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Beste Lezers
’t Senior Bledsje in kleur.

Een moeder aan het tafelhoofd

20 e
jaargang

Ja, deze uitgave is in kleur, zoals vorige editie beloofd, willen wij deze keer
aandacht geven aan het feit dat ons blad de 20e jaargang beleeft. Met een
prachtig voorblad, natuurlijk ook in kleur. Wij verwijzen u graag naar de tekening van cartoonist Gady Mirtenbaum. Op deze pagina’s hebben wij een aantal
opmerkingen, suggesties e.a. verzameld van mensen die ons blad een bijzonder warm hart toedragen. Ook enkele reacties van trouwe lezers. Let vooral
op de oproep die wij als redactie doen om te reageren op deze uitingen. Hoe
denkt u dat ons blad de komende jaren moet uitzien, wat betreft qua uitvoering
en inhoud.
Verder aandacht voor een bijzondere hobby, nieuws over het project Super
Local op Bleijerheide, de monumentenmaand, de vrijwilligersorg. Haven en de
opening van de Buurtkamer op de Gracht.
‘t Senior
In het bijzonder de bijdrage van onze nieuwe Burgmeester,
Bled
sje
20
jaargang
mevr. Petra Dassen, die op 11 juni a.s. wordt geïnstalleerd.
Tevens begroeten wij redacteur, journalist Fred Sochacki,
die ons gevraagd en ongevraagd met bijdragen zal verheugen. Welkom Fred.
Geniet van deze uitgave, van de komende zomer en
wij verwachten veel reacties naar aanleiding van onze
oproep.
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Twintig jaar nadat ze Kerkrade
vaarwel zei en met haar echtgenoot Roger het land introk, keert
Petra Dassen weer terug op het
oude nest. Als burgemeester.
Dat ze ooit terug zou komen in
de haar vertrouwde omgeving,
dat is niet verwonderlijk. Daar
is het tenslotte ’t Sjunste op de
Welt’. Maar als burgemeester?
Op 11 juni draagt Jos Som het
stokje, in dit geval de Kerkraadse ambtsketen, over. Met Petra
Dassen heeft Kerkrade voor ’t
eerst in de geschiedenis een
moeder aan het tafelhoofd.
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De volgende uitgave van ons blad verschijnt in september 2019.
De Kerkraadse senioren die in 2019 65 jaar werden of worden, ontvangen pas in 2020 “ ‘t Senior Bledsje”.

Enkele gesprekken, twee grote stapels papier en heel veel vreugde,
enthousiasme en nieuwsgierigheid
liggen op tafel. “Maar voordat ik
daar echt aan begin, heb ik hier in
Beesel nog een paar drukke weken voor de boeg.” Heen en weer
geslingerd tussen twee belevingswerelden van afsluiten en opstarten (“Ik zit in niemandsland”) heeft
ze een verstandige keuze gemaakt
om in de juiste balans te geraken.
Twee weken vrij tussen ‘Beesel en
Kerkrade’ om los te kunnen laten
en opnieuw te omhelzen.
“Een paar dagen met een vriendin
richting Kopenhagen en enkele
dagen helemaal alleen voor me
zelf.” Het liefst waren er ook dagen
met het hele gezin gepland maar
dat idee leed schipbreuk gelet op
de agenda’s van zowel echtgenoot
Roger (werk) als de kinderen Julia
en Luca (school).
De hoogste stapel papieren bestaat uit grote dossiers die ingelezen moeten worden; de actuele
zaken en plannen die spelen in
Kerkrade. “Daar ga ik zeker voor
zitten maar de komende weken is
er eerst in Beesel nog volop werk
aan de winkel,” zegt de doctor in
de politicologie die tijdens haar
studie in Aken ook Italiaanse en
Franse Taal- en Literatuurwetenschappen studeerde.

Voordat Dr. Petra Dassen-Housen in
2011 eerste burger in de gemeente
Beesel werd werkte ze als projectmanager voor de Radboudstichting
en was vervolgens senioradviseur
Instituut Forum in Utrecht. Als
burgemeester heeft Beesel haar
ervaren als veel meer mens dan bestuurder. Als warmhartig, als bruggenbouwer en verbinder.
Met ‘genoeg te doen’ denkt ze
aan: “Een driedaagse internationale triatlon, het aanhalen van het
partnerschap met grensgemeente
Brüggen, een goede overdracht aan
de waarnemer, de afscheidsvergadering met aansluitend een picknick
met de inwoners. En, tussendoor,
als er tijd voor is, nog even mijn
verjaardag vieren.” Met name dat
internationale evenement dat, qua
veiligheid, op het bordje van de
burgemeester ligt, vergt inspanning.
En niet alleen de voorbereiding van
het looponderdeel van die triatlon
waarbij ze actief zal deelnemen.
Tijdens het gesprek voor ’t Senior
Bledsje’ dat ingepland kon worden
vóór die drukke dagen, kijkt Petra
Dassen af en toe vooruit. Het ‘bestuurlijke huiswerk uit Kerkrade’
maar ook dat andere stapeltje dat ze
als hernieuwd lid van het Kerkraads
Symfonie Orkest op tafel heeft liggen. De violiste meldde zich onlangs
weer aan als lid van het KSO en
ontving als ‘welkomstgeschenk’ de
partituur van een Mahler-symfonie.
Straffe kost en repetitie-uren die er in
een druk leven kennelijk altijd nog bij
kunnen.
Als alles in een krap schema afgewerkt moet worden, mag er niet al
te veel fout gaan, zoals bijvoorbeeld
op de dag dat ze officieel ontvangen
werd door de Minister van Binnenlandse zaken, Kajsa Ollengren. Een
in allerlei opzichten gedenkwaardige
dag ook nog na het onderlinge gesprek voorafgaand als aanbeveling
voor de benoeming door de Koning.
“Bijzonder ook omdat het een heel
aangenaam gesprek was met de

minister. Ze had het gesprek goed
voorbereid en refereerde aan het
niet alledaagse feit dat een in de stad
geboren burger ook burgemeester
van die stad wordt en in Kerkrade
is dat nu, na eerder Thijs Wölltgens,
voor de tweede keer het geval.”
Voor het gemak had Petra Dassen
gekozen voor de trein. Door een
fikse vertraging - de NS maakt ook
voor een burgemeester uit Beesel
geen uitzondering - kwam Petra
Dassen te laat op de afspraak die ze
’s avonds thuis had met de wethouders en de gemeentesecretaris van
Kerkrade. Gelukkig heeft mijn man
alles keurig opgevangen en was ik
slechts een kwartier te laat op onze
kennismaking, die al net zo plezierig
als ongedwongen verliep als eerder
die dag dat gesprek in Den Haag.”
Vanaf dag één heeft de nieuwe
burgemeester haar voornemen om
zo snel mogelijk in de Kerkraadse
samenleving te staan, omgezet in het
betrekken van een appartement op
Rolduc. In de nabijheid van de school
waar ze zich vroeger al thuis voelde.
“In dat appartementengebouw woont
ook een oud-aardrijkskundeleraar
van me. Van daaruit ga ik op zoek
naar een woonhuis ergens in het
centrum zodat we in de toekomst als
gezin uiteindelijk weer terug zijn in
onze stad.”
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Cube design museum strikt New Yorks designmuseum voor nieuwe expositie NATURE
Is er hoop voor de natuur? Vanuit de designhoek geeft Cube
design museum samen met ’s
werelds grootste designmuseum
Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum uit New York een
antwoord op deze vraag in de
nieuwe expositie “NATURE”. Van
10 mei 2019 tot en met 19 januari 2020 is deze te bezoeken in
New York, maar tegelijkertijd
gelukkig ook wat dichter bij huis:
in Cube design museum op het
Museumplein in Kerkrade.

De mens en de natuur zijn van microniveau tot de kosmos met elkaar
verbonden. Maar een evenwichtige balans tussen de mens en zijn
natuurlijke leefomgeving is tegenwoordig ver te zoeken. Menselijk
ingrijpen heeft immers grote schade
aangericht aan de ongerepte natuur.
Natuurlijke hulpbronnen worden
schaarser en sommige plant- en
diersoorten dreigen uit te sterven.
Dan nog maar te zwijgen over de
klimaatverandering die, óók door
menselijk toedoen, de laatste jaren
als extra bedreiging naar voren is
gekomen.
Gelukkig komt er vanuit het designveld een tegengeluid op dit
handelen van de mens: duurzame
designs. De natuur vormt de rode
draad binnen de expositie NATURE
en alle projecten in de tentoonstel-

ling hebben één ding gemeen: ze
zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken waar we
ons voor gesteld zien. Cube design
museum heeft samen met het Cooper Hewitt Design Museum 62 baanbrekende projecten samengebracht
van designers die afkomstig zijn uit
alle continenten van de wereld. Veel
projecten zijn bijzondere samenwerkingen tussen designers en biologen, academici, wetenschappers,
ingenieurs, milieudeskundigen en
andere belanghebbenden. Daarnaast stellen
de nieuwste
technologieën
ontwerpers en
onderzoeksinstellingen in
staat nieuwe
materialen te
fabriceren en
alternatieve
hulpbronnen te
gebruiken. Plastic dat gebruikt
wordt als nieuwe grondstof,
kleding gemaakt
van lichtgevend
zijde, het tot leven wekken van geuren van uitgestorven bloemen en
verband dat de natuurlijk helende
voordelen van slakkenslijm nabootst, zijn enkele voorbeelden van
de ingenieuze projecten die te zien
zijn. De designers willen de natuur
omarmen, ondersteunen en vooruithelpen om zo een nieuwe relatie

met de natuur aan te gaan.
Cube en Cooper Hewitt hebben
voor deze expositie de meest innoverende projecten gekozen van
de afgelopen drie jaar. De tentoonstelling NATURE presenteert de
mogelijkheden om de balans tussen
de natuurlijke wereld en de door de
mens gemaakte wereld te herstellen. Door de samenwerking met dit
New Yorkse design museum zet
Cube zich ook in om functioneel Nederlands design internationaal op de
kaart te zetten. Er zijn daarom naast
internationaal bekende designers,
ook projecten te zien van prijswinnende Nederlandse ontwerpers
als Klarenbeek & Dros, Atelier NL,
Nienke Hoogvliet, Kirstie van Noort,
Aliki van der Kruijs en Teresa van
Dongen.
Bovenal vormt deze tentoonstelling
een wake up call voor ons allemaal.
Het gaat niet alleen om het presenteren van designinnovaties, maar
NATURE is ook een oproep aan ons
allen om aan de toekomst van onze
kinderen en kleinkinderen te denken. Met deze expositie wil Cube
niet alleen discussie en debat op
gang brengen in de designwereld,
maar ook tussen bezoekers.
Nieuwsgierig geworden? Bezoek
de NATURE-expositie en houd de
website cubedesignmuseum.nl in
de gaten voor interessante lezingen
en andere activiteiten rondom de
expositie!

Nieuw wijkpunt in Chevremont
“Begin mei 2019 is P3 van start
gegaan als nieuw wijkpunt in Chevremont”, vertelt Mariët Maassen (voorzitter kerngroep Oost) enthousiast.
De afgelopen maanden is er hard
gewerkt aan de verbouwing en inrichting van de voormalige protestantse
kerk en kosterwoning aan de Sint Pieterstraat. “Veel oude elementen zijn
bewaard gebleven, het is een mooi
en licht gebouw geworden.” Toen
vorig jaar bekend werd dat wijkpunt
Pietershof haar deuren ging sluiten,
hebben de wethouders Leo Jongen
(Welzijn) en Tim Weijers (Vastgoed) de
handen in elkaar geslagen. “In nauwe
samenwerking met de gebruikers is
gekomen tot de nieuwe locatie”, vertelt wethouder Jongen. “ Het resultaat
mag er zijn! Voor Chevremont is er
een mooi nieuw wijkpunt gerealiseerd”, aldus wethouder Weijers.

