijblijvend eens
GRATIS mee doen met de activiteit. Kosten voor bovenstaande activiteiten zijn minimaal
(maandelijkse incasso bedraagt tussen de € 3,40 en € 9,80 afhankelijk van de activiteit)
Graag aanmelden bij de heer Schaaf, voorzitter van de Kerngroep tel. (045) 541 07 97
of per mail edschaaf46@gmail.com

Biedt een nieuwe activiteit aan voor alle leeftijden.
 
Body en Mind training
Een training waarbij u flexibiliteit en kracht opbouwt en u een gevoel krijgt 
van rust en kalmte. Er wordt afwisselend gewerkt. Tijdens deze trainingen 
ga je op een speelse, actieve manier luisteren naar je lichaam. Het doel is 
dat het lichaam in een toestand van harmonie en balans komt.
 
Wanneer: Dinsdagmiddag van 16.00 - 17.00 uur.
Locatie: Patronaat Bleyerheide, 
 Ursulastraat 232 (linker zijingang).
Startdatum: 12 maart 2019
 
Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd om mee te komen doen, neem 
dan contact op met de voorzitter van de kerngroep. Tel. 06 12 26 08 88.

Nu de winterperiode ten einde 
loopt, worden er weer vakantie-
plannen gemaakt.
Zoals ieder jaar staan wij ook 
weer in de startblokken om er op 
uit te trekken. Deze keer gaan 
we richting Noord-Duitsland en 
wel Mecklenburg-Vorpommern.
Hier wordt een bezoek gebracht 
aan enkele mooie steden 
zoals Wismar, Lubeck, Rostock, 
Schwerin etc.
Deze reis vindt plaats in de 

periode van 16 juni tot en met 25 
juni 2019.

De kosten voor deze reis bedra-
gen: € 625,-- per persoon voor 
een 2 persoons kamer.
Wij hebben nog enkele kamers ter 
beschikking, het is wel prettig als 
je een beetje mobiel bent, gebruik 
van een rollator is geen bezwaar.
Heeft u interesse, neem dan even 
contact op met Riet Geurts
tel. 06 12 26 08 88.

ACTIVITEITEN KERNGROEP TERWINSELEN

KERNGROEP CENTRUM ZUID

KERNGROEP INFORMATIE

Kerngroep Noord in Eygelshoven 
heeft al een aantal jaren een groep 
mensen die schilderen op porse-
lein.
Het is een groep met hele vaar-
dige schilders.
Het groepje is op zoek naar 

nieuwe deelnemers, dus als er 
liefhebbers zijn......?
Zij zijn graag bereid om hun ken-
nis met nieuwe schilders te delen.

Hebt u interesse, neem dan eens 
een kijkje op vrijdagmorgen in 

de ouderensoos, Socioproject, te 
Eygelshoven. U kunt het groepje 
daar aan het werk zien van 9.30 
tot 11.30 uur.

Het is niet nodig je vooraf aan te 
melden, iedereen is welkom.

Cursus bloemschikken kerngroep Terwinselen
We starten weer met bloemschikken in 2019
Er zijn nog enkele plekken vrij...dus meld u snel aan.
De lessen vinden een keer per maand plaats op donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur, Impuls, zijingang 
van het Sjtaater Hoes, gelegen aan de Schaesbergerstraat 27a.
Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter van kerngroep Terwinselen:
Per mail: edschaaf46@gmail.com of tel. (045) 541 07 97
De lessen moeten vooraf betaald worden en kosten € 20,-- incl. materiaal

Iedere maandagavond van 19.00 
tot 20.00 uur is Eygelshoven in 
country sfeer. 
Denk nu niet als je dit leest dat 
de maandagavonden de inwo-
ners per paard door Eygelshoven 
crossen, nee, er wordt gedanst 
en meer specifiek, er wordt aan 
line dance gedaan. Sinds enkele 
maanden is hier namelijk een line 

dance groep actief. Line dance 
kan op vrijwel alle muziekstijlen 
gedanst worden en dat wordt 
tegenwoordig ook gedaan. 
Dus berg die laarzen en die cow-
boyhoed maar weer op, gewone 
kleding volstaat, al zou ik een 
kokerrokje niet adviseren. 
Line dance is in de wijkcentra 
populair aan het worden. Niet gek 

want het is laagdrempelig omdat 
je geen partner nodig hebt en 
de passen makkelijk aan te leren 
zijn. En wat heel belangrijk is, je 
beweegt!
Laat dus het beeld van de rode 
zakdoek en geknoopte geruite 
blouse maar los en kom eens kij-
ken op de maandagavond in het 
Socioproject in Eygelshoven. 

KERKRADE NOORD
Line dance

Porseleinschilderen
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‘ Per toeval buuttereedner’Wiel Vinken
Öcher Penn wordt hij onder-
scheiden als korporaal (2004) en 
luitenant (2006). In 2009 ontvangt 
hij de Joode Sjteer van de Ieëre 
Road van de Vasteloavends Ver-
ain Kerkrade West en in 2016 volgt 
de Koninklijke onderscheiding Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. 
Vinken voelt zich soms een beetje 
ondergewaardeerd door de KVV 
Alaaf Kirchroa 1936, maar ik heb 
er geen moeite meer mee. “Ik ben 
het hele jaar bezig met optredens 
en heb het zodoende druk ge-
noeg”.

