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‘t SeniorBledsje Na de diverse aankondigingen in 
de media is de actie ‘Behoud Sint 
Lambertuskerk Kerkrade’ met het 
begin van de zomer van start ge-
gaan. Tijdens de schuttersfeesten 
van Sint Sebastianus en de Grijze 
Hoed en de streetparade in het 
kader van het WMC-festival ‘Blow’ 
waren de banners van de Stichting 
duidelijk zichtbaar en deelden hos-
tessen flyers uit. Aldus zijn de eer-
ste inschrijvingen van € 2,50 per 
maand binnen. Op die wijze zet de 
Kerkraadse bevolking de schou-
ders onder het project dat ten doel 
heeft de voor Kerkrade gezichts-
bepalende en naamgevende kerk 
voor de toekomst in de huidige 
staat te behouden.

Het draagvlak, dat door de bijdra-
ge uit de Kerkraadse bevolking tot 
stand komt, is onontbeerlijk in het 
streven de Sint Lambertuskerk voor 
de toekomst te bewaren. Te veel is 
er al van historisch Kerkrade verlo-
ren gegaan. Om te voorkomen dat 
Kerkrade in de toekomst haar kerk 
verliest en dus feitelijk een ‘no-
body’ wordt, is de stichting onder 
voorzitterschap van de heer Louis 
Roukens, onder toeziend oog van 
notaris Noud Mickartz opgericht.

“Met de brede steun van de Kerk-
raadse bevolking en enkele grote-
re geldschieters en sponsoren, de 
zogenaamde patenonken  en pate-
tantes, proberen wij, Stichting Be-
houd Sint Lambertuskerk Kerkra-
de, een buffer op te bouwen om bij 
te dragen in het groot onderhoud 

van de kerk. Wij moeten met zijn 
allen de handen ineenslaan om de 
kerk te behouden. Om in aanmer-
king te komen voor de subsidiere-
geling instandhouding monumen-
ten is de nieuwe Erfgoedwet, die 
1 juli 2016 van kracht werd, van 
toepassing.”

Een van de voorwaarden om voor 
subsidie in aanmerking te komen 
is een periodieke scan, uitgevoerd 
door een onafhankelijke commis-
sie, die bepaalt welke werkzaam-
heden in de periode tot de volgen-
de schouw over een aantal jaren 
aan de kerk uitgevoerd dienen te 
worden. De kosten van dat (groot)
onderhoud worden gedragen door 
overheid, monumentenzorg en de 
kerk zelf. Die kerkbijdrage is voor 

Actie behoud St. Lambertuskerk van start
de huidige periode vastgesteld op 
€ 90.000! Gelet op de dalende in-
komsten wordt het steeds moeilij-
ker voor het kerkbestuur die nood-
zakelijke eigen bijdrage telkens 
weer op te hoesten. 

“Met de brede steun uit de Kerk-
raadse bevolking heeft het kerk-
gebouw, de naamgever van onze 
stad, toekomst”, aldus Louis Rou-
kens. “Met die € 2,50 per maand 
en de bijdrage van de zogenaam-
de patenonken en patetantes 
kunnen we een financiële buffer 
opbouwen en in stand houden. De 
bijdrage betekent ook deelname 
aan een jaarlijkse verloting met 
schitterende prijzen.”
Voor meer informatie zie:
www.behoudlambertuskerk.nl

Altijd al interesse gehad in de schietsport?
Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen in onze accommodatie. 
U bent van harte welkom, ook indien u geen luchtbuks tot uw beschikking heeft. 
 
Oefenavonden: 
Maandag  20:00 uur – 23:00 uur 
Vrijdag      20:00 uur – 23:00 uur   
Zaterdag   18:00 uur – 20:00 uur 

Schietvereniging S.V. Diana 58
‘t  Westhoes, Anemonenstraat 16, 6466 SZ Kerkrade 

voorwoord 

Beste Lezers
Na de prachtige jubileumuitgave, hierbij onze 3e editie van deze jaargang. En 

zoals u kunt zien, gaan we in de toekomst meer kleur in het blad aanbrengen. 