Verplaatsing activiteiten
Pietershof

Vele gebruikers van Pietershof hebben hun plek gevonden in het nieuwe

P3. In het nieuwe wijkpunt treft u activiteiten en dienstverlening aan van
diverse organisaties zoals Mondriaan,
Xonar, Impuls jongerenwerk, volwassenen- én ouderenwerk, steunpunt
vrijwilligers, Kom op de soep, GIPS,
Kumpulan en Muziek en Talent.
In het wijkpunt worden voor iedereen
uit Kerkrade Oost diverse activiteiten
georganiseerd op het gebied van
dans, muziek, beweging, creativiteit
en taal. Men kan er terecht met
vragen, vrijwilligerswerk en informatiebijeenkomsten. Heeft u een
suggestie voor een andere activiteit?
Loop gerust binnen en er wordt samen naar mogelijkheden gekeken.

Nieuwe naam

Besloten is dat het wijkpunt een
nieuwe naam zal krijgen. Graag
wil de gemeente iedereen die zich
betrokken voelt bij het gebouw,
uitnodigen om mee te denken over
de toekomstige naam. Een jury,
bestaande uit medewerkers en
wethouders van de gemeente en ge-

bruikers van het wijkpunt, zal uit alle
inzendingen de uiteindelijke naam
kiezen. De winnaar krijgt een mooie
prijs: een jaarabonnement voor de
GaiaZOO.

Insturen naam

Het insturen van uw idee voor de
nieuwe naam kan op twee manieren:
op papier of per mail. Haal een formulier af bij P3 (Sint Pieterstraat 3)
of bij het stadskantoor (Markt 33),
vul het in en lever het daar weer in.
Of stuur een e-mail naar gemeentehuis@kerkrade.nl met uw idee.

Opening

Alhoewel het gebouw al vanaf
begin mei in gebruik is, volgt er
nog een officiële opening. Deze
is op zaterdagmiddag 15 juni van
13.00 tot 15.30 uur. Deze middag
kan iedereen kennismaken met het
geheel gerenoveerde gebouw en de
organisaties. We zien jullie graag in
het nieuwe wijkpunt van Chevremont
gelegen aan de Sint Pieterstraat 3.
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Harry Ries

‘Fascinatie voor de trombone’

De wens van Harry Ries om trombonist te worden, zit er al heel
jong in. Bijna was deze droom
niet in vervulling gegaan. Op
8-jarige leeftijd krijgt hij namelijk
op weg naar de lagere school
een auto-ongeluk. Hij komt onder
een auto terecht. Gevolg: een
zware schedelbasisfractuur en
hij ligt enkele maanden in coma.
D’r Sjevemeter jong knapt echter
weer op. Zijn oom uit de Groenstraat in Waubach speelt in die
tijd trombone bij de plaatselijke
fanfare. ,,Dat vond ik fascinerend”, vertelt de nu 72-jarige Ries.
,,Na het ongeluk had ik maar een
doel voor ogen. Ik wilde muziek
maken en werd lid van harmonie
St. Philomena in Chèvremont.
Na een jaar trompet te hebben
gespeeld, werd de trombone mijn
grote passie. De muziek heeft me
nooit meer losgelaten.”

Harry Ries is in de Paulusstraat in
Chèvremont geboren. Zijn ouders
verhuizen daarna naar de Nieuwstraat om vervolgens weer te gaan
wonen aan de Deken Deutzlaan.
Als hij vier jaar is, runnen zijn ouders een café in het midden van de
Wijngracht. ,,Mijn vader blijft werken op de mijn en moeder neemt
voor een groot deel het café voor
haar rekening”, aldus Ries.

,,Vaak genoeg lig ik
in een mandje achter
de toog te slapen. Zij
hebben het café zo’n
drie jaar gehad.”

Heel bijzonder in de ogen van Ries
is zijn lidmaatschap als muzikant
bij het Orchestre des Champs
Elysees in Parijs, onder leiding van
de Belgische oprichter Philippe
Herreweghe.

,,We geven
uitvoeringen van
bijvoorbeeld Mozart,
Beethoven en Bach
op de instrumenten
van destijds van
deze componisten”,
zegt Ries.
Harry is tien jaar als hij al in de harmonie speelt. Zijn muzikale studie
volgt hij in combinatie aan de conservatoria in Maastricht en Amsterdam. Hij is 18 jaar als hij zijn staatsexamen doet aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag.
Dat was voor een externe jury en
zowel docerend als uitvoerend.
Nu noemen ze dat een bachelor
of master. Het was een harde tijd
en vergde de nodige discipline. Na
het afsluiten van deze studie werd
ik solo-trombonist bij het toenmalige Limburgs Symfonie Orkest,
onder leiding van André Rieu Sr.
Het grappige is dat gelijktijdig met
mij ook André Rieu jr. bij het LSO
begint. Het is op die jonge leeftijd
dat ik ook mijn huidige vrouw Margriet Schaeps uit Spekholzerheide
heb leren kennen. Mijn grote
toeverlaat als het gaat om het bijhouden van mijn administratie en
boekingen voor concerten. In de

beginjaren is zij altijd meegegaan
op concertreis.”
Na tien jaar LSO gaat de trombonist tot zijn 31ste spelen bij het
Gürzenich Orchester in Keulen.
Dan breekt zijn mooiste stukje
loopbaan als muzikant aan bij het
WDR Sinfonieorchester Köln. Ook
speelt hij in diverse ensembles in
binnen- en buitenland, zowel oude
als nieuwe muziek. In de periode
dat Ries bij het LSO speelt, is hij
nog zes jaar dirigent van harmonie
St. Aemiliaan in Bleijerheide en
vervolgens zeventien jaar dirigent
van St. Agatha in Eys. Daarnaast
is hij twintig jaar docent aan de
muziekschool in Kerkrade, in de
tijd dat Nico Zeijen directeur was.
Hij is tot zijn 62ste docent trombone en doceert eveneens kamermuziek aan het Conservatorium in
Maastricht. Behalve in Maastricht,
geeft hij ook les in Aken, Keulen
en Düsseldorf.

,,We verzorgen plusminus zes
projecten per jaar. Een geweldige belevenis en het heeft een
enorme uitstraling. We reizen
de hele wereld rond. Daarnaast
speel ik nog regelmatig in het
Spaans ensemble van Jordi
Savall en ben bestuurslid van het
concertbureau Sommer Obermai. De concertprogramma’s
worden minimaal een jaar vooruit
gepland. Meestal van september
tot september. Die tijd is nodig
om partijen goed voor te bereiden. Soms moet ik ook arrangementen schrijven.”
Zijn hoogtepunt als trombonist
is de baan bij het WDR Sinfonieorchester Köln geweest. Hij
speelt er van 1978 tot 2012. Nu
nog is hij vrije medewerker bij dit
orkest.

,,Voor mij ging een
geheel nieuwe
wereld open”,
besluit Ries.
,,WDR is wereldwijd de grootste
zender waar vijfduizend mensen
werken. Ik heb daardoor grote bekendheid gekregen en mijn blikveld
verruimd. Helaas bleef door mijn
werk niet veel vrije tijd over. Een
vakantie moest ik tien jaar vooruit
plannen. De muziek blijft me het
hele leven boeien en daarom kan ik
ook niet stoppen. Op 26 augustus
staan weer de Festspiele in Salzburg op het programma. Zolang het
kan, blijf ik spelen. Ondanks mijn
ervaring moet toch elke dag geoefend worden. Maar het is fijn om
van je hobby je beroep te maken.”
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Stichting Behoud
St. Lambertuskerk
Kerkrade
De beelden liggen nog vers in het geheugen en de emotie, die de brand
van de Notre Dame in Parijs losmaakte, is wereldwijd nog voelbaar. De
ziel van Parijs brandde en alle Fransen maar ook mensen uit alle windrichtingen voelden pijn. Hier in Kerkrade, vele malen kleiner maar toch…
ook hier zou het verdriet enorm zijn bij het verlies van cultureel erfgoed
zoals bijvoorbeeld de St. Lambertuskerk, Rolduc of Kasteel Erenstein.
Sterker nog: de St. Lambertuskerk heeft al gebrand en Rolduc
zelfs vaker. De oorspronkelijke
naamgever van onze stad, de
eerste kerk van Kerkrade, een
houten gebouw dat in de jaren tussen 900 en 1000 werd
gebouwd, is door brand volledig
verwoest. Op de resten verrees
een nieuwe kerk die in 1108
door bisschop Otbert van Luik
daags na de inzegening van de
crypte van Rolduc, werd ingewijd.
In de jongste geschiedenis op
13 maart 2007 had een binnenbrand zo maar de St. Lambertuskerk kunnen vernietigen. Een

brandende kaars die het beeld
van de Heilige Antonius in vlam
zette, was de oorzaak. De gedachte aan een Kerkrade zonder kerk was een schrikbeeld.
Vandaag de dag is er naast
brand misschien nog wel een
latentere bedreiging voor dit
voor de stad unieke monument:
geldgebrek.
Deken Nevelstein heeft de noodklok al geluid in een publicatie
in het regionale dagblad. In het
dekenaat zal er, gelet op de financiële middelen en het kerkbezoek,
in de toekomst nog slechts plaats
zijn voor één hooguit twee kerken.

Buurtkamer Gracht
In de buurt Gracht zijn de laatste
15 jaar alle buurtvoorzieningen stilletjes verdwenen. Winkels, Vrijetijdscentrum, bank, kerk en school,
alles verdween door gebrek aan
belangstelling, verkoop of fusie,
met als gevolg dat geen enkele
ruimte meer overbleef om in de
eigen buurt te overleggen, te vergaderen of gezamenlijk ‘n hobby
te beoefenen. Om deze negatieve
spiraal te doorbreken realiseert het
Bewonersplatform Kerkrade-West
samen met bewoners, Gemeente
Kerkrade en Woningcorporatie
HEEMwonen in de buurt Gracht

Geld voor grote reparaties dan wel
restauraties zal er niet meer zijn.
Natuurlijk zullen Monumentenzorg, stad en provincie financieel
bijspringen als er grote werkzaamheden moeten worden uitgevoerd,
maar daarbij zal altijd ook een
beroep op het kerkbestuur gedaan worden voor een substantiële bijdrage. Een kerkbestuur, dat
financieel net kan voorzien in de
dagelijkse kosten en hooguit wat
kleine reparaties.
Vandaar dat een groep Kerkradenaren het initiatief heeft genomen
“De Stichting Behoud St. Lambertuskerk Kerkrade” op te richten.
Die stichting gaat de komende
jaren met hulp van de bevolking
en het zakenleven een financiële
buffer aanleggen, zodat aanstaande grotere restauraties en
herstelwerkzaamheden aangepakt
kunnen worden. In de komende
edities van ’t Senior Bledsje zal
verder ingegaan worden op de
bezetting en activiteiten van die
stichting en het verwerven van
fondsen zodat de kerk, het gezichtsbepalende gebouw van de
stad, ook voor de komende generaties in de huidige staat bewaard
blijft.