Hij heeft ook enkele liedjes ge-
schreven zoals: Kaalhei, mieng 
heemet, Mam bedankt, Mieng 
moddersjproach, Kirchroa mie 
Kirchroa en d’r Joepeman. In 1998 
wordt de cd Mieng Heemet uit-
gebracht, in het jaar daarop Willi 
für Willy en in november 2001 de 

In de jaren zeventig neemt hij 
regelmatig deel aan de Limburgse 
buuttekampioenschappen. In 1971 
wint hij de publieksprijs met zijn 
optreden als D’r Volle. Verder 
werkt hij mee aan buutte elpees 
van de platenmaatschappij van 
Johnny Hoes. In 1984 wordt Vin-
ken buuttekampioen van zuidoost 
Limburg. Alleen Kerkradenaar 
Jacques Janssen heeft dat ooit 
eerder gepresteerd. Vorig jaar 
wint hij de eerste Limburgse buut-
tecup. ,,Een mooi succes”, zegt 
Wiel. ,,Vooral omdat het publiek 
de winnaar aanwijst.”

Ook over de grens valt Wiel di-
verse onderscheidingen ten deel. 
In 1981 wordt hij Buuttereedner 
des Jahres in Aken en in 2000 
ontvangt hij de Gouden Kangeroe 
(Limburgse carnavalsvereniging 
in Australië). Door de Sjtadtjarde 

,,Totdat ik tijdens het vieren van oud op nieuw begin jaren 
zestig in de vorige eeuw bij de zus van Alda enkele moppen 

vertel”, zegt Wiel. ,,Iedereen was enthousiast en vond het goed 
genoeg voor een buut. Ik was nogal huiverig, maar werd voor 

het blok gezet doordat ik op een raamaffiche als buuttereedner 
werd aangekondigd tijdens een optreden in Heerlen voor de 

stadsprins. Daarna is het snel gegaan met optredens in allerlei 
Limburgse plaatsen, tot in Duitsland en België toe. In Duitsland 

dragen ze me op handen, ook vanwege mijn Rudi Carrell accent.”

Hoeveel optredens zanger en 
buuttereedner Wiel Vinken achter 
de rug heeft, is niet bij te houden. 
Dat het er veel zijn, moge duide-
lijk zijn. In 2017 staat hij namelijk 
55 jaar in de buut en viert dat met 
een eigen feestavond in samen-
werking met de Vasteloavends 
Verain Kerkrade West. De nu 
79-jarige Vinken is óp Kaalhei 
geboren. Hij heeft daar zeventien 
jaar gewoond, alvorens hij met 
zijn ouders verhuist naar de Gra-
verstraat in Spekholzerheide. In 
1962 trouwt hij met Alda Wolters. 
Na vijf jaar bij zijn ouders te heb-
ben gewoond, verhuizen zij voor 
een jaar naar de Ailbertuslaan 
om vervolgens definitief de intrek 
te nemen in hun woning aan de 
Bockstraat 34 in de Kerkraadse 
buurt, de Holz.

Wiel wordt huisschilder, gaat naar 
de kunstacademie in Maastricht 
en is nog een tijdje begeleider ge-
weest in het Klinikum in Aken. Aan 
een carrière als buuttereedner 
heeft hij in eerste instantie nooit 
gedacht. 

kerst-cd Frieden auf Erden.
Verder werkt hij mee aan Kirchroa 
vuur Kirchroa en Kirchroa jeet 
plat. Bij de Kerkraadse politieke 
partij Ons Kerkrade stond hij op 
de verkiezingslijst, maar hij heeft 
geen enkele politieke ambities. 
Daarnaast is hij ook vrijwilliger 
bij verpleeghuis Lückerheide in 
Kerkrade.

Wiel Vinken, in de volksmond ook 
wel Wieltje Vinken genoemd, gaat 
nog even door. Bij het maken van 
een buut, waarbij de sjweiermam 
vaak een rol speelt, geldt dochter 
Tiny als klankbord. ,,Zij heeft er 
een goede kijk op of een mop 
goed of niet goed aankomt bij 
het publiek. Als ik 60 jaar in de 
buut vol kan maken, stop ik. Mijn 
droom is om ooit eens een avond-
vullende one man show te maken. 
Dat lijkt mij prachtig.”
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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).

INFORMATIE

“Dank je wel voor je leuke artikel 
in het Senior Bledsje, maar je hebt 
me wel met dat verhaal in de pro-
blemen gebracht”. Hmmmmm....?
“Messen en scharen slijp ik, maar 
schaatsen.....dat is een ander 
verhaal.”

Nu had André wel kunnen wach-
ten op een rectificatie in het 
Senior Bledsje. Maar dan kennen 
we André nog niet.
Her en der stak hij zijn voelhorens 
uit met de vraag: hoe slijp je een 
schaats?
U begrijpt het al, we zijn een paar 
maanden verder en André is de 
kunst van het schaatsen slijpen 
machtig.

Hij ontwikkelde heel inventief 
een klem zodat hij zijn handen 
vrij heeft voor het slijpen van de 
scheve of beschadigde schaats.