De vele positieve lezer-reacties, welke u verderop in het blad kunt lezen, heb-

ben ons mede hiertoe doen besluiten. Geniet ervan! in deze uitgave op ons 

voorblad het Oude Kerkje van Eygelshoven. Wij informeren u verder over de 

ontwikkelingen bij de Vrije Akademie, over Nieuw Ehrenstein, Schacht Nulland 

en ’t Center Court. De bijdrage over ’t Wieltje van Spekholzerheide, evenals 

over muziek maken als hobby, bij Bohemianka. Lees verder de verhalen van 

enkele vrijwilligers binnen onze gemeenschap. Vergeet de column van d’r Bat-

traaf niet, alsmede het interview met Lei Peters.

Natuurlijk ook een brok aan informatie over voorzieningen 

en activiteiten voor de ouderen in onze unieke gemeente 

Kerkrade. Neem ’t Senior Bledsje en lees het, nu de zo-

mer alweer bijna achter ons ligt en maak plannen voor 

de herfst en de komende winter. 

De redactie.
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Een van de bekendste cafés in 
Spekholzerheide was in de zesti-
ger en zeventiger jaren ongetwij-
feld café ‘t Wieltje. “Deze uit-
spanning was dé huiskamer van 
Kerkrade”.
“Het was Burgemeester Som die 
onlangs deze uitspraak deed toen 
hij op bezoek was in Firenschat”, 
vertelt Marianne Somers terecht 
super trots. Marianne, getrouwd 
met Wiel Somers, zorgde samen 
met hem 40 jaar lang voor de be-
zoekers van hun café ‘t Wieltje.

Wie waren de bezoekers van ‘t 
Wieltje?
Waarschijnlijk mensen die van ge-
zelligheid, muziek en een lekker 
drankje hielden en dat wilden ge-
bruiken in een hele knusse omge-
ving.
Het café inrichten was de hobby 
van Marianne. Er kwam een prach-
tige scheepsbar, gezellig zitjes, net-
ten aan het plafond, grote schelpen, 
een roer, kajuitramen, een porselei-
nen tap, stormlampen, een bierton, 
een dansvloer en een kegelbaan, 
de typische inrichting uit die jaren. 

In de beginjaren was er vooral live 
muziek. Marianne noemt Jus Jussen 
en het orkest van Jo Braun. Uitein-
delijk bleek toch dat deze muziek 
niet meer te betalen was, vooral als 
je bedenkt dat er destijds geen en-
tree geheven werd. Begrijpelijk dan 

ook dat het echtpaar overstapte 
naar een discjockey. Die overstap 
bleek een succesformule, vooral als 
dj Winando ‘s avonds voor muziek 
zorgde, kwamen de mensen van 
heinde er verre om een dergelijk 
avond mee te beleven.

Andere bezoekers waren de men-
sen die op vrijdag, dan was er 
markt op Spekholzerheide, even 
kwamen pauzeren. Achterom, on-
der het afdak, was het dan goed 
toeven. Marianne zorgde wel voor 
een lekker hapje, vooral haar mos-
selen vonden gretig aftrek.

Niet altijd was het feest in de zaak. 
Carnaval was hard werken, voor-
af en achteraf. De hele inrichting 
moest dan naar de eerste verdie-
ping gebracht worden. “Jammer...
maar er werd door de carnavalsgek-
ken echt van alles meegenomen. 
Zelfs een grote bierton verdween 
uit de zaak, zonder dat we het met-
een in de gaten hadden”.

Na 40 jaar vond Marianne het ge-
noeg, haar man was nog graag een 
aantal jaren doorgegaan, maar zon-
der haar hulp was dat onmogelijk. 
Marianne wilde nu graag haar zoon 
en zijn vrouw helpen met hún zaak 
en dat heeft ze nog jaren met veel 
plezier en liefde gedaan.