Buurtbewoners kunnen er terecht
om de krant te lezen, koffie te
drinken, een praatje te maken met
de buurvrouw/buurman of om samen een activiteit te ondernemen.
Professionals kunnen de buurtkamer incidenteel gebruiken als
gespreksruimte in de buurt.

nummer 17 en bestaat uit meerdere ruimtes. De buurtbewoners
bepalen in overleg met elkaar waar
iedere ruimte voor gebruikt gaat
worden. Enkele bewoners uit de
buurt zorgen voor het dagelijks
beheer. Het Bewonersplatform
Kerkrade-West en de opbouwwerkster van de Gemeente voor
Kerkrade-West ondersteunen. De
Buurtkamer moet een startpunt zijn
voor het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt en het stimuleren van de saamhorigheid.

Hoe werkt een buurtkamer?

Wanneer starten de activiteiten?

een z.g. Buurtkamer voor kleinschalige activiteiten in de buurt.

De Buurtkamer Gracht is gevestigd
in een woonhuis midden in de wijk
Gracht aan de Massabiëllestraat

De activiteiten zijn inmiddels
gestart, u bent van harte welkom
tijdens de inloopuren.

Beleef hartje Kerkrade met de nieuwe stadswandeling en rondleiding
Kerkrade heeft twee nieuwe manieren om het stadshart te beleven: de brochure Stadswandeling Kerkrade én een rondleiding met gids. Beide geven het publiek de kans om
op een andere wijze kennis te maken met het veelzijdige centrum van de stad.

Stadswandeling vol variatie
‘Beleef hartje Kerkrade in 90 minuten’, dat is de titel van de nieuwe
stadswandeling die de gemeente
Kerkrade in samenwerking met VVV
Zuid-Limburg heeft ontwikkeld. De
4 kilometer lange route start en eindigt bij het VVV Servicepunt in HuB
Kerkrade, waar de brochure gratis
verkrijgbaar is. Onderweg geniet de
wandelaar van verrassende natuur
(Anstelvallei, Stadspark) in combinatie met cultuur (HuB, d’r Joep,
Museumplein) en historie (Raadhuis,
Kasteel Erenstein, Elisabeth Stift).
Op de voorzijde van de folder prijkt
Viva la Vida, het vrolijke werk van
de Spaanse kunstenaar Juan Ripollès dat de levenslustige toekomst
van Kerkrade symboliseert. Wethouder Tim Weijers (Toerisme &
stadsmarketing): “We bieden onze
inwoners en bezoekers een stadswandeling vol variatie. Onderweg
krijgt men een goed beeld van ons
totaal vernieuwde centrum, dat de
afgelopen jaren een ware metamorfose heeft ondergaan. Aan het
einde van de route kunnen de be-

Contactpersonen:

Bewonersplatform Kerkrade-West
– bewonersplatform@kerkradewest.nl
Marjolein Engels – opbouwwerker
Gemeente Kerkrade
Telefoon 06 51117027
Tiny Robroek – Penningmeester
Telefoon ( 045) 546 40 70
Kitty Crombach
Telefoon 06 15 50 10 32
Informatie over de activiteiten in de
Buurtkamer Gracht vind je op onze
facebookpagina @buurtkamergracht. Volg ons en doe mee!

zoekers in ons gezellige stadshart
nagenieten van al het moois dat zij
onderweg hebben beleefd.”

Rondleiding met gids

Een welkome aanvulling op deze
brochure Stadswandeling Kerkrade is het idee van Kerkradenaren Toine Ruiters, Moon en Toon
Peerboom om rondleidingen met
gids te organiseren. “Dergelijke
burgerinitiatieven juichen we als
gemeente natuurlijk van harte toe,”
zegt wethouder Weijers. De rondleidingen vinden iedere laatste
zaterdag van de maand plaats in
de periode mei tot en met oktober
2019. “Op zaterdag 25 mei gaan we
van start,” vertellen de enthousiaste
vrijwilligers. “Per toerbeurt fungeren
wij drieën als gids. Ons motto is
‘Beloof Kirchroa’, met een knipoog
naar de stadsmarketingcampagne
Beleef Kerkrade. ‘Lofe’ is ‘lopen’
in het Kerkraads dialect. Al lopend
en vertellend laten we de mensen
graag nader kennismaken met het
centrum van onze mooie stad.”
De rondleiding start iedere laatste
zaterdag van de maand om 11.00

uur vanaf de
receptie van
Continium
discovery
center (Museumplein 2).
Deelname is
uitsluitend
mogelijk
door vooraf
een ticket
te kopen via
www.tickli.nl, het online ticketsysteem van VVV Zuid-Limburg.
Tickets kosten 3 euro per persoon.
De opbrengst is bestemd voor een
goed doel, dat de initiatiefnemers
later dit jaar bekend zullen maken.

Meer informatie
De brochure Stadswandeling Kerkrade is gratis verkrijgbaar bij het
VVV Servicepunt in HuB Kerkrade
(Theaterplein 30). De brochure
is ook te downloaden op www.
beleefkerkrade.nl. Op deze website is eveneens meer informatie te
vinden over de rondleidingen met
gids.
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WMC presenteert nieuw festival: BLOW! by WMC Kerkrade Meer bewegen

voor Senioren

Op donderdag 7 februari lanceerde WMC Kerkrade een nieuw blaasmuziekfestival onder de naam BLOW!
by WMC Kerkrade. Het festival vindt plaats in Kerkrade van 4 tot en met 7 juli 2019. Onder andere de Amsterdamse jazzband New Cool Collective en de energieke band Broken Brass Ensemble maken deel uit
van de line-up van BLOW!. Het defensieorkest Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF)
speelt op 6 juli samen met de gevierde Oostenrijkse percussionist Martin Grübinger. Het festival sluit af
met een parade van top mars- en showbands in het centrum van de stad.
‘De organisatie heeft de afgelopen periode niet stilgezeten,’ zegt
WMC-voorzitter Max Kousen. ‘Wij
zijn aan de slag gegaan met een
ambitieus nieuw team en hebben
onze doelstellingen nogmaals tegen
het licht gehouden en gezocht naar
nieuwe wegen voor (internationale)
samenwerkingen en verbanden.
Tastbaar eerste resultaat hiervan is
dat wij een samenwerkingsverband
met het Oostenrijkse muziekfestival Woodstock der Blasmusik zijn
aangegaan. Verder wilden wij meer
zichtbaarheid voor WMC in tussenliggende jaren. BLOW! Is hiervan het
eerste product. We zijn hier allemaal bijzonder enthousiast over. De
programmering op de markt organiseert WMC in samenwerking met
VIE Event Group, bekend van het
WMC Buitenfestival in 2017.’
‘Met BLOW! kiezen we voor een
nieuw format waarin we de blaasmuziek in de breedte tonen: van
het entertainment op de markt tot
de symfonische blaasmuziek in
het theater,’ zegt artistiek manager
van WMC Björn Bus. ‘Ook educatie
speelt een belangrijk rol in BLOW!.
We organiseren een driedaagse

BLOW! zetten we een nieuw merk
in de markt dat voortborduurt op de
rijke historie van WMC, maar met
een nieuwe uitstraling. Als headliner
hebben we de primeur om het uit
Duitsland afkomstige Fättes Blech
voor de eerste keer te programmeren in Nederland.’ De concerten op
de markt zijn vrij toegankelijk.
internationale dirigentencursus
waarin we begenadigde dirigenten
van over de hele wereld uitnodigen om hun vaardigheden verder
te ontwikkelen onder leiding van
gerenommeerde docenten. BLOW!
staat voor verdieping en verbreding,
maar zeker ook voor het feest van
de muziek.’

Marktprogrammering

Op de vrijdag, zaterdag en zondag
van het festival speelt een tiental
bands op de markt. Onder andere
de acht blazers van Broken Brass
Ensemble, de swingende Valvetronic Brassband en feestband Wir
Sind Spitze maken hun opwachting
gedurende het festival. ‘We willen
de positieve flow van het WMC Buitenfestival vasthouden,’ zegt Remco
Mataar van VIE Event Group. ‘Met

Theater

Op donderdagavond organiseert
WMC een concert met winnaars
van de concertdivisie 2017. Onder
andere Brassband Willebroek en
Koninklijke Fanfare Kempenbloei
Achel nemen deel aan dit openingsconcert van BLOW!. Op vrijdag
speelt de Nederlandse jazzformatie
New Cool Collective in het theater.
De band heeft in de afgelopen 25
jaar naam gemaakt met hun zoektocht naar waardevolle cross-overs
in de jazz en werkte daarbij samen
met grootheden als Typhoon en
Georgie Fame. Op zaterdag 6 juli
staat de Koninklijke Militaire Kapel
‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF)
op het podium van het theater in
Kerkrade. De KMKJWF staat voor de
pauze onder leiding van aanstormde dirigeertalenten die deel hebben

Meer Bewegen
voor Senioren

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

genomen aan de internationale dirigentencursus en na
de pauze staat hun chefdirigent Tijmen Botma op de bok.
Tevens heeft WMC, in samenwerking met Adams Muziekcentrale, meesterpercussionist Martin Grübinger als solist
verbonden aan dit concert. De jonge Oostenrijkse slagwerkspecialist behoort tot de buitencategorie: hij geldt als
een van de beste percussionisten ter wereld en zal zich
na de pauze bij de KMKJWF voegen op het podium. Ook
geeft hij voorafgaand aan het concert een gratis toegankelijke workshop.

Mars- en showparade

Op zondagmiddag sluit BLOW! af met een Street Parade
dwars door het centrum van Kerkrade. Zo’n tien mars- en
showbands, waaronder WMC-toppers K&G Leiden, Advendo Sneek en Rijnmondband, trekken in een muzikale
stoet door de stad. De parade eindigt op het Europaplein
voor de Rodahal met een taptoe. De komende periode
maken we bekend welke bands er nog meer aan de
Street Parade en Taptoe deelnemen. Tevens wordt op
een later moment de route bekend gemaakt.

Internationale dirigentencursus

Gedurende het BLOW!-weekend organiseert WMC een
internationale dirigentencursus voor jonge, talentvolle
dirigenten. Onder leiding van een tweetal gerenommeerde dirigenten – Jan Cober (NL) en Marc Heron
(UK) - biedt WMC een driedaagse cursus in Kerkrade aan
waarin cursisten de kans krijgen om hun vaardigheden en
kennis aan te scherpen. De dirigenten leren en musiceren met de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
(KMKJWF) en het blazersensemble Helicon. De cursus
biedt plek aan een zestal dirigenten die actief het Helicon Ensemble en de KMKJWF dirigeren. Voorts is er voor
(student)dirigenten de mogelijkheid om passief deel te
nemen aan de cursus. Drie geselecteerde cursisten dirigeren tot slot de KMKJWF tijdens het galaconcert op 6 juli

Meer informatie:
Maikel den Dekker:
Jules Roosenboom:

maikeldendekker@wmc.nl
julesroosenboom@wmc.nl

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

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

www.alle-smaken.nl
Burgemeester Beerenbroekstraat 34 - 6043 AC Roermond - T 045 528 40 12 - info@alle-smaken.nl
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Seizoensopening Botanische Tuin Kerkrade! Monumentenmaand 2019 –
Op zaterdag 6 april 2019 vond in de Botanische Tuin de traditionele
seizoensopening plaats. “Een bijzondere opening aangezien deze parel
in 2019 haar 80e verjaardag viert”, aldus wethouder Jo Schlangen (Cultuur & Monumenten). “Samen met alle vrijwilligers vormde de opening
de start van een feestelijk jaar”, vervolgt bestuurslid Ger Manderveld.