Voor ons kan het winterseizoen 
aanbreken en alle schaatsliefheb-
bers kunnen met hun botte ijzers 
veilig terecht bij André, je schaats 
blinkt als nieuw als hij eraan ge-
werkt heeft.

Weet u het nog? André is iedere 
eerste zaterdag van de maand 
te vinden in de oude Laethof in 
Eygelshoven.

Vervolg...op de scharensliep
 Reactie op onze uitgave 04.2018 

Peggy ziet in haar werk regelma-
tig hoe mensen vereenzamen en 
niet de deur uitgaan. “Ik maak dan 
extra tijd vrij om samen een kopje 
koffie te drinken en een praatje 
te maken. Zij is ook betrokken bij 
de aanpak van eenzaamheid in 
de gemeente Kerkrade in samen-
werking met Ouderenwelzijn van 
Impuls en de MeanderGroep. “Het 
is niet gemakkelijk om mensen zo 
ver te krijgen dat ze toegeven dat 
ze eenzaam zijn en de deur uit 
moeten om anderen te ontmoeten. 
Als thuishulp ben je een vertrouwd 
gezicht, dus bieden we aan sa-
men die eerste stap te zetten. Dat 
helpt.”

Ze kijkt om zich heen terwijl de 
bezoekers van de muziekmiddag 

Muziek verbindt
Nog maar 9 jaar oud en een muzikaal natuurtalent maar ook een ras-entertainer. Mica stal, met zijn op-
treden op zijn Wiener (een accordeon) tijdens een gezellige muziekmiddag in Zorg- en revalidatiecentrum 
Hambos op 3 oktober, de harten van alle aanwezigen.
Deze muziekmiddag was een van de activiteiten van Samen Leven Kerkrade in het kader van de week 
tegen de eenzaamheid. Zijn moeder Peggy van de Berg, werkzaam als thuishulp bij Meander Hulp Thuis, 
kwam met het idee voor dit optreden. “Ik vond het een goed idee om iets extra’s te bieden. Misschien 
helpt het om mensen te verleiden naar zo’n bijeenkomst te komen.”

binnen druppelen. “Ik hoop dat ze 
nieuwe contacten leggen. Mis-
schien ontmoeten ze wel mensen 
die in hetzelfde complex wonen.” 
Zoon Mica reageert enthousiast. 
“Ja, dan kunnen ze iets afspreken 
net zoals wij kinderen.”Kom je met 
me spelen met de bouwblokken?” 
Ging het maar zo gemakkelijk, 
zucht zijn moeder.“Kinderen heb-
ben nog een open blik. Wij, vol-
wassenen, hebben oogkleppen.”

Dan pakt Mica zijn accordeon en 
begint te spelen. Het is echte ‘stim-
mungsmuziek’. De mensen lachen, 
zingen, klappen en ‘sjunkelen’ 
mee. Ze genieten zichtbaar. De 
eerste stap is gezet, nu nog straks 
een praatje maken met een van de 
andere aanwezigen.
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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 

”Als Jesse naar 
juffrouw Meloen 

(Milou) gaat,
mag ik naar 

juffrouw Anita”.

Kleine broertje van 
Jesse zegt:

Kids Prietpraat

Sjra Coenen, onderwijzer van 
beroep, bracht zijn jeugd door in 
Banholt. Als zijn vader in wijn gaat 
handelen, komt hij er voor het 
eerst mee in aanraking. Lang blijft 
hij fijnproever, maar daar blijft het 
dan ook bij. Anderhalf jaar na het 
overlijden van zijn geliefde echtge-
note Lies, vindt er, in 2001, een niet 
onbelangrijke ontmoeting plaats. 
Sjra treft Frits Sprokel en die maakt 
hem enthousiast om toe te treden 
tot de Winzer van Rode in Rolduc. 
,,Frits strikte in die tijd iedereen”, 
vertelt hij geëngageerd, ondertus-
sen met zijn twee interviewers ge-
nietend van een heerlijke Abdijwijn 
Rolduc uit 2017. Frits Sprokel en 
Theo Kutsch zijn degenen die het 
initiatief hebben genomen om de 
wijnberg in Rolduc, op de helling 
met uitzicht op Herzogenrath, te 
herstellen. In het voorjaar van 1999 
wordt weer voor het eerst aange-
plant, te beginnen met 500 wijn-
stokken Regent. 

Tot de ontmoeting met Frits Spro-
kel was Sjra eigenlijk wel wijnlief-
hebber, maar nog niet actief in de 
wijnbouw. Dat verandert snel. In 
2001 trekt hij met de caravan naar 
Mayschoss dat sinds 1104 banden 
met Rolduc heeft. Daar komt hij 
in contact met Heribert Gilsdorf, 
Heinz Ley en Rudolf Mies. Van die 
mannen leert Sjra de kneepjes van 
het vak dat wijnbouw heet, zoals 
het snoeien van de druivenstok. 
Hij brengt de opgedane vakkennis 

over aan anderen in Rolduc. Inmid-
dels zijn er ongeveer 8 ‘wijngeleer-
den’ onder de Winzer van Rode. 
Sjra Coenen voert zijn kennispeil 
nog wat op als hij in 2002 met suc-
ces examen aflegt en als “Meester 
Wijnproever” te boek staat bij het 
Nederlands Wijngilde, samen met 
400 anderen op een snikhete dag 
in Nieuwegein. Hij heeft dan een 
opleiding achter de rug bij Lambert 
Smeets in Maastricht.