“Ik ben supertrots op wat ik met 
mijn man samen heb weten te be-
reiken. Wat hebben we veel gela-
chen, want Wiel was altijd in voor 
een grap. Wat was het een feest als 
hij zijn verkleedspullen te voorschijn 
haalde en Dorus imiteerde. Hij was 
echt de vrolijke noot achter de tap”.
Maar ik vermoed dat Marianne haar 

bezoekers ook kon inspireren. Zelfs 
nu is het een plezier om naar haar 
te luisteren als ze vertelt hoe fijn ze 
het heeft op Firenschat.

Haar grootste plezier is het om, sa-
men met de bewoners van Firen-
schat, een keer per week te zingen 
en als het kan, doen ze dat nog 
vaker.

‘t Wieltje Zoeng vakans deet e 
miensj jód
Wail uur allemoal ónjezonk leëft, mós doa jet a jedao 
Ze woare dis moal noa Turkije jeweë. ’t Dórf nit tse 
duur weëde en nit tse ömsjtendlieg. Vanaaf Beek – 
dat neume ze allewiel angesj öm de Pruse ‘ne jevalle 
tse doeë – hauwe ze ziech tickets op Antalya i Turkije 
aajesjaft. ’Waar het leven zonnig en goed is’, sjtóng in 
d’r folder.
De wèche vuur d’r vertrek woare ömjevloage. 
Natuurliech hauwe ze ziech alles jeleëze wat in de 
tsiedonke övver Turkije jemeld woeëd. Ze hauwe ziech 
vuurjenaome de moel tse haode wen-t ze doa woare. 
Doe koeëts mar noeëts wisse. Ing vroag woar, of ze 
ziech oane probleme e Heineken koeëte besjtelle. Ja 
jao, alles koeët verkierd oes-jelaad weëde en de letste 
tsiet woar e Turks hoar in de Hollendsje bótter.
Dat i Beek lu de panne van ’t daag woare jevlaoge, wie 
ze ópsjtiejete, hauwe ze nuus va mit krèje. Trouwens 
noen bejon ’t indliech jet tse weëde mit Maastricht-
Aachen-Airport en noen heesjet ’t, dat die sjtartbaan 
tse kót óp de hoezer loog. Doa hauwe ze wal ens ieëder 
aa kanne dinke.
’t Hotel woar wie me ziech dat wunsjt: de tsemmere 
woare OK, doe koeëts drinke wat-s te wools en ze 
hauwe óch jidder daag friete. In ’t hotel koeëts te 
allerlai excursies boeke, mar ze woare noen al de 
vönnefde kier doa en dan hat me alles al lang jezieë. ’t 
Koam d’róp neer, dat ze ziech alle tswelf de daag an ’t 
sjwömbad hauwe ópjehaode. Jiddere mörje heesjet ’t 
vrug oes d’r puus en d’r hankdóch óp tsiet óp e ligkbed. 
De Pruse woare ömmer als ieësjte en hauwe de sjönste 
plekjer. Mar de parasols woare övveral ‘tzelfde. En 
ónger zoene zonnesjoets koeët me ens ónjesjtuurd d’r 
janse daag óp internet.
’t Miejauwe van de minarette woar in ’t sjwumbad 
jodtsedank nit tse hure, waal ‘ne radiozender woa-óp 
me koeët hure, dat óch ing jeet verkierd jemólke kan 
weëde. En wat ze allemoal heem övver deë Erdalman 
sjrievete, doa hoeëts te i Turkije zelver nuus övver. 
Tejenövver ‘t hotel  sjtong e billbaord va zicher 10 x 
5 meter mit ing foto van ‘ne vruntlieje man deë kling 
kinger de hank joof. Dat hool d’r blik van 
de krotte voet, die doa hinger loge. 
Zoeng vakans deet e miensj jód. Me hat de 
zon en de zieë, me maat ziech d’r 
kop leëg (?!) en laant ziech d’r 
jelles vol. Wat wilt e miensj nog 
mieë óp vakans?  
D’r Battraaf 