Monumentale parel

“De Botanische Tuin Kerkrade is
een van de monumentale parels
in Kerkrade en Zuid Limburg en
daar mogen we trots op zijn. Het
bestuur van de tuin wil het besef
vergroten dat de mooiste tuin van
Nederland niet in de Randstad ligt,
maar in Parkstad-Zuid Limburg. Een
recent onderzoek van het Museumregister Nederland heeft ons
dit weer laten inzien”, geeft Ger
Manderveld aan. “We gaan dan
ook alle mogelijke kansen benutten om meer bezoekers te ontvangen in onze Tuin. We passen het
Theehuisje binnenkort zodanig aan
dat naast koffie en thee ook een
heerlijke lunch ,op het mooiste terras van Zuid Limburg, geserveerd
kan worden”.

Rondleidingen met gids

Ook het rondleiden van groepen
bezoekers met een gids zal dan
weer tot de mogelijkheden behoren.
Vergaderruimten in serene rust,
bruiloften, netwerkbijeenkomsten.
Wij maken het mogelijk. Samen
met onze vrijwilligers, gastvrouwen
en -heren zorgen wij ervoor dat het
de bezoeker aan niets ontbreekt.

Dat doen we zo veel mogelijk in
samenspraak en samenwerking
met onze partners die de Botanische Tuin Kerkrade een warm hart
toedragen.

Nieuw bestuur

“Er is sinds januari 2019 een nieuw
bestuur en we mogen wel zeggen
dat we energiek en met veel passie aan de slag zijn gegaan”, concludeert Ger Manderveld enthousiast. De bestuursleden zijn naast
Ger Manderveld, Jeanne Sturtz,
Roger Hermans en Jo Esser.
80 jaar in 2019
2019 wordt daarbij een feestjaar
voor de Botanische Tuin. We vieren
dit jaar ons 80 jarig bestaan en dat
zult u merken. Binnenkort volgt het
resterende jaarprogramma van de
Botanische Tuin Kerkrade.

Openingstijden

De Botanische Tuin Kerkrade is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur.
De tuin is gelegen aan de Hubertuslaan 74 in Terwinselen, KerkradeWest. Houd Facebook Botanische
Tuin en de website www.botatuin.
org in de gaten voor actuele
informatie, o.a. voor aantrekkelijke
aanbiedingen.

Plekken van Plezier

In september wordt de Monumentenmaand 2019 gevierd. Bijzonder
Nederlands cultureel erfgoed wordt
toegankelijk gemaakt voor iedereen
in deze maand. In Kerkrade en omgeving worden de hele maand lang
evenementen georganiseerd. Dit keer
met het thema ‘Plekken van Plezier’.

Opening Monumentenmaand

De Monumentenmaand 2019 gaat
woensdag 4 september van start met
een speciale treinrit over de Miljoenenlijn van Kerkrade naar Simpelveld
en Vetschau, Duitsland.

Wandeling, rondleiding, excursies

In deze maand vinden lezingen plaats
over historische grensoverschrijdende onderwerpen als natuur en
voormalige plekken van plezier. Er zijn
rondleidingen door Aken en men kan
deelnemen aan een natuurwandeling
of busexcursie.

Open dagen

Ook hebben de Botanische Tuin,
Schacht Nulland, Abdij Rolduc en de
Baalsbruggermolen in het weekend
van 14 en 15 september open dag.

Meer informatie?

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).
Er wordt overlegd over huisvesting, (gezondheids-)zorgvoorzieningen, vervoer, dagopvang,
activiteiten, veiligheid in en om de
woning, over kwesties als subsidies en financiële voorzieningen,
voorlichting en informatie.
De Seniorenraad wil het aanbod
voor ouderen optimaal afstemmen op de behoefte, zorgen voor
een betere positie van ouderen in
de Kerkraadse gemeenschap en
(meer) inspraak in het beleid, door:
• het werk van de ouderenorganisaties die in de stad en wijken actief zijn te ondersteunen
• beleidsontwikkelingen -op
landelijk, provinciaal en lokaal
niveau te volgen

•

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

Ook de ouderen in Kerkrade kunnen zaken waarvan zij vinden dat
die de aandacht van de Seniorenraad verdienen aankaarten bij de
Seniorenraad.

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.

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

•

•

Meander Wonen.
Prettig wonen voor iedereen.

Vanaf medio augustus verschijnt de
flyer met het uitgebreide programma
van de Monumentenmaand. Deze
is af te halen bij een van de deelnemende organisaties of kijk op www.
kerkrade.nl of www.bibliotheekkerkrade.nl voor meer informatie over de
activiteiten.

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

Samenwerking

De Bankgiro Loterij Open Monumentendag wordt jaarlijks georganiseerd
in Kerkrade en Aken. De gemeente
Kerkrade, Bibliotheek Kerkrade en
de Volkshochschule Aachen hebben
samen met Abdij Rolduc, de Watermillfoundation, de Botanische Tuin
Kerkrade, Burg Rode, Vazom, IVN,
Schacht Nulland en de Lambertuskerk
een gevarieerd grensoverschrijdend
programma samengesteld.

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

Geregeld
appartementen
beschikbaar.

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

Meander Wonen maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.
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MEEDENKERS
Sciencefiction

Als 10-jarige jongen (in 1976)
fantaseerde ik regelmatig over de
toekomst. Ik dacht dan aan het
jaar 2000 en dat er dan vliegende
auto’s zouden zijn. Ook dacht ik
dat je dan met materietransmissie
heel snel van de ene plek naar de
andere kon reizen. Daar is natuurlijk niets van terecht gekomen…
Nu terug naar het heden waarbij
mij de vraag gesteld wordt hoe ik
als grafisch vormgever denk dat ’t
Senior Bledsje er in de toekomst
uit gaat zien. Ook nu weer heb ik
de neiging om allerlei futuristische
voorspellingen te doen. Wat als
mensen een chip in hun hoofd
krijgen en draadloos informatie
rechtstreeks in hun hersens kunnen ontvangen. ’t Senior Bledsje
hoeft dan niet meer gedrukt te
worden! Dat schrikbeeld schud ik
snel van mij af. Ik denk dat er in de
toekomst niet veel zal veranderen.
Ik en waarschijnlijk vele anderen
vinden het nog steeds prettig om
een papieren exemplaar in handen
te hebben. Ik hoop wel dat binnenkort ’t Senior Bledsje in kleur
zal verschijnen. Hoewel sommige
zwart-wit foto’s prachtig zijn mis ik
toch de mogelijkheden die kleur te
bieden heeft. Verder hoop ik nog
lang ’t Senior Bledsje te mogen
vormgeven.
René Jasker - grafisch vormgever
___________________________

Bezorgers op zoek naar
vervanging

Iemand in het Kerkraadse die je
zonder meer mag bestempelen
als een bestuurlijke duizendpoot
is Piet Schepers. De kwieke 80-er
is nog helder van geest en met
zijn berg aan ervaringen deelt
hij graag zijn gedachten met
ons over de toekomst van het

‘Senior bledsje’.
Maar voordat hij begint te brainstormen over de toekomst, wenst
hij toch echt eerst iets kwijt over
het blad zoals het tot nu toe is uitgebracht. Piet Schepers: ,,Mijn felicitaties aan het gehele team van
het Senior Bledsje met het 20-jarig
bestaan van dit geweldige blad.”
Dan vervolgt hij met een aantal
suggesties voor de komende jaren:
,,Het is duidelijk dat dit ‘bledsje’
enkel kan bestaan met behulp
van vrijwilligers. Het aanboren en
uitbreiden van vrijwilligers blijft dan
ook voor de toekomst van evident belang. Je zou eens kunnen
onderzoeken of de verspreiders
van het blad zelf voor een maatje
kunnen zorgen, dat kan worden
ingezet bij eigen afwezigheid. Zo
bewaak je de continuïteit van de
verspreiding.”
Dan komt digitalisering voorbij. “
Door velen wordt het lezen van
een papieren versie als prettig ervaren. Misschien kiezen voor een
digitale én een gedrukte versie! Ik
ben trouwens ook van mening dat
het zwart-witte van het blad in tact
moet blijven. Daarmee heeft het
blad herkenbaarheid verkregen.
Niet aan tornen dus. Bij de jubileumeditie zou je wel de omslag in
kleur kunnen maken.”
Tenslotte laat Piet ons weten dat
het fijn zou zijn als ook mensen
die Kerkrade verlaten het blad
desgewenst blijven ontvangen en
dan, als vertegenwoordiger van de
Centrale voor Ouderen: ,,We horen
de vraag naar meer aandacht voor
kleine jubilea van bijvoorbeeld
verenigingen. Een klein berichtje
wordt al op prijs gesteld en vergroot tegelijkertijd de betrokkenheid.”
Piet Schepers
___________________________

Informatie

Vanuit haar functie als maatschappelijk werker bij de Sociale Dienst
van de gemeente Kerkrade was zij
zeer betrokken bij het Ouderenwerk. Haar streven om ouderen op
eenvoudige en begrijpelijke wijze
te informeren over voorzieningen
en hun door de bomen weer het
bos te laten zien heeft in 1970
vorm gekregen in de uitgave van
de “Bejaarden Echo”. Na vijf jaar
veranderde de titel in “Informatieblad voor Ouderen” en in 2000
in “ t Senior Bledje”. Met grote
bewondering spreekt zij over de
bezorgers die vier keer per jaar
alle 65-plussers in alle wijken van
Kerkrade het blad thuisbezorgen.
In haar ogen zijn dit de pijlers
waarop het blad steunt. Maar ook
denkt zij met plezier terug aan de
redactie waarvan zij jarenlang deel
heeft uitgemaakt en de kartrekkersfunctie die zij in de beginperiode heeft mogen vervullen.
Toos Derksen
___________________________

Van 2500...8500....15000
“Tswantsieg joar Senior
Bledsje i hónged vóftsieg
wöad! Probleem?

Kan misschien een beetje meer!
Vanaf de “geboorte” van het Senior Bledsje in een kleine ruimte
van het voormalige pand van Electro Krill aan de Akerstraat, startte
een aantal zeer gemotiveerde
vrijwilligers met het leggen van het
fundament van het huidige Senior
Bledsje. Het tweede gedeelte van
de naam is eigenlijk niet meer van
toepassing, want het is eigenlijk
een BLAD van formaat geworden.
Niet alleen inhoudelijk maar ook
qua uitvoering! Een op en top
blad, waar de huidige redactie en
medewerkers(sters) terecht trots

Onderstaand een aantal opmerkingen, suggesties e.a. verzameld van mensen die ons
blad naar aanleiding van ons 20-jarig bestaan een bijzonder warm hart toedragen.
Ook enkele reacties van trouwe lezers. Wij stelden hen de vraag hoe zij het Seniorbledsje in de toekomst zien.
op mogen zijn. Gedurende de
afgelopen twintig jaar heeft het
blad bewezen een gids te zijn voor
de 65-plussers en anderen met
heel veel interessante artikelen
over welzijn en zorg, bruikbare
en interessante mededelingen,
bekendmakingen met afgewisseld leuke interviews en sfeervolle
foto’s. Een van de hoogtepunten in
het bestaan van het blad was het
10-jarig jubileum, dat samen met
de toenmalige gedeputeerde mevr.
Odile Wolfs op het gemeentehuis
in Kerkrade werd gevierd. Met
het online gaan, kreeg het blad
“wereld”-bekendheid. Dankzij de
Gemeente Kerkrade en de sponsoren, zal het blad, in samenwerking
met Impuls, de Meander Groep, de
CVO en de KBO, een positieve en
leesbare bijdrage zijn en blijven bij
de ontvangers.
Gestart met 2500 exemplaren in
Kerkrade-West, uitgegroeid naar
een oplage van 8400 voor heel
Kerkrade en Eijgelshoven! Dat is
de moeite en een proficiat waard!
Ad Multos Annos
Pierre Hanssen
___________________________

Abraham

20 joar Senior Bledsje

Man müsste nochmal zwanzig
sein… En dan wisse wat me noen
weest! Iech huur ’t uuch dinke. Mar
jodsedank is dat ‘ne wónsj deë
ónvervuld bliet. Kanne v’r nog jet
blieve dreume. 20 joar lank velt ’t
bledsje wie ing werm sjoel reën
bij doezende Kirchröadsjer i jen
hoes erin. Zouwe ’t lu jèëve die
doa nit vroeë mit zunt? Die nit wille
wisse woa ze jebroech van kanne
maache, wat ’t allemoal jieëft vuur
enne deë de mieëtste middaag hat
jèse? Zicher wen-s te jing tsiedonk
mieë kries, is ’t Senior Bledsje ing

bron vuur van alles en nog jet. En
wen-s te diech dan óch nog kans
ammezere mit d’r Battraaf, is ’t
sjaad dat ’t nit jet dökser in de bus
velt. Jód jeïnformeerd of ’im Bilde’
zieë, is allewiel jeld weëd. En dat
jeld lieët jenne ziech d’r durch
jao. Iech hof va hatse dat ’t Senior Bledsje d’r Abraham nog ens
teje kunt. Nit zoe zier vanweje d’r
mósterd, mar vanweje d’r ’eerbied
voor jouw grijze haren’. Doa hat
óch ’t Senior Bledsje reët óp!
D’r Battraaf
___________________________

Bezorger blijft fit!