De traditie van wijnbouw in Rolduc, 
die eigenlijk zijn oorsprong vond 
in de middeleeuwen, maar tus-
sentijds is verdwenen, is dan dus 
hersteld. De eerste gelden, beno-
digd om de onkosten te dekken, 

worden verworven met afvullen 
van de Cairanne, een Franse wijn 
uit de Vaucluse. ,,Over middelen 
gesproken”, vertelt Sjra:  ,,We 
moesten het eerst doen met een 
duwende gazongrasmaaier, niet 
echt handig op een helling, een 
vaak protesterende rugspuit, een 
bosmaaier. Wat volume betreft, we 
gingen een keer met plastic zak-
ken op pad naar Mayschoss. Daar 
lachte men zich een ongeluk. Nu is 
het gelukkig beter. We beschikken 
over een zitmaaier en een nieuwe 
moderne spuit.”

In 2004, als Rolduc 900 jaar be-
staat, trekken ongeveer 30 man-
nen, onder wie Sjra Coenen en 

Frans Hoe-
vels te voet 
vanuit May-
schoss naar 
Rolduc, een 
tocht die vier 
dagen in be-
slag neemt. 
Er wordt met 
paard en 
wagen, net 
zo als in de 
oude tijden 
dus, met suc-
ces 228 liter 
van de beste 
Spätburgun-
derrotwein 
naar Rolduc 
overgebracht. 
In eerdere ja-
ren slaagden 

die missies niet altijd. Sjra weer: ,,In 
de Annales Rodenses is opgete-
kend dat zo’n zelfde tocht in 1743 
bij het oversteken van de Ruhr is 
gestrand. Twee paardenknechten 
kwamen om het leven en alle wijn 
ging verloren.”

We krijgen uitleg over het suiker-
gehalte van wijnen, het begrip 
Oechsle. ,,Eén Oechsle staat voor 
ca. 2,5 gram suiker per liter”, zo 
laat de wijnkenner ons weten. Dan 
volgt praktische uitleg over de 
werking van de refractometer en 
de Blitzbinder, waarmee de ranken 
worden vastgezet. Ook vertelt Sjra 
Coenen ons over de eigenschap-
pen, oorsprong en herkomst van 
de Regentdruif, die in noordelijke 
contreien goed gedijt, onder meer 
dus in Rolduc.   

Kwaliteit moet worden gewaar-
borgd. Tussen maart en oktober zijn 
ongeveer 20 mannen elke maandag 
bezig met het onderhoud van de 
wijnberg en daarnaast, de in 2013 
aangelegde Ailbertuswijngaard, te 
vinden in de voormalige klooster-
tuinen. Deze maandagen worden 
als gezellig omschreven. Afgesloten 

In onze reeks, bijzondere hobby’s...Sjra Coenen, de bevlogen Winzer van Rode 
wordt, rond de klonk van 11, met 
een heerlijke wijn. In oktober wordt 
er geplukt met als resultaat een 
verrukkelijke dieprode wijn. Tus-
sendoor, op de laatste zondag van 
augustus vindt het jaarlijkse Abdij-
wijnfeest plaats, waar de Winzer van 
Rode in samenwerking met Rolduc 
hun laatste aanwinst presenteren. 
De Winzer, die momenteel een 
ledenstop kennen, hebben geen 
commerciële inslag, er wordt uit-
sluitend gewerkt vanuit een cultu-
rele invalshoek. Zo gaat er van de 
opbrengst van elke fles wijn 1 euro 
naar een goed doel. Het Abdijwijn-
feest trouwens wordt telkenmale 
opgefleurd met de aanwezigheid 
van de wijnkoningin en de prinses-
sen van Mayschoss. Over May-
schoss gesproken zegt Sjra Coenen 
dan: ,,Wij maken nog steeds gretig 
gebruik  van de daar aanwezige 
kennis. Zo is Heinz Ley bij elke 
nieuwe aanplanting aanwezig.” 

De wijnen die in de loop der jaren 
geproduceerd werden, zijn onder 
meer te verkrijgen in de klooster-
brasserie de Kanunnik te Rolduc. 
Een aanrader voor  uw diner, 
lunch of borrel. Als u de wijnberg 
of de Ailbertuswijngaard in Rolduc 
met eigen ogen wilt zien en daar-
bij wat kennis wilt opdoen, kan dat 
tijdens een rondleiding. De kosten 
bedragen € 25,--.  Voor meer 
info kunt u onder meer terecht bij 
Sjra Coenen tel. (045) 545 27 03 
Deze tachtiger, overigens lichame-
lijk kwiek en nog steeds pienter 
van geest, maakt deel uit van de 
zogeheten wijngaardcommissie. 
De plichtsgetrouwe en bevlogen 
wijnkenner sluit ons onderhoud 
af met: ,,Ik heb natuurlijk niet het 
eeuwige leven. Daarom heb ik 
aangegeven dat ik iets minder wil 
gaan doen en taken langzaam wil 
overdragen. Dat ben ik Rolduc 
ook verplicht.”
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Kerkrade kent diverse buurten 
dan wel wijken. Overal vind je 
wel ergens een centrale ontmoe-
tingsplaats in de vorm van een 
gemeenschapshuis. Niet echter in 
Chevremont,  een wijk van onge-
veer 9000 zielen. Daar is die voor-
ziening niet (meer) voorhanden. 
“Hoogste tijd om daar aandacht 
aan te schenken”, aldus Huub Did-
deren, een bekende inwoner van 
deze wijk.