Het Centrum Slechtzienden Parkstad (onderdeel van 
Meander Groep) is verhuisd naar Kerkrade.
Na 12 mooie jaren in Heerlen sloot op maandag 22 
juli de locatie in Zeswegen en opende een dag later 
de nieuwe locatie in het gespecialiseerd dagcentrum 
in Zorg- en Revalidatiecentrum Hambos, Kapellaan 2 
in Kerkrade. 
Het Centrum voor Slechtzienden Parkstad is een cen-
trum waar dagbesteding op maat wordt geboden aan 
slechtziende ouderen. Deze mensen zijn kwetsbaar 
en kunnen door hun handicap in een isolement te-
rechtkomen. Professionele begeleiding en ondersteu-
ning kunnen hen helpen kwaliteit van leven te behou-
den of te bevorderen.  
Het Centrum voor Slechtzienden is in Kerkrade sa-
mengegaan met de dagbehandeling voor mensen 
met lichamelijke beperkingen. Deze nieuwe plek 
biedt voordelen: onder andere een goede toeganke-
lijkheid, een eigen terras, een rijk aanbod aan activi-
teiten en de mogelijkheid om zelf te koken. Een ver-
der voordeel is dat de locatie zich in het centrum van 
Kerkrade bevindt met terrassen en winkels op loopaf-
stand. 
Meer informatie over het Centrum voor Slechtzien-
den: www.meandergroep.com en zoek op ‘dagbehan-
deling’.

Nu in Kerkrade: Centrum 
voor Slechtzienden Parkstad

Klanten van het Centrum voor Slechtzienden doen 
graag een boodschapje in de buurt. 

”Het is wel 
anstrengend,

ik zweet
me kapot.”

Beweegweek op school.
Tijdens dans zegt Niek:”

Kids Prietpraat

COLUMN
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Na een succesvolle OV open dag 
voor senioren in Sittard in 2018, 
gaat Arriva Limburg dit initiatief 
herhalen. In de hele provincie 
Limburg organiseert Arriva OV 
open dagen voor deze doelgroep. 
Bezoekers reizen gratis met het 
openbaar vervoer naar deze dag. 
Zij krijgen uitleg over het OV en 
kunnen een bus en trein van bin-
nen bekijken. 
Tijdens deze open dagen, spe-
cifiek gericht op senioren, staan 
de medewerkers van Arriva de 
bezoekers graag te woord. Ze leg-
gen uit hoe je een OV-chipkaart 
gebruikt, vertellen hoe en waar je 
met Arriva kunt reizen en laten de 
mensen kennis maken met de bus 

en trein door ze rond te leiden. 
De data en locaties van de open 
dagen zijn:
19 september, station Kerkrade, 
16 oktober, station Venray. 
De reis van en naar de locatie van 
de betreffende open dag maak 
je steeds gratis met de bus/trein. 
Voor de terugreis ontvangen be-
zoekers weer een vervoerbewijs 
zodat het in- en uitchecken in de 
praktijk geoefend kan worden. 
De specifieke informatie over de 
open dagen is te vinden op de 
website van Arriva (www.arriva.nl/
opendaglimburg ). Ook plaatst Ar-
riva rondom de geplande data ad-
vertenties in huis-aan-huisbladen 
in de betreffende regio’s.

Arriva organiseert open dagen 
voor senioren in Limburg 

Bij ons “koopt” u speelgoed met 
gesloten beurs. U levert speelgoed, 
waar uw kinderen/kleinkinderen 
zijn uitgegroeid, bij ons in en neemt 
u speelgoed mee, dat meer bij hun 
leeftijd past.

Hoe werkt het?
U levert dus speelgoed bij ons in. 
Daarvoor krijgt u in overleg met een 
van onze medewerkers punten. Met 
die punten kunt u bij ons shoppen. 
Kunt u deze week niet slagen of 

heeft u geen tijd...Geen probleem, 
uw punten blijven altijd geldig!