Het Senior Bledsje kent vele bezorgers en een van onze trouwe
bezorgers is Marleen.
Toen haar een aantal jaren geleden gevraagd werd of zij eventueel een aantal Senior Bledsjes
wilde bezorgen, was haar antwoord meteen: “Jauw, is jot!”
Zonder problemen vult Marleen nu,
in het Centrum van Kerkrade, de
brievenbus van de 65 plussers met
ons eigen blad.
“Het is altijd gezellig om het blad
te verspreiden, je komt onderweg
allerlei mensen tegen, even een
praatje, ergens een kop koffie drinken en weer verder met
bezorgen.” De bezorging op de
Markt in Kerkrade was in het begin
wel een puzzel, de nummering is
daar niet erg logisch. Alleen op
vrijdagmorgen kun je Marleen
wel op de Markt vinden voor haar
boodschappen, maar niet voor de
bezorging. Dan wil ze ongestoord,
lekker ontspannen haar marktinkopen doen.
Marleen heeft jarenlang op het
administratiekantoor in een verzorgingstehuis gewerkt. De activiteitenbegeleidster las daar ’t
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Senior Bledsje voor in de kring. De
mensen vonden het prachtig als ze
alle verhalen van voor tot achter
konden beluisteren en het stukje
van “d’r Battraaf “ was hun favoriet.
Dan werd er hartelijk gelachen en
bevestigend geknikt.
Marleen hoopt dat ‘t Senior Bledsje
ook de komende 20 jaar blijft bestaan voor de Kerkraadse Ouderen. Daarom wenst ze de redactie
veel inspiratie toe, in de hoop dat
zijzelf, superfit natuurlijk, in de komende 20 jaar het blad kan blijven
bezorgen.
Marleen
___________________________

Digitale versie

In kleur en digitaal

We gingen op zoek naar een visionair betreffende de toekomst van ‘t
Senior Bledsje en vroegen Martin
Simons, voorzitter van de Seniorenraad in het Kerkraadse naar zijn
overpeinzingen.
We vallen als het ware met de deur
in huis als we Martin, een kwieke
persoonlijkheid, met ongeveer
(kleine) driekwart eeuw op de teller, vragen hoe hij denkt over die
toekomst en in het bijzonder de
toekomstbestendigheid. Het woord
kleur komt meteen op de proppen.
Martin: ,,Iets frisser iets moderner
zou het kunnen worden. Dat kun je
bereiken met kleur, zij het bescheiden van aard. Niet te druk, rustige
kleuren gebruiken. Binnenin zou
je kunnen werken met zwart-witte
teksten en foto’s e.d. in kleur.”
Dan komen we te spreken over de
inhoud. ,,Je zou eens onderwerpen
kunnen kiezen met een historische
inslag. Mensen terug brengen
in het verleden, gebeurtenissen
waar men leuke herinneringen aan
heeft”, zegt Martin en dan vervolgt
hij: ,,Verder ware wat meer aan-
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dacht te geven aan zaken als huiselijk geweld, eenzaamheid alsook
cultuurevenementen in onze stad.
Een enquête is ook een idee om
mensen te activeren. Om borg te
staan voor de kwaliteit zou je ook
de contacten met bronnen als Meander, Novizorg en de wijkpunten
kunnen intensiveren. Zij immers
kunnen waardevolle informatie
leveren.”
In het colofon van het blad wordt
nu op bescheiden wijze verwezen naar de digitale versie ervan.
Martin weer: ,,Bijna iedereen heeft
een computer. Digitaliseren is
de toekomst. Bovendien zou je
dan de papieren versie in aantal
kunnen verminderen. Wat je wel
moet doen, is dat je bij het aanklikken van een artikel, meteen een
vergrote, goed leesbare versie,
krijgt te zien. Niet, zoals nu, een
Pdf-bestand.”
Tenslotte wil Martin Simons niet
nalaten ’t Senior Bledsje te feliciteren met de 20-verjaardag om
daaraan toe te voegen: ,,Het blad
is zeker van waarde voor de ouderen en het wordt van voren naar
achteren en andersom gelezen.”
Martin Simons
___________________________

Gratis

Sponsoren vanzelfsprekend?

Sinds 3 jaar ondersteun ik de
redactie bij de totstandkoming van
dit blad. En tijdens deze periode
zie ik de betrokkenheid, de zorg
en aandacht voor ouderen, het
plezier en passie bij de vele vrijwilligers die ervoor zorgen dat het
blad door bijna 11.000 65-plussers
gelezen wordt. En dan vraag ik me
wel eens af: “Zou dit over 5 of 10
jaar ook nog zo zijn?”.
Ik mag hopen van wel. Immers menige senior krijgt

(vervolg van pag. 16 en 17)

middels het blad informatie over
de veranderende samenleving.
Andere senioren kijken elk kwartaal uit naar de vaste rubrieken
zoals d’r Battraaf, de recepten, het
interview. En weer anderen vinden
de historische stukken interessant.
Over 5 jaar zal ’t Senior Bledsje
beslist nog een papieren versie
kennen. Ook al speelt de digitale
technologie een steeds grotere rol
in het dagelijkse leven. Veel mensen blijven het prettig vinden om
het blad in handen te hebben om
te lezen, of hebben geen computer, tablet of telefoon waarop het
blad gelezen kan worden.
En voor die papieren versie blijven
de komende jaren sponsoren van
groot belang. Ondanks de geringe
kosten voor verspreiding van ‘t
Senior Bledsje, zijn vooral de laatste jaren de opmaak- en printkosten flink gestegen. Daarbij willen
we ’t Senior Bledsje gratis houden
voor de Kerkraadse senior.
Ik hoop dan ook dat de vaste
sponsoren ons nog jaren een
warm hart toedragen en dat we
een aantal nieuwe sponsoren
vinden die hun maatschappelijke
betrokkenheid richting Kerkrade
en de Kerkraadse senior wil tonen.
Ik zal in ieder geval mijn best
blijven doen om de sponsoren te
vinden. Of zouden deze zich over
5 jaar vanzelf melden?
Helma Kölgen
Impuls Team Welzijn
___________________________

De kracht van
’t Senior Bledsje
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20 jaar jong en hoe verder? Dat
is de vraag die wethouder Leo
Jongen van o.a. Ouderenbeleid en
Wmo wordt voorgelegd.
“Die vraag is naar mijn mening
eenvoudig te beantwoorden:
voortborduren op de ingeslagen
weg, het enthousiasmeren van

al die vrijwilligers die hieraan
meewerken alsmede nadenken
over een digitale versie naast de
bestaande papieren versie”, aldus
Leo Jongen.
Hij vindt dat de zwart-wit oplage
kenmerkend is voor het blaadje.
Bovendien zie je aan de inhoud
dat het blaadje inspeelt op de
actualiteit. Het is een zogenaamd
bewaar exemplaar en dat betekent
dat de papieren versie zeker ook
in de toekomst behouden moet
blijven. Leo Jongen hierover: “Het
leest op die manier makkelijker en
zeker voor de oudere inwoners is
dat plezierig”.
Als wethouder vindt hij het belangrijk dat de financiële ondersteuning voor dit blaadje vanuit de gemeente gehandhaafd moet blijven.
Dit blaadje is een mooi voorbeeld
van hoe voor en door de inwoners
samengewerkt kan worden ten
behoeve van onze Kerkraadse
samenleving.
Leo Jongen: ”De achterliggende
20 jaar is door de redactieleden
gewerkt aan een seniorenblaadje
dat kwalitatief van hoog niveau is
en dat door vele vrijwilligers verspreid wordt. Chapeau en felicitaties daarom aan hen!
Ik hoop van harte dat dit ook de
komende 20 jaren lukt”.
Wethouder Leo Jongen
___________________________

Hop Sing

Meestal ben ik al wakker voordat
Hop Sing met zijn altijd opgewekte
verschijning via zijn ingebouwde
afstandsbedieningen de gordijnen
opent en zo de ochtendzon aan
de ontbijttafel uitnodigt. Licht klassieke muziek begeleidt hem terwijl
hij volgens zijn vaste schema de
tafel dekt en thee zet. Op een of
andere manier heb ik altijd het
idee dat mijn buddy ’s ochtends,

als hij zich net van het oplaadstation bevrijd heeft, extra actief is.
Het ritueel is steeds hetzelfde
omdat ik dat zo heb ingesteld. Is
de tafel gedekt en dan staat hij
naast het bed leg ik mijn hand op
zijn schouder. Meteen verschijnen
op zijn display, dat zowat zijn hele
borst beslaat, de actuele data van
mijn lichaamsgesteldheid. Hartslag, bloeddruk, temperatuur etc.
In zijn hand een glas water met de
twee pillen die ik dagelijks tot me
neem. Ik heb mijn ‘cobot’ (communicatie- en coöperatierobot) de
naam Hop Sing gegeven omdat
hij me zo doet denken aan de
Chinese kok en hulp in huis op de
Ponderosa ranch in mijn favoriete
tv-jeugdserie Bonanza.
Hij is pakweg 1.70 meter groot
en zit tjokvol met zogenaamde
Artificial Intelligence. In feite dus
een computer die zelf leert van de
informatie die hij (ik noem het een
hij) van ons krijgt. Hij tilt je voorzichtig met het grootste gemak uit
bed en in bad, als je dat tenminste
wilt, en als je op zijn schoot gaat
zitten heb je een superstabiel, veilig vervoersmiddel dat in diverse
snelheden instelbaar is en je via
een hi-tech communicatiesysteem
binnen- en buitenshuis brengt
waar je zijn moet.
Op een gewone ochtend: als
deze, het vaste ritueel.2-6-2040
staat op zijn kalender: 10 uur
fitness Center Court, 11.30 uur
tandarts, daarna stemmen voor de
burgemeestersverkiezing (Petra
Dassen gaat na drie ambtsperiodes met pensioen). 14 uur kaartmiddag in de HuB. Verder moet
ikzelf de tijdstippen van lunch,
diner en avondprogramma doorgeven c.q. aanpassen.
Tijdens het diner kan ik op zijn
display de actuele krant lezen of

laat ze door Hop Sing voorlezen,
terwijl hij intussen al het bad laat
vollopen op mijn lichaamstemperatuur van 37,2 graden. Als ik na het
ontbijt lekker in mijn schuimbad
lig te ontspannen, staat de actuele digitale versie van ’t Senior
Bledsje op zijn borst. ‘Lees maar
voor’, is mijn commando en Hop
Sing begint aan het hoofdverhaal:
Een terugblik op ruim twintig jaar
burgemeesterschap van Petra
Dassen….
Fred Sochacki
___________________________

Seniorenkrant

“Seniorenkrant Kerkrade 10
jaar” stond 24 juni 2009 opmerkelijk groot in een weekblad.