Jarenlang was Huub Didderen, in-
middels 77 jaar jong en genietend 
van een welverdiend pensioen, 
onderwijzer en directeur van de 
basisschool. In die hoedanigheid 
krijg je uiteraard veel mee van de 
gebeurtenissen, evenementen en
(on)mogelijkheden binnen een 
buurt.
Ooit was Chevremont voorzien 
van een bruisende winkelstraat, 
de St. Pieterstraat.
Je had er mogelijkheden voor de 
jeugd, zoals het K3, het Kloës-
ter en het Jeugdhuis (waarover 
later meer), het Patronaat, later 
Trefcentrum, allemaal ontmoe-
tingsplekken voor de mensen 
van alle leeftijden. Dat is allemaal 
verdwenen, behalve dan een 
stukje horeca. Daar kun je terecht 
wil je mensen treffen. Of je moet 

naar de voetbalclub dan wel naar 
de harmonie of het Chevremonts 
Mannenkoor. Een andere optie is 
kienen. Daarnaast heb je wijk-
punt en wijkcentrum Chevremont 
plus Pietershof. Dan kun je nog 
terecht in Hoog-Anstel, maar dat 
is natuurlijk een zorgcentrum, niet 
echt een ontmoetingsplek. Heel 
anders ook dan bijvoorbeeld Ka-
pelhof, Hambos in het centrum en 
Klein Nulland, daar kun je terecht 
voor een klein etentje of zo. Een 
gemeenschapshuis zou uitkomst 
bieden, voor de ouderen onder 
ons, maar ook voor onze jeugd.

Wat betreft andere voorzieningen, 
het openbaar vervoer is goed 
geregeld. Trein en bus bieden 
afdoende mogelijkheden. Huub 
Didderen: “Anders wordt het weer 
als je praat over winkels. Een 
bakker en een slager hebben we 
nog. Een supermarkt niet meer, 
op die plek krijg je nu Koi karpers. 
Albert Hein is nu de meest na-
bije voorziening voor de grotere 
boodschappen. Is niet ideaal. Het 
woningaanbod is ook goed te 
noemen.”

Er komen gaandeweg het gesprek 
ook nogal wat kritische noten 
voorbij. Huub daarover met een 

grijns:” Ik ben natuurlijk niet voor 
niets “ee Sjtèchneëlsje” (voor de 
niet-Kerkradenaar in ABN een pu-
naise)”. Vervolgens vertelt hij ge-
animeerd en klaarblijkelijk geamu-
seerd over de tijd dat hij samen 
met John Friederiks, het zangduo 
de “Sjtèchneëlsjere” vormde en 
menig lokaal politicus op de korrel 
nam in het Hubertushuis, de Roda-
hal en de Schouwburg in Heerlen.

Meester Huub heeft de nodige 
jaren in het onderwijs achter de 
rug. Nu zijn er nog twee basis-
scholen in Chevremont: de Stelt-
loper en De Blokkenberg. “Dat is 
voldoende”, aldus Huub. Vervol-
gens vertelt de kwieke zeventiger 
dat de kinderen van de laatste 
school naar Haanrade moeten 
lopen voor de gymles. Dat is uiter-
aard allesbehalve ideaal natuurlijk. 
Als je over gymles spreekt, kom 
je al gauw bij sporten uit. Chevre-
mont heeft natuurlijk een trotse 
vertegenwoordiger in het ama-
teurvoetbal, de vv. Chevremont 
aan de Kaffeberg. Huub met een 
kritische noot richting de politiek: 
“De hoogst spelende club in het 
amateurvoetbal, maar ook de club 
met de minst fraaie accommoda-
tie”. Dat echter zal binnen niet al 
te lange tijd anders zijn, omdat 

er vanuit de politiek groen licht 
gegeven is voor vernieuwing en 
aanpassing.
Hijzelf was een fanatiek volleybal-
ler. Vooral Furos was zijn club. Een 
andere belangrijke vereniging in 
de buurt is uiteraard turnvereni-
ging Balans.
Ook het Chevremonts Mannen-
koor en de Koninklijke Harmonie 
St. Philomena verdienen natuurlijk 
een vermelding als uithangborden 
van de buurt.

Wat betreft taalgebruik, neemt het 
dialect een bijzondere plaats in bij 
Huub Didderen.  Hij is nog steeds 
actief op dat gebied, voornamelijk 
voor de jongeren die zich willen 
bekwamen in het Limburgs dialect. 

Bijeenkomsten vinden regelmatig 
plaats in de nieuwe huiskamer van 
Kerkrade, in d’r HuB.