Wanneer?
Elke woensdagmiddag van 14.00 
tot 17.00 uur is onze winkel ge-
opend. Nog vragen? Loop eens 
binnen. Een van onze medewer-
kers staat u graag te woord. U 
kunt ook telefonisch inlichtingen 
inwinnen. Telefoon (045) 546 40 
70 of 06 10473297, locatie Einder-
straat 15 in Kerkrade.

Spelend Kind NIEUW IN KERKRADE
Een Ruilwinkel voor speelgoed

Meer Bewegen

voor Senioren

Wilt u ook meer bewegen?

Wilt u beweging en gezelligheid?

Maak dan kennis met onze bewegingslessen

in het water. Deze lessen zijn speciaal

ontwikkeld voor senioren en zijn daardoor ook

goed vol te houden door senioren.

Natuurlijk is er na de les tijd om gezamenlijk

koffie te drinken.

Deze lessen zijn op verschillende dagen,

zowel in de ochtenduren, de middag en

zelfs ’s avonds.

Kom een keer meedoen met een proefles of

vraag meer informatie.

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

Meer bewegen
voor Senioren

Gekoelde verse
maaltijden wekelijks
bij u aan huis bezorgd.

Ga naar onze website
en stel uw
gerecht samen!

verse maaltijden aan huis

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

Naast de Sint Jozefkerk in de buurt Kaalheide, staat een 
bijzondere mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) 
met een stamomtrek van 4,05 meter, gemeten op 1,30 
meter hoogte. De hoogte meet ongeveer 23 meter. Deze 
boom is beeldbepalend en sinds begin jaren tachtig na 
de herinrichting van het plein voor de Sint Jozefkerk, haar 
trouwe begeleider. Tussen 1995 en 1998 heeft de mam-
moetboom stormschade opgelopen waardoor de piek is 
afgebroken. De gemeente Kerkrade heeft toen de boven-
ste zijtak zo gebogen dat de mammoetboom weer een 
nieuwe piek heeft om verder in de hoogte door te groeien. 

De mammoetbomen komen oorspronkelijk uit de Sierra 
Nevada in Californië. Daar groeien ze in bossen op een 
hoogte van 900 tot 2700 meter. De decimeters dikke 
sponsachtige bast beschermt de boom tegen bosbranden 
en andere inwerkingen van buitenaf. De kolossale stam 
is bij aanraking zo zacht als een boksbal, vandaar de bij-
naam ‘boksboom’. De uitdijende schors neemt de voet van 
zijtakken in zich op waardoor ze recht uit de stam lijken 
te steken. Het oudste exemplaar van een mammoetboom 
is meer dan 3200 jaar oud. Vroeger gebruikten indianen 
stroken van de bast als isolatiemateriaal. Het hout is duur-
zaam maar zacht. Het kan dienen voor het maken van luci-
fers, deurposten, tuinmeubels, planken en palen. Voor de 
ijstijden kwamen de bomen algemeen voor op het noor-
delijk halfrond. In Europa zijn de bomen bekend als fossiel 
in bruinkoollagen, botanische tuinen en parken. De boom 
heeft blauwgroene tot donkergroene schubnaalden van 4 
tot 7 millimeter lang. De vruchtkegels zijn bruin en eivor-
mig, 5 tot 8 centimeter lang, hangend aan lange steeltjes 
aan de hoofdtwijgen met ruitvormige schubben.