Er was een feestelijke bijeenkomst
in het Raadhuis met felicitaties van
burgemeester Jos Som, wethouder
Ralf Krewinkel en deputé Odile
Wolfs. Het belang van dit blad voor
veel ouderen werd onderschreven.
Een uniek initiatief voor Limburg .
Niet voor niets werd het blad opgenomen in de Limburg Collectie van
de bibliotheek van Maastricht. Nu
zijn we 10 jaar verder, een 20-jarig
jubileum. Geweldig dat “ ’t Senior
Bledsje” nog steeds 4x per jaar
wordt uitgegeven, een niet meer
weg te denkende verbindende factor in Kerkrade. Een blad voor ouderen door ouderen. Men leest het
met plezier van voren tot achteren.
Een felicitatie aan de vitale en
enthousiaste redactie onder bezielende leiding van Hub Vanhommerig is op zijn plaats. Ik ben ervan
overtuigd dat “ons” blad nog lang
zal blijven verschijnen.
Ruud Moonen, voorzitter en eindredacteur van de redactie van 2004
tot 2015.
Ruud Moonen
___________________________

Op weg naar 2025
De redactie zelf

Ook de redactie is er nog lang
niet uit........!
Hoe moet ’t lijfblad van de
65 plusser er in de toekomst uitzien. De meningen zijn verdeeld.
Het ene lid van de redactie zegt:
“Wij moeten vooral belangrijke
lokale informatie blijven verstrekken. Ook over voorzieningen,
want niet iedereen krijgt de
krant”.
De ander vertelt: ”maar ook
artikelen met een knipoog moet
kunnen! Laat de ouderen zelf ook
aan het woord. Het moet vooral
gratis.... blijven”!
Over digitalisering is men het
wel eens. Naast de papieren
versie moet aandacht worden
besteed aan een digitale versie.
Wel eentje die handig is te lezen
etc. De belangrijkste vraag blijft.
Moet het meest spraakmakende
blad voor de Ouderen zwart-wit
blijven of in kleur?? In zijn geheel
in kleur of slechts specifieke
bijdragen? Alleen het voorblad
zwart-wit? De discussie kent nog
geen einde.
Daarom de oproep aan jullie allen, laat ons jullie mening horen,
mail ons of schrijf een kort briefje
naar de redactie. Alle suggesties
zijn waardevol, wij zijn een blad
voor jullie. Het wordt gemaakt
voor en ...bezorgd, door 65 plussers. Uniek toch.
Dus stuur ons een mailtje,
naar redactieseniorbledsje@
impulskerkrade.nl of een kort
briefje naar Impuls, Marktstraat 6,
6461CX Kerkrade, t.a.v. Redactie ’t
Senior Bledsje
DOEN!
De redactie
____________________
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HISTORIE

Dit jaar is het 75 jaar geleden
dat Zuid-Limburg en ook onze
gemeente Kerkrade werd bevrijd. De verschrikkingen van de
gewelddadige bezetting door de
nazi’s en onze bevrijding door de
Amerikanen van de Hitlerdictatuur
verdient dan ook dit herdenkingsjaar - meer dan voorheen - onze
aandacht. Veel van de bevrijders
zijn inmiddels overleden en de
Kerkradenaren die de oorlog als
kind bewust hebben meegemaakt
zijn nu ook allemaal minimaal 80
jaar. Het herdenken van de oorlog
en onze oorlogsslachtoffers wordt
met het vorderen van de jaren
steeds meer een verhaal van “horen zeggen”. Toch moeten we elkaar de verhalen blijven vertellen
over hoe het toen was. Die verhalen maken ons bewust van de
impact van deze gebeurtenis op
ons leven nu. Het vertelt over hoe
gewone Kerkradenaren hebben
geleden onder een nietsontziende

en meedogenloze dictatuur, net
zoals tot vorige maand de gewone
mensen in het Iraakse kalifaat onder IS hebben moeten lijden. Toen
en nu was het heel normaal om
mensen willekeurig te executeren,
te martelen en als dwangarbeider
in te zetten. Dit jaar vieren we de
75 jaar geleden herwonnen vrij-

heid op onze onderdrukkers.
Voor Kerkrade is de belangrijkste
gebeurtenis in de Tweede wereldoorlog de evacuatie van 30.000
Kerkradenaren op 25 september
1944. Zij ontsnapten letterlijk uit de
hel van nazi-Duitsland door in een
optocht met karren en kruiwagens
dwars door de linies richting het

bevrijde deel van Zuid-Limburg te
vluchten. Om de burgers de kans
te geven Kerkrade te ontvluchten
werd een wapenstilstand gesloten
tussen de Duitsers en de Amerikanen; een uniek feit in de hele
krijgsgeschiedenis van de tweede
wereldoorlog. Laat dat ook even tot
u doordringen: 30.000 Kerkradenaren die alleen hun vege lijf wilden
redden, zonder spullen, op de
vlucht richting Simpelveld. Alles en
iedereen op weg richting Imstenrade, de plek waar ook nu vluchtelingen een veilige haven vinden.
Steeds van onveilig naar veilig, van
onderdrukking naar vrijheid.
De vluchtelingen in 1944 wilden
naar Simpelveld, Wijlre of Gulpen. Daar waren ze bevrijd van
de lange arm van de naziterreur en was er “rust en vrede”.
Het Heuvelland als veilige zone,
waar ze de verdere gebeurtenissen in spanning hebben kunnen
afwachten. Overigens zijn er nog
steeds Kerkraadse families die
warme banden onderhouden
met bewoners uit het Heuvelland
waar ze destijds zijn opgevangen. Eén dag zouden de wapens

zwijgen. Helaas voor de families
Brasch, Collinet, Frings, Jongen,
Koonen, Lochtman, Van Tuyl,
Kochen, Van Ooijen, Hanssen
en Janssen, zwegen de wapens op die 25 september niet.
Zij verloren 14 familieleden. Zij
stierven aan de gevolgen van
het laffe granaatvuur dat de
Duitsers tegen de afspraken in
afvuurden op de optocht van
vluchtende Kerkradenaren op
hun weg naar de Huls.
Als u nu in het mooie voorjaar
langs het Roda-stadion richting
Imstenrade het mooie Heuvel-

land inrijdt, is het wellicht een
idee om voorbij het asielzoekerscentrum Imstenrade en nadat u de brug over de autobaan
bent gereden, rechts het pad
naar hoeve de Keversberg in
te rijden. Voor de hoeve op het
wandelpad rechts staat op Simpelveldse bodem het veldkruis
ter herinnering aan de vluchtende Kerkradenaren die op 25
september 1944 in de morgen
Kerkrade verlieten in de wetenschap binnen enkele uren in
veiligheid te zijn. Helaas hebben
enkele mensen niet lang van
deze vrijheid mogen genieten.

HAVEN | Just be home Kerkrade is op zoek naar jou!
In september 2018 zijn
de deuren geopend van
HAVEN | Just be home Kerkrade.
HAVEN | Just be Homes is een
vrijwilligersorganisatie die opvang
biedt aan mensen die behoefte
hebben aan een luisterend oor.
Een Just be Home is een krachtplek, een veilige haven voor iedereen die het nú, op dit moment,
even nodig heeft in zijn leven.
Je hoeft er alleen maar te zijn, te
zijn wie je bent. Even weg uit je
dagelijkse omgeving om tot rust te
komen. Je te herpakken, zodat je
daarna weer verder kan.

Sinds de opening zijn vele bezoekers door onze vrijwilligers
onvoorwaardelijk welkom geheten
en opgevangen. Er wordt vooral
een luisterend oor geboden, altijd
met een kop koffie of thee. Iemand die het even niet meer weet
doordat er veel op zijn bordje
komt, kan hier zijn verhaal kwijt,
zorgen delen en hulp vragen of
hoeft er alleen maar te zijn. Soms
wordt een creatieve activiteit als
middel ingezet om de gasten even
afleiding te geven van hun dagelijkse zorgen. Vaak kan iemand
geholpen worden een volgende
noodzakelijke stap in de juiste
richting te zetten, of om na een

poosje weer met nieuwe innerlijke
kracht verder te gaan.
Stichting HAVEN werkt vanuit
een allesomvattende mensvisie. Deze komt tot uiting in een
rustige, veilige sfeer in het huis.
Alle vrijwilligers worden opgeleid
om deze visie op de juiste manier
uit te kunnen dragen en daarmee
bij te dragen aan de warme en
gastvrije sfeer in het huis.
Momenteel maken ongeveer 18 vrijwilligers het mogelijk om een aantal
dagdelen per week open te zijn. Dit
willen we graag verder uitbreiden
naar 7 volledige dagen per week.

Dat betekent dat we op zoek zijn
naar véél nieuwe vrijwilligers, want
zonder hun waardevolle bijdrage
kunnen we onze ambities niet
waarmaken om er zoveel mogelijk
te kunnen zijn voor hen die dat zo
erg nodig hebben.
Ben jij iemand die maatschappelijk
betrokken is en voor de medemens klaar staat? Ben jij oprecht
geïnteresseerd en wil je graag
meer weten, neem dat contact
met ons op. Dat kan via telefoonnummer 06 49832201 of per emai
naar welkom@justbehomes.org
of op ons adres: Kampstraat 69 in
Kerkrade.

Bezoek ook onze website (www.justbehomes.org) of volg ons op Facebook (https://www.facebook.com/justbehomes.org) voor een sfeerimpressie en meer achtergrondinformatie.
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Leiperen
In 1842 werd De Smidse, ’t hoes
van de familie Houben aan de
Loët gebouwd. In de daaropvolgende jaren had men veel last
van optrekkend vocht en slagregen. Op de gevel werd van beneden tot boven een witte kalklaag
aangebracht. Helaas kwam het
vocht nog steeds naar boven.
De tweede optie tegen het optrekkende vocht werd het aanbrengen
van een teerlaag van ongeveer 50
centimeter onder langs de gevel.

COLUMN
Helaas is dit ook niet voldoende, de
vochtproblemen blijven. De derde
optie is het planten van leibomen
die vocht uit de grond halen en
het werden twee leiperen. Als je
nu gaat kijken zie je nog kleine
stukjes witte kalk en zwart teer op
de bakstenenmuur zitten. De twee
leiperen krijgen een plek en met
de jaren worden ze groter. In het
gebouw woonde en werkte de smid
en hij maakte metalen pinnen die
in de gevel werden geplaatst om
de bomen te leiden. Ook zijn zoon
woonde en werkte in de smederij
en maakte pinnen om de leiperen
te ondersteunen. “Bis 1987 woar ’t
óch noch ummer ing sjmid.” Inmiddels is het pand in handen van de
derde generatie die goed voor het
gebouw en de leiperen zorgt. De
leiperen groeien goed en bedekken een behoorlijke oppervlakte
van de gevel met takken. Sommige
takken dragen nog peren.
Bomen hebben grond nodig zonder
bestrating. Tegels, asfalt maar ook
huizen kunnen de groei van een
boom belemmeren. Bomen en hun
wortels kunnen veel stuk maken
aan kabels, buizen en funderingen.