Dan volgt er een relaas over de 
totstandkoming van het inmiddels 
weer ter ziele gegane jeugdhuis. 
Huub: ”Daar hebben we van een 
afdak een gebouw voor de jeugd 
gemaakt, met eigen handen.” 
Kapelaan Schleypen lichtte in de 
avonduren met zijn brommer op 
de staander bij. Dat was onze licht-
voorziening. Een tekening hadden 
we niet. Als een ambtenaar naar 
de tekening vroeg, dan zei me-
neer kapelaan: ”Wacht, ik maak er 
je even eentje”. Maar het karwei 
werd voltooid. Het Jeugdhuis was 
in feite de eerste discotheek van 

Na de buurt Terwinselen, in deze uitgave aandacht voor de buurt Chevremont!
Huub Didderen zegt
”Chevremont bruist niet meer en snakt naar een Gemeenschapshuis.”

KERKRADE

Nieuws Cekanet

Tijdens de open dagen van 22 en 
25 januari hebben wij een nieuwe 
workshop gepresenteerd. Be-
zoekers hebben kennis kunnen 
maken met een nieuw programma 
dat wij gratis willen aanbieden in 
een workshop Klik & Tik. Met dit 
programma leren mensen die nog 
niet of weinig met de computer of 
de tablet gewerkt hebben, op een 

eenvoudige manier om te gaan 
met de computer of de tablet. 
Heeft u de open dagen gemist en 
wilt u er meer over weten, neem 
dan contact op met (045) 545 58 
24 of (045) 535 39 80.
Natuurlijk blijven wij verder alle 
cursussen aanbieden die u vindt 
via onze site:
www.cekanetkerkrade.nl. 

Cekanet begint met een nieuwe workshop

”Waarom heb
jij een

vieze stem?”

De juf is hees.
Kind vraagt:

Kerkrade. Velen hebben er plezier 
beleefd.

Zeker niet alle onderwerpen die 
tijdens dit onderhoud aan de 
orde kwamen, zijn opgenomen 
in het verhaal dat u nu leest. 
Daarvoor ontbreekt nu eenmaal 
redactionele ruimte. Wat beklijft, 
is het gegeven dat tot uitdrukking 
gebracht wordt door Huub zijn 
laatste opmerking: “Een gemeen-
schapshuis. Dat zou ik de buurt/
wijk toewensen. Tot op heden 
is dat jammer genoeg, ondanks 
eerdere pogingen, er nog niet 
echt van gekomen, al zijn er rond 
de voormalige Protestantse Kerk 
ontwikkelingen gaande.
Chevremont is benieuwd!”

Kids Prietpraat
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Narcis, de Parkinsonafdeling binnen 
Verpleeghuis Lückerheide in Kerk-
rade heeft donderdag 10 januari 
een luxe hometrainer in ontvangst 
mogen nemen van Stichting Kerkra-
de Gezond. Met deze hometrainer, 
de Silver Fit Mile, kunnen bewoners 
fietsen terwijl ze op een scherm de 
route, die ze afleggen, zien. Deze 
vorm van sponsoring past heel 
goed in de doelstelling van de stich-
ting Kerkrade Gezond. “We willen 
de gezondheid en het welzijn van 
inwoners van Kerkrade stimuleren”, 
aldus de heren Simons en Goltstein, 
bestuursleden van de stichting.

Een van de bewoners, de heer 
Willems, mag de fiets officieel in ge-
bruik nemen en trapt af in Kerkrade 
om vervolgens door de straten van 

Parkinsonafdeling van Verpleeghuis Lückerheide ont-
vangt luxe hometrainer van stichting Kerkrade Gezond

Nuth te fietsen. “Hier ben ik vroe-
ger wel eens geweest”, vertelt hij 
enthousiast onder het fietsen. Ook 
de overige bewoners die meekij-
ken herkennen diverse plekken. 
Marco Maassen, manager van de 
Parkinsonafdeling, staat ernaast 
en straalt. “We zijn ontzettend blij 
met deze mooie vorm van sponso-
ring. Voor de doelgroep, mensen 
met Parkinson, is bewegen enorm 
belangrijk. Door de bewegende 
beelden roept het tegelijk herin-
neringen op aan vroeger. Mensen 
gaan in de omgeving op en voordat 
ze het weten, hebben ze 5 kilome-
ter gefietst.”

Het fietsen kan gebeuren onder 
begeleiding van een fysiotherapeut, 
maar de bewoners kunnen ook 

op eigen initiatief gebruik maken 
van de fiets. Het apparaat is ook 
geschikt voor rolstoelgebruikers. 
Marco Maassen: “Eigen kracht is 
een belangrijk aandachtspunt bin-
nen de zorg die wij bieden. Met 
deze fiets, die op een prominente 
plek op de afdeling staat, kunnen 
bewoners zelf de regie nemen. Het 
voelt echt even alsof je buiten bent. 
Daarbij kun je zelf kiezen waar je 
wilt fietsen. In het vertrouwde Kerk-
rade, in de Italiaanse natuur of door 
de drukke straten van Los Angeles. 
De mogelijkheden zijn eindeloos. 
Het mooie is dat je niet alleen 
lichamelijk bezig bent, maar ook 
geestelijk wordt geprikkeld door de 
bewegende beelden. Actief bezig 
zijn wordt op deze manier aantrek-
kelijker gemaakt!”