Bijzondere mammoetboom 

INFORMATIE
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Het eerste gebouw dat aan de 
Kerkberg, op de hoek van de To-
renstraat en de Veldhofstraat ge-
staan heeft, moet wel van hoge 
ouderdom geweest zijn. Van dit 
oudste bouwwerk zijn nog resten 
te zien aan de onderkant van de 
noordelijke muur en vooral aan 
het onderste gedeelte van de to-
ren. Deze toren is tot een hoog-
te van ongeveer dertien meter 
opgetrokken uit kolenzandsteen. 
Er zouden zelfs Romeinse bouw-
fragmenten in verwerkt zijn. Het is 
een zogenaamde weerbare toren, 
daterend uit de elfde of twaalfde 
eeuw, een der oudste dus van ons 
land uit de Romaanse bouwperio-
de. Dit soort torens had van buiten 
geen ingang, alleen enkele zeer 
kleine lichtopeningen. De tegen-
woordige deur is dan ook van la-
tere datum. Een losse ladder ver-
schafte vanuit het inwendige van 
de kerk toegang tot de verdie-
ping. In de uiterste nood vluchtte 
men dan op de bovenverdieping 
en trok de ladder daarna op. Ook 
diende hij in gevaarlijke tijden tot 
het bergen van have en goed. 
Men gebruikte daarvoor zelfs een 
groot gedeelte van de kerk. In het 
begin van de 17e eeuw had dit 
zo’n omvang gekregen, dat men 
in de kerk niet meer kon knielen 
of staan. Zelfs de gewelven waren 
zodanig belast, dat er gevaar voor 
het bouwwerk bestond.

Aan de zuidkant van de kerk be-
vindt zich een dichtgemetselde 

toegang tot het koor, met 
daarboven een brede ste-
nen latei met een Latijnse 
inscriptie. De vertaling 

van deze tekst luidt: 

HET OUDE KERKJE VAN EYGELSHOVEN
Daags na de geboorte van Johan-
nes in het jaar 1507, Gerard Vas.
De steen werd dus op 25 juni 
1507 geplaatst, toen Gerard Vas 
pastoor was en geeft het begin 
aan van de bouw van het goti-
sche koor. Een aantal jaren na de 
voltooiing van het koor werd het 
kerkgedeelte tussen de oude to-
ren en het nieuwe koor afgebro-
ken en vervangen door een goti-
sche bouw die aansloot bij de stijl 
van het koor. 
In 1754 stelde een aantal des-
kundigen vast dat het met de 
bouwkundige toestand van het 
koor zeer slecht gesteld was. Zij 
constateerden, dat het levensge-
vaarlijk was voor de pastoor en de 
koster om op het priesterkoor te 
verblijven.
Ofschoon de toren in 1712 al eens 
was hersteld, dreigde deze in 
1807 om te vallen, zodat restaura-
tie nodig was. In 1823 kwam het 
herstel van de toren en de ver-
nieuwing van het dak van de kerk 
gereed.

De oude ingang van de kerk be-
vond zich vroeger in de zuidelijke 
muur en is nu dichtgemetseld. 
Hierboven bevindt zich een nis, 
waarin zich een stenen replica 
van de eiken reliek buste van St. 
Joannes de Doper bevindt. De 
toegang tot deze ingang bestond 
vóór 1892 uit een trap vanaf de 
hoek van de Torenstraat en de 
Veldhofstraat. In 1893-1894 verviel 
de trap en werd aan de zuidzijde 
een brede weg met steunmu-
ren aangelegd en een kapelletje 
gebouwd op bovengenoemde 
straathoek. In 1926 werden deze 
steunmuren weer afgebroken, het 

kapelletje werd ver-
vangen door een 

Lourdesgrot, 
de toegang 

tot de kerk 
verlegd 
naar de 
westkant 

en om de kerkberg werd een 
betonnen keermuur aangelegd. 
Om verkeerstechnische rede-
nen moest de Lourdesgrot in de 
vijftiger jaren van de vorige eeuw 
worden afgebroken en werd deze 
plaats gemarkeerd door een wit 
stenen kruis. 
Nadat het kerkje tot 1922 als pa-
rochiekerk dienst had gedaan, 
kwam het onder Monumenten-
zorg en werd in 1939 grondig 
gerestaureerd, waarbij het oude 
oksaal werd verwijderd. In de fun-
damenten vond men fragmenten 
van twee Romeinse mijlstenen. 
In de 2e wereldoorlog werd het 
kerkje ten gevolge van granaat-
vuur zwaar beschadigd, waarbij 
ook de oorspronkelijke gebrand-
schilderde ramen vernield wer-
den. 