LAATSTE NIEUWS VAN
CEKANET VOOR DE
VAKANTIE
Omdat de vakantie voor de deur
staat, willen wij u graag op de
hoogte brengen van de laatste
stand van zaken.
Zoals u van ons gewend bent zijn
de uren waarin u hulp kunt krijgen
voor uw computer en/of tablet nog
steeds op maandagmiddag van
14.00 – 16.00 uur en op donderdagmorgen van 10.00 -12.00 uur.
In de maanden juli en augustus is
de helpdesk alleen geopend op
maandagmiddag.

KERKRADE

vanaf maandag 19 augustus.
Geregeld horen wij van mensen
dat zij graag bepaalde dingen over
de computer, telefoon, of tablet
willen weten en daar geen cursus
voor kunnen vinden. Als u met uw
vraag naar de helpdesk komt of
belt (045) 545 58 24 bekijken wij
samen wat u graag zou willen en
hoelang dit gaat duren. Daarna
kunt u vrijwillig beslissen of u dit
zou willen doen.

Hier moet altijd rekening mee gehouden worden bij het aanplanten
van een boom. Ook de droogte van
afgelopen zomer geeft een trage
reactie bij bomen. Minder vocht is
minder groei van blad, vrucht en
tak. Dit kan het jaar daarna nog te
merken zijn aan de boom. Staat
er bij jou in de tuin een boom die
je wilt verwijderen omdat hij het
niet goed doet? Geef hem dan
dagelijkse extra water. De wortels
moeten bij droogte en warmte dieper de grond in groeien om bij het
grondwater te komen, daar heeft
de boom een paar jaar voor nodig.
De schimmels die om wortels zitten
zorgen voor de opname van voedingsstoffen ook wel mycorrhiza
of wood wide web genoemd. Hoe
meer bomen er bij elkaar staan hoe
meer mycorrhiza er aanwezig is en
hoe sneller een boom kan wortelen
en groeien. De gemeente zorgt
voor meer groen in de stad en dit is
nodig voor de natuurlijke airco die
bomen ons geven. Plant zelf ook
een boom in uw tuin.
Heeft u ook een mooi verhaal over
een boom in Kerkrade stuur een
mail naar info@1boom.nl
u graag meer over de “Verkenner”
zodat u daar een passende oplossing voor leert. Denk bijvoorbeeld
aan het sorteren van recepten,
foto’s en nog veel meer.
Iemand anders wil misschien leren
om een eenvoudig huishoudboekje
te maken. Dit kan ook. Laat het ons
maar weten.
Voor velen is het omgaan met de
OV-chipkaart een groot probleem.
Ook een onderwerp waarbij wij u
graag willen helpen.
U ziet er zijn vele mogelijkheden
maar u moet ons wel vertellen wat
u zoekt en samen vinden wij een
oplossing.

Vrijwilligers

“het cement van onze samenleving”
Het hoeft geen betoog
dat vrijwilligers een
onmisbare schakel zijn
in het wel en wee van
onze verenigingen/
instellingen en dus een
zeer belangrijke rol
hebben in onze samenleving.
Kerkrade is van oudsher een stad met veel
verenigingen en instellingen. Er zijn nog altijd veel inwoners hieraan verbonden. De laatste jaren is echter
geconstateerd, dat de druk op de vrijwilligers steeds
groter wordt en dat de verenigingen en instellingen
naarstig op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. De gemeente Kerkrade heeft daarom besloten om dit jaar
een wervingscampagne voor vrijwilligers te starten
onder het motto: Vrijwilligerswerk, iets voor jou? Elke
maand wordt het vrijwilligerswerk onder de aandacht
gebracht.
Vrijwilligerswerk verrichten bij je eigen vereniging of
bij een andere vereniging/instelling, leuk toch!
Zelf heb ik mij dit jaar aangesloten bij het team van
de harmonie in Haanrade dat elke eerste zaterdag
van de maand het oud papier ophaalt in de wijk
Haanrade.
Voor mij betekent dit twee keer per jaar op een
zaterdagochtend (op roulatiebasis) meehelpen om
oud papier op te halen. Op die manier maken “vele
handjes licht werk”.
Je kunt dus door een geringe inzet een bijdrage
leveren in het groter geheel. Zo zijn er legio voorbeelden waarbij je door je vrijwillige inzet iets kunt
betekenen voor de samenleving.

Wij horen vaak dat mensen moeite
hebben met het goed organiseren
van al hun bestanden. Wij vertellen

Wij, als vrijwilligers van Cekanet,
verheugen ons op uw reacties en
bieden u onze hulp.

Kirchroa rolt d’r läufer oes
vuur ing sjtaatse dame
kriet e pleëdsje in de rij
van de jroeëse name.
Kirchroa rolt d’r läufer oes
is miech dat ing fieng
is jevroagd tse sjpelle hei
de ieësjte fiengelieng.
Kirchroa rolt d’r läufer oes
en kiekt vol vertrouwe
wie ze ziech presentere deedt
de heng sjteecht oes de mouwe.
Kirchroa rolt d’r läufer oes
vuur e Kirchröadsj meëdsje
rechent d’róp dat ’t aapakke kunt
wie e wirke peëdsje.
Kirchroa rolt d’r läufer oes
weest ziech jód jeroane
weëdt mit charme en kordaat
övveral vertroane.
Kirchroa rolt d’r läufer oes
kiekt vuuroes en nit tseruk
hoft óp e werm en
ierliech besjtuur
en wunsjt hön doabij alle jeluk.
D’r Battraaf

Kijk als voorbeeld naar ’t Senior Bledsje: zonder de
inzet van de vele vrijwilligers zou dit fantastisch blad
niet gemaakt en verspreid kunnen worden.

Fysiotherapie nodig?

Een stad socialer maken doen wij uiteindelijk samen.
Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk? Meld je dan aan
bij je eigen vereniging of bij de Vrijwilligerscentrale
Kerkrade, telefoon (045) 545 63 51.

D’r Pool • Putgang 6 • Kerkrade
Anselderlaan 31 • Eygelshoven

Met vriendelijke groet,
Noteert u dat er op maandag 17
juni geen helpdesk is.
Nieuwe cursussen beginnen weer

Jód jezonk

Leo Jongen,
wethouder o.a. van Wmo, Ouderenbeleid en Welzijn

Breed aanbod • géén wachttijden
Afspraak of meer info:
T 045 546 74 80 of

E secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl
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Martin Böhmermann - Glasinstrumentenmaker - Een uitstervend ras!
Iedereen heeft weleens mogen genieten van mensen die van glas de mooiste voorwerpen kunnen vervaardigen. Voor de meesten is dat waarschijnlijk al langer geleden. Het is, zo blijkt tijdens ons onderhoud met Martin
Böhmermann, een professie die een langzame maar zekere dood sterft, in ieder geval in onze contreien.

De ontvangst in huize Böhmermann is allerhartelijkst. De heer
des huizes, Martin Böhmermann
(74), wonende in de wijk de
Gracht, laat ons binnen en leidt
ons direct naar een vitrine. Trots
laat hij ons kennis maken met
werk van zijn hand. Hij showt onder meer een schellenboom, een
spinnenwiel, een watermolen, een
motor met zijspan en een boerenkar, zomaar een greep uit een
voorraad attributen die met eigen
hand zijn vervaardigd. Vervolgens
gaat het één etage hoger, waar
we kennis maken met echtgenote
Hennie. De koffie staat al klaar.
Het gesprek komt op gang. We
treffen een bevlogen verteller.
We vragen Martin hoe hij in het
glasblazen verzeild is geraakt.
Martin verhaalt: ,,Ik was in mijn
jeugd, laat ik het zo zeggen, geen
gemakkelijk jongetje. Ik was 15 of
16 jaar. Vader vroeg zich af wat er
van mij moest worden. Hij werkte
bij Shell en had altijd glasinstrumentenmaker willen worden.
Dat is overigens iets anders dan
een glasblazer. De glasinstrumentenmaker heeft bij zijn werk
een brander voor zich. Het glas
wordt in de vlam gestoken en kan
vervolgens worden bewerkt. Via

pa kwam ik bij een industriebaas
terecht. Die vroeg mij op een
bepaald moment om te helpen
en intussen het vak te leren. Dat
vond vader goed. Na drie jaar
deed ik examen in Leiden, met
succes.”
Martin werd dus glasinstrumentenmaker. Allerlei vaktermen
passeren de revue. Zo komt
‘puntentrekken’ voorbij. Uitleg
wordt in woord en gebaar gegeven. Als benodigdheden worden
gas (het liefst propaan, maar vaak
ook aardgas), zuurstof en een
compressor (voor lucht) genoemd.
Verder komen in dit verband ter
sprake de brander, het pincet, de
aansteker en het glasmes. Duidelijk wordt ons ook gemaakt dat
‘gewoon’ vensterglas niet geschikt is voor deze professie.
Na zijn met succes afgelegde
examen vertrokken Martin en
Hennie op enig moment na hun
huwelijk (in 1968) naar Duitsland,
waar het echtpaar woonde in
Hofheim am Taunus en tenslotte
in Julich. In die tijd werd er goed
geld verdiend als glasinstrumentenmaker.Na een aantal jaren
verhuisde het gezin richting
Kerkrade. Dat was in 1976. Con-

tacten werden via de kinderen
gelegd, met Ger Smeijsters en
Paul Savelsberg, van Harmonie
St. Marie, geen onbekenden in
het Kerkraadse verenigingsleven. In dat verband verhaalt Martin ook over de totstandkoming
van de gememoreerde schellenboom en een motor met zijspan
met as erin, prachtige bewijzen
van zijn vaardigheid, tot stand
gekomen op verzoek van een
bekende van wie een familielid
was overleden. Dat familielid
was namelijk in het bezit van een
motor met zijspan.
De voorraad die Martin Böhmermann ons toont, laat zien dat we
het van doen hebben met een
creatieve geest. Zo divers zijn de
producties. Hoe kom je aan al die
ideeën, vragen wij ons af. Martin,
reageert verrast: ,,Ik zeg altijd, je
mag met je ogen kijken en stelen.
Iets meenemen niet natuurlijk, in
letterlijke zin dan. Als ik een andere glasinstrumentenmaker bezig
zie en ik vertel hem dat ik hetzelfde werk doe, is het gesprek zo
ten einde. Je zou kunnen zeggen
dat we geen echte vrienden van
elkaar zijn. Vandaar, kijken en opslaan wat je ziet. Daarmee kun je
vervolgens weer aan de slag.”