Jan Ploum, werd geboren op 30 
december 1935 als zoon van Frans 
Ploum en Margarethe Ploum-Plai-
re. Van jongs af aan was Opa Jan 
omringd door schilderijen. Opa 
was een gedreven schilder van 
het Limburgs landschap in ieder 
vrij uurtje dat hij als ambtenaar van 
de burgerlijke stand had. Al jong 
bleek Frans, mijn vader, getalen-
teerd te zijn en nog tijdens zijn 
opleiding aan de Kunstnijverheids-
school in Maastricht, waar hij les 
had van beeldhouwer Charles de 
Vos, kreeg hij de opdracht tot het 
maken van zes componistenbeel-
den voor het tweede Wereldmu-
ziekconcours in Kerkrade in 1954. 
Hij was toen pas achttien jaar. 
Door het bekijken van foto’s en 
het luisteren van muziek van deze 
zes componisten, leefde hij zich 
in hun wezen in. Na de Kunstnij-
verheidsschool studeerde hij aan 
de Werkkunstschule in Aken en 
enige tijd in Rome. Toch was mijn 
vader grotendeels autodidact: zijn 
temperament en eigenzinnigheid 
stonden autoriteit aanvaarden en 
al te schools leren in de weg. In 
1955 kreeg hij de opdracht om 
een nieuw kruisbeeld te maken 
voor de plek waar ooit het in de 
volksmond genoemde ‘Driekanter-
krutz’ op Chèvremont stond. Hij 
maakt het beeld waarin hij zowel 
het lijden van Christus als zijn 
koningschap verbeeldde uit één 
enorm blok Frans kalksteen. Er 
zouden vele beelden volgen: por-
tretten, kruisbeelden en andere re-
ligieuze motieven als de Madonna 
met het kind en grafbeelden, zoals 
het marmeren grafbeeld (foto) dat 
hij in 1966-1967 maakte voor het 
graf van mijn grootmoeder Bar-
bara Zegers-Loop op het kerkhof 
van de Holz. Het beeld toont 
Christus die de weg wijst naar de 
hemel. Nadat het tientallen jaren 
het graf gesierd heeft, heeft mijn 
familie het beeld overgedragen 

aan de gemeente Kerkrade, die 
het kortgeleden een nieuwe plek 
heeft gegeven op het kerkhof van 
het kapelletje in het Hambos. Mijn 
vader was naast beeldhouwer ook 
schilder van monumentale naak-
ten, zonovergoten landschappen, 
expressieve portretten en kruiswe-
gen. Zijn schilderijen maken indruk 
door hun intense kleurenrijkdom 
en hun expressieve vormentaal; 
de verf is krachtig en pasteus 
opgezet met zware zwarte con-
touren. Zijn beelden echter, die 
hij boetseerde of hakte uit hout of 
steen, vallen op door hun teder-
heid, verstilling en sobere vorm-
geving. Mijn vader koos in zijn 
werk voor traditionele motieven 
waarin hij dicht bij zijn onderwerp 

bleef, voor hem gold dat ‘je moet 
zien dat het beeld kop en poten 
heeft’, in de benadering van deze 
onderwerpen getuigde hij echter 
van een geheel eigen visie en 
expressievermogen. Hij stierf op 
41-jarige leeftijd in Brugge waar hij 
de laatste tien jaar van zijn leven 
woonde.

De stichting Ploum & Ploum doet 
onderzoek naar het werk van Jan 
en Frans Ploum. Heeft u vragen, 
opmerkingen of weet u iets van 
het werk van Jan en Frans Ploum, 
dat u met de stichting wilt de-
len, neemt u dan contact op met 
Yvonne Ploum, de dochter van 
Frans, yvonneploum@gmail.com 
tel. 06 55788511

Graf schilder-beeldhouwer Jan Ploum (1935-1977) 
krijgt nieuwe bestemming
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De ‘Tempel’ in het Hambos
In 1933 besluit de Gemeente 
Kerkrade tot het plaatsen van 
een hekwerk rond het Hambos,
om het struikgewas en de jonge 
boompjes te beschermen. In de 
daaropvolgende jaren, zeker
ook nadat in 1937 het Mariaka-
pelletje was gerealiseerd, nam 
het gebruik van het Hambos als
reactiegebied sterk toe.

In 1938 werd besloten tot de 
aanleg van een schuilgelegen-
heid met toiletten, “de Tempel”.
Deze toiletten bevonden zich 
achter een muur die rondom “de 
Tempel” gebouwd was.

In de jaren 60 werd de “de 
Tempel” veelvoudig gebruikt 
voor muziekoptredens. Ook als 
schuilgelegenheid bij regen of 
voor de verkoop van ijs tijdens 
warme dagen was “de Tempel” 
heel geschikt.

Begin jaren 70 is de muur met 
de daarachter liggende toiletten 
verdwenen.
Sindsdien is “de Tempel” in de 
huidige vorm te bewonderen. 

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
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Financieel  
in een dip? 
 
 
Bezoek www.shmparkstad.nl  
voor deskundige hulp van  
een budgetcoach. 
 
   

 

  

 

 

 

 Vanuit de historie...