Werkte Martin Böhmermann in het
verleden als professioneel glasinstrumentenmaker, nu doet hij het
uitsluitend nog voor zijn plezier.
,,Het wordt trouwens ook steeds
lastiger om je hobby met mensen
te delen”, laat hij ons weten. ,,Je
moet mensen kunnen binden als
je ergens staat met je gasbrander”, om vervolgens een filmpje
te tonen, waarin hijzelf actief is,
terwijl flink wat mensen geïnteresseerd toekijken. Dat blijkt te
zijn geweest op een braderie in
Overvecht. Echtgenote Hennie
vult aan: ,,Mensen lijken ook geen
tijd meer te hebben, iedereen
heeft haast. Zij hebben zodoende
te weinig aandacht voor de mooie
dingen die het leven te bieden
heeft en weten het bovendien
niet meer op waarde te schatten.”
Als je het verhaal zo hoort, is het
niet gek dat er steeds minder
mensen zijn die het vak uitoefenen. Martin vertelt: ,,Ik ken er
nog eentje in Geleen die er zijn

geld mee verdient en een andere in Aken. Bij DSM waren de
gasblazers ook niet meer nodig
en werden ontslagen. Productie
in Bulgarije was goedkoper. Zo
gaat dat. Zelf doe ik het enkel
nog voor de lol, zoals gezegd.
Wel ben ik bereid om mensen
te helpen als ze erom vragen.
Als bijvoorbeeld iemand met
beschadigde Swarovski-spullen
komt, kan ik helpen. Dat is niet
iedereen gegeven. Voor dat
soort zaken ben ik nog te benaderen via emailadres
mbohmi@hotmail.com.
Het gesprek loopt ten einde.
Martin, die ook fervent wieler-

Activiteiten Kerngroep
Gracht in ‘t Westhoes
Woensdag

10.00 - 11.00 uur Country Dance

Donderdag

10.30 - 11.30 uur
11.45 - 12.45 uu
13.30 - 14.30 uur
15.00 - 17.00 uu

Vrijdag

Swing Dance
Gym
Yoga
Darten

11.45 - 12.45 uur Tai Chi

BEZORGERS GEVRAAGD!

liefhebber blijkt te zijn, springt
nog regelmatig op het rijwiel.
Met zijn echtgenote heeft hij de
nodige bergtoppen in Oostenrijk
en Frankrijk beklommen. Hij toont
meer van zijn collectie: een voetballertje, diverse soorten muzikanten, een schutter en wat dies
meer zij. Nogmaals een bewijs
van al het moois dat hij vermag
te creëren. Er komt een einde
aan een gesprek met een gepassioneerd verteller, die de beide
interviewers niet eerder laat
vertrekken dan dat hij hen heeft
voorzien van glazen kerstballen,
waarin nog ‘eventjes’ de initialen
van kleinkinderen en echtgenote
zijn geslepen.

’t Senior Bledsje valt 4 keer per jaar bij de mensen die op 1 januari 65 jaar
waren in de brievenbus. Om dit altijd voor elkaar te krijgen zijn iedere keer
ongeveer 140 bezorgers actief. Om deze bezorging op korte en langere
termijn te kunnen waarborgen, zijn wij steeds op zoek naar mensen die
’t Senior Bledsje willen bezorgen. Het aantal blaadjes en waar u kunt bezorgen , kan in overleg geregeld worden.
Interesse? U kunt zich opgeven bij Wim Robroek, telefoon (045) 546 40 70
of emailadres g.robroek-schreurs@hetnet.nl.
Klachten over bezorging
Heeft u ’t Senior Bledsje niet ontvangen, neem dan contact op met
Wim Robroek, telefoon (045) 546 40 70 emailadres g.robroek-schreurs@
hetnet.nl. Vermeld dan ook s.v.p. uw telefoonnummer.
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SUPERLOCAL in Bleijerheide draait op volle toeren
Het project SUPERLOCAL in
Bleijerheide draait op volle toeren! De flat aan de Voorterstraat
is al voor de helft afgebroken. Inmiddels heeft het project al twee
belangrijke prijzen in de wacht gesleept.

Flat Voorterstraat

De helft van de flat aan de Voorterstraat blijft staan. Het andere
deel is afgebroken. Hiervoor komt
een nieuw, iets hoger deel voor in
de plaats. Het bestaande deel wordt
helemaal gestript en verbouwd. Zo
ontstaat een prachtige flat die voldoet aan de huidige eisen. In totaal
komen er 113 appartementen, met
vijf verschillende woningen. Op de
begane grond komt ruimte voor de
bewoners en omwonenden in een
soort buurthuis. De invulling wordt
zo veel mogelijk bepaald met bewoners. Als alles volgens planning
gaat, is de nieuwe flat in het najaar
van 2020 klaar. HEEMwonen gaat
de woningen verhuren.

Een impressie van de nieuwe flat
aan de Voorterstraat, links het
nieuwbouw gedeelte en rechts het
gedeelte dat behouden blijft.

Uithijsmoment

In november 2017 was er een uithijsmoment waarbij delen van appartementen uit de flat aan de Ursulastraat werden gehaald. Hiermee
is het Expogebouw opgebouwd dat
staat aan de Voorterstraat. Omdat
de proef met het expogebouw is
geslaagd, wordt het nu op grotere
schaal geprobeerd in drie circulaire
woningen. Onlangs werden twee
hele appartementen uitgehesen

uit de flat aan de Jonkerbergstraat.
Deze uitgehesen appartementen
zijn de basis voor de drie circulaire woningen. De drie woningen
zijn een proef om te onderzoeken
hoeveel materialen we kunnen hergebruiken voor de bouw van echte
woningen. De woningen worden
gefinancierd door de Europese UIA
subsidie, die het project heeft gekregen. UIA staat voor Urban Innovative Actions. Rond de zomer van
dit jaar zullen de drie woningen gereed zijn.

Een impressie van de drie circulaire UIA-woningen.

Belangrijke prijzen

Op 29 november werd de ‘Waterinnovatiedag’ 2018 gehouden. Hier
werd de Waterinnovatieprijs uitgereikt in de categorieën Waterveiligheid, Voldoende water, Schoon
water en Circulaire economie en
in deze laatste categorie won de
waterkringloop de zeer eervolle
juryprijs. HEEMwonen, WML, WBL,
De Watergroep en de gemeente
Kerkrade werken samen aan de gesloten waterkringloop. Hemelwater krijgt een tweede en zelfs een
derde leven. Hemelwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwater uit douche en
wasbak (zogenaamd grijs water)
wordt gezuiverd door planten tot
waswater dat gebruikt kan worden
in een (centrale) wasserette en autowasstraat.
Op 4 februari won SUPERLOCAL de
Nederlandse Bouwprijs 2019 (in de
categorie Bouwmaterialen en –systemen). Dit is de belangrijkste Nederlandse bouwbeurs van het jaar.
Sinds 1991 wordt De Nederlandse
Bouwprijs elke twee jaar toegekend.

Prijs en
oorkonde
De Nederlandse
Bouwprijs
2019.

Uitbreiding van het aantal Minibiebjes in Kerkrade
Na het succes van de Minibieb in het Stadspark zijn
op initiatief van inwoonster Marleen Fischer-Verbrugge acht nieuwe Minibiebjes gemaakt voor de buurten
van Kerkrade. Dit is gedaan in samenwerking met Rotaryclub Kerkrade, Relim en de gemeente Kerkrade.

Wethouder Schlangen (onderwijs): “De Minibiebjes
maken lezen laagdrempelig en toegankelijk.Ze verbinden mensen en vergroten de saamhorigheid in de
wijken. Het is een geweldig initiatief en ik ben blij dat
dit nu ook in Kerkrade mogelijk is.”

Het doel van de Minibieb is om het lezen van boeken
in Kerkrade verder te stimuleren. Bewoners of bezoekers van de buurt kunnen bij de Minibieb boeken
lenen, uitlenen, ruilen of achterlaten. Op deze manier
beheren ze met elkaar een plek voor elkaar. Een plek
waar iedereen elkaar blij kan maken met boeken.

In januari zijn al zeven Minibiebjes geplaatst, deze zijn
te vinden op de volgende locaties:

Hoe gaat het straks uitzien?

Als het project in 2021 is afgerond,
ziet het gebied er heel anders uit:
waar eerst vier flats stonden is dan
meer ruimte om te wonen in een
mooie groene omgeving. Er komt
één (gedeeltelijk) nieuwe flat met
113 woningen en ongeveer dertig
grondgebonden sociale huurwoningen. Tevens is er ruimte voor
twintig vrije sectorwoningen. Er
komt een gesloten waterkringloop
die onderdeel uitmaakt van een inrichtingsplan voor het hele gebied.
Er is een klankbordgroep van bewoners die meedenken over allerlei zaken die te maken hebben met
het project SUPERLOCAL.

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

•
•
•
•
•
•
•

Wijkpunt Kling Nullet,
Wijkpunt ’t Westhoes
Verzorgingstehuis Laethof Eygelshoven
Gezondheidscentrum Terwinselen
Catharina Hoes
P3
Stadskantoor gemeente Kerkrade

De laatste Minibieb werd in het voorjaar geplaatst. De
Minibieb van het Stadspark komt dan ook weer terug.

Heeft u ook boeken die u graag wilt delen met uw
buren, de overige buurtbewoners of bezoekers?
Breng ze dan naar de Minibiebjes. Alle boeken zijn
van harte welkom!

Rectificatie uitgave 01.2019

In onze vorige uitgave zijn enkele foutjes geslopen
bij de bijdrage inzake Graf schilder-beeldhouwer Jan
Ploum, pagina 21 (onze oprechte excuses):
GRAF SCHILDER-BEELDHOUWER JAN PLOUM dient
GRAFBEELD te zijn. Het grafbeeld is verplaatst.
Opa Jan, dient te zijn vader Jan. Opa was een gedreven schilder, diende te luiden vader was een etc.
Yvonne Ploum is dan ook de dochter van Jan Ploum

heerlijke maaltijden
aan huis bezorgd!

Sjwelmensjere
•
•
•

Nieuwe kleine aardappelen
Kleine sjalotjes
Spekvet

Dit gerecht wordt gegeten als volledige warme
maaltijd, vooral op zaterdagmiddag in Kerkrade en
omgeving. Soms wordt er extra sla of soepvlees met
mosterd bij gegeten.
De aardappelen afborstelen en met zout gaar koken.
Daarna de aardappelen afpellen, de sjalotjes schoonmaken maar niet doorsnijden. Sjalotjes licht bruin
bakken in het vet. Op het laatst de aardappelen mee
bakken en samen opdienen.
Smakelijk

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

€ 5,49
Maaltijden vanaf

exclusief eventuele
ledenkorting*

MEER WETEN? BEL GRATIS:

0800 - 023 29 75
WIJ HELPEN U GRAAG VERDER

www.apetito.nl • info@apetito.nl

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

44588 apetito Adv. A4 Algemeen.indd 1

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

van juni tot en met medio september 2019

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.

Donderdag

13 juni

KBO: Lange wandeling. Aanmelden Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29

Vrijdag

14 juni

KBO: “Samen aan tafel”. Informatie Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29

Zondag

16 juni

Tieëkezinge in de Wieëtsjaf aan de Markt. Tijdstip 19.00 uur

Donderdag

20 juni

KBO: Halve dagtocht naar Historisch vergeten groente en fruit in Beesel met vervolgens bezoek en
rondleiding aan het “Museum voor de Vrouw in Echt”. Afsluiting met een bezoek aan Maaseik en diner.
Informatie en aanmelding bij Gerda Bronneberg/ Willy van Ringelestein, telefoon (045) 546 06 03

Zondag

23 juni

Sjevemeter Kirchefes, met o.a. om 11.00 uur Eucharistieviering in de parochiekerk met Jeugdkoor
Canta Young en een optreden van de Kon. Harmonie St. Philomena. Daarna d’Reënboag Kloeb,
de Radi’s, 2Biejein en uiteraard het Tieëkezinge. Kerkplein, Nassaustraat Chevremont.

Dinsdag

6 augustus

KBO: “Samen aan tafel” Informatie Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29

Woensdag

7 augustus

KBO: Korte wandeling. Informatie Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29

Donderdag

15 augustus

KBO: Lange wandeling. Informatie Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29

Zaterdag

17 augustus

“EURODE rolstoelwandeldag”, start 10.00 uur. Informatie Frans Driessen, telefoon (06) 30 41 03 36

Woensdag

28 augustus

CVO: Culinaire wandeling. Start en vertrekpunt wordt nader bekendgemaakt.

Maandag

9 september

CVO: Start kwajongcompetitie 2019-2020

voor iedereen!
•
•
•
•
•
•
•

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

bezoekadres Hoofdstraat 77, Kerkrade t (045) 545 63 51 www.impulskerkrade.nl
correspondentie Postbus 65, 6460 ab Kerkrade e impuls@impulskerkrade.nl