Monumentale bomen zijn groot, 
indrukwekkend en oud. Om in het 
Landelijk Register van Monumen-
tale Bomen te worden opgeno-
men, moet een boom minstens 80 
jaar oud zijn en gezond. Daarnaast 
wordt gekeken of een boom 
beeldbepalend is, cultuurhistorisch 
waardevol of dat de boom een 
bijzondere soort of cultivar is. Er 
zijn ruim 15.000 boomobjecten 
zoals solitaire bomen, groepen of 
lanen geregistreerd op bomen.
meetnetportaal.nl en nog meer in 
het internationale register
www.monumentaltrees.com  
Kerkrade heeft een eigen register 
met monumentale bomen. Aan-
melden van een boom gaat via 
de gemeente. De bomen bij Villa 
“Glück auf” beter bekend als villa 
Pierre in Eygelshoven zijn in 1905 
aangeplant. De gemeente heeft 
de bomen monumentaal verklaard. 
Eén opvallende boom is de beuk 
langs de Torenstraat, hij is vanaf 
de straat goed zichtbaar. De laat-

ste jaren groeien er in de herfst 
tonderzwammen aan de boom. 

Heeft u ook een mooi verhaal 
over een boom in Kerkrade stuur 

een mail naar info@1boom.nl 

Binnenkort start Bibliotheek Kerkrade met de Geheugentafel in HuB. Kerkrade. Dit initiatief is genomen 
door Alzheimer Parkstad Limburg en Bibliotheek Kerkrade e.o. Maandelijks kunnen mensen met geheu-
genproblemen, mantelzorgers en professionals elkaar ontmoeten aan de Geheugentafel in de bibliotheek. 
Een vrijwilliger van Alzheimer Parkstad Limburg is aanwezig om informatie te verstrekken en vragen te 
beantwoorden. Ook is er wekelijks op vrijdag een EHBD- (Eerste Hulp Bij Dementie) koffer aanwezig met 
allerlei informatiemateriaal. De ontmoeting en het gesprek met elkaar staan centraal. De bibliotheek zorgt 
voor een plezierige ontmoetingsplek.

Waar en wanneer?
Vanaf maart 2019 zal de Geheugentafel iedere laatste vrijdag van de maand in HuB. Kerkrade plaatsvinden. 
Houd verdere berichtgeving van de gemeente en de bibliotheek in de gaten voor exacte data en tijdstippen. 
Binnenkort volgt meer informatie! 

Een kast vol boeken over dementie.
Naast het maandelijkse spreekuur 
heeft HuB. Bibliotheek Kerkrade 
ook een vaste collectie rondom het 
thema dementie en geheugen: het 
Geheugenkabinet. Dit is een boe-
kenkast gevuld met informatieve 
boeken, romans, prentenboeken, 
cd’s en spelletjes. Kom langs tijdens 
openingstijden van de bibliotheek 
en neem een kijkje bij het Geheu-
genkabinet. 

Geheugentafel: maandelijks spreekuur over dementie in bibliotheek

Lente

Ik voel de wind langs mijn gezicht
Ik snuif de geuren van de lente
Ik voel de kriebels in mijn benen
De lente komt een kijkje nemen

Ik hoor bijtjes lustig zoemen
Ik geniet van elke bloem
Ik hoor vogeltjes fluiten
De lente komt naar buiten

Ik zie dat alles begint te leven
Ik geniet van de natuur
Ik zie de heldere lucht
Dit is de eerste lente zucht.

 Gedicht



activiteitenagenda van maart tot en met juni 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.

Woensdag 27 maart CVO: Lentewandeling. Tijdstip en startplaats worden nader bekendgemaakt.
Zondag 31 maart Tieëkezinge in Dé Wieëtsjaf aan de Markt. Tijdstip: 19.00 uur.
Zondag 31 maart Officiële opening en Open dag van het ‘t Westhoes met diverse optredens en activiteiten.

Tijdstip: 12.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag  9 april KBO: “Samen aan tafel”. Informatie Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29
Woensdag 10 april KBO: Jaarvergadering met optreden conferencier. Opgave voor deelname en info Gerda Bronneberg/

Wil van Ringelestein, telefoon: (045) 546 06 03
Donderdag 11 april  KBO: Lange wandeling. Informatie Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29
Zondag 14 april KBO: Korte wandeling. Aanmelden Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29
Donderdag 18 april KBO: Paasviering in het Catharinahoes. Opgave voor deelname en info Gerda Bronneberg/Wil van 

Ringelestein, telefoon: (045) 546 06 03
Woensdag 1 mei KBO: Korte wandeling. Informatie Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29
Dinsdag  7 mei CVO: Kaartleidersvergadering in ’t Westhoes Anemonenstraat 16. Aanvang 16.00 uur.
Vrijdag 10 mei CVO: Jaarvergadering in Café Hamers. Aanvang 14.00 uur.
Donderdag   16 mei KBO: Lange wandeling. Informatie Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29
Vrijdag 17 mei KBO: “Samen aan tafel”. Informatie Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29
Donderdag 23 mei KBO: Themamiddag over Waterschap Limburg (WSL) uitleg door dhr. Sleijpen.

Aanmelding en info Gerda Bronnenberg/Wil Ringelestein, telefoon: (045) 546 06 03
Zaterdag en Zondag 1 en 2 juni “100 jaar St. Petruskoor Chèvremont”. Informatie over de feestviering volgt via de regionale pers.
Woensdag 5 juni KBO: Korte wandeling. Informatie Jan Beckers, telefoon: (045) 546 28 29