Na veel vrijwilligerswerk door le-
den van het kerkelijk zangkoor 
St. Johannes en een schilderbeurt 
van het interieur, werd in 1989 de 
kerk opnieuw in gebruik genomen 
voor de viering van de zondagse 
hoogmis. In 1999 werd het huidige 
oksaal gebouwd, dat elke zon-
dag door de Schola wordt gebruikt 
tijdens de Latijnse hoogmis. Een 
belangrijke verfraaiing van het ge-
bouw vond plaats in 2003 en 2004, 
toen de prachtige nieuwe glas-in-
lood ramen werden geplaatst. 

Tegenwoordig wordt deze parel 
van Eygelshoven nog veelvuldig 
gebruikt voor bijzondere kerkelij-
ke diensten, vooral bij huwelijken 
en doopsels voor zowel Eygels-
hovenaren als ook voor inwoners 
van naburige plaatsen. (Het toe-
dienen van vier doopsels in één 
week is geen uitzondering!). Een 
uitgebreid bezoek aan het kerkje 
is onderdeel van de historische 
wandeling, die door de Stichting 
‘Eygelshoven door de eeuwen 
heen’ wordt georganiseerd
e-mail adres:
informatie.seddeh@gmail.com.

Er wordt overlegd over huisvesting, 
(gezondheids-)zorgvoorzieningen, 
vervoer, dagopvang, activiteiten, 
veiligheid in en om de woning, over 
kwesties als subsidies en financi-
ele 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 ouderenorga-

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

• beleidsontwikkelingen op lan-
delijk, provinciaal en lokaal ni-
veau te volgen;

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

• samen met de aangesloten or-
ganisaties te zorgen voor een 
leefbare woonomgeving, waar-
door ouderen zo lang mogelijk 
in hun eigen omgeving kunnen 
blijven wonen;

• deel te nemen aan overleg-
structuren in Kerkrade.

Om de belangen van ouderen zo 
goed mogelijk te behartigen is de 
Seniorenraad Kerkrade niet alleen 
afhankelijk van de inbreng en de 
werkzaamheid van haar leden. Ook 
de ouderen in Kerkrade kunnen 
zaken waarvan zij vinden dat die 

de aandacht van de Seniorenraad 
verdienen aankaarten bij de Senio-
renraad. 

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

Meer informatie is te vinden op  
www.seniorenraadkerkrade.nl. 
Contactgegevens:
seniorenraadkerkrade@gmail.com 
en per post Postbus 140,
6460 AC Kerkrade.

Seniorenraad Kerkrade
De Seniorenraad Kerkrade adviseert de gemeente Kerkrade en (gezondheid)zorg- en welzijns-
instellingen over zaken in het algemeen die ouderen aangaan. De Seniorenraad is dan ook hét 
overlegplatform van ouderenorganisaties met de gemeente en instellingen zoals de Meander Groep 
Zuid-Limburg, Impuls, Zuyderland Medisch Centrum en de HOZL(Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg). 

Meander Wonen.
Prettig wonen voor iedereen.

Meander Wonen maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.

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 maaltijd-
voorziening? Kies dan voor een van de 32 luxe apparte-
menmenten van Meander Wonen in Klein Winselen in 
Kerkrade of De Nieuwe Dormig in Landgraaf.

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.meandergroep.com (zoek op seniorenwoning) 
voor het actuele woningaanbod.Geregeld 

appartementen 
beschikbaar
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KERNGROEPEN

Kerngroep Centrum Zuid
Nu de zomer ten einde loopt wordt 
er weer gedacht aan de pondjes 
die er bij zijn gekomen en hoe  ze 
er vanaf te krijgen zijn.
Kerngroep Centrum Zuid biedt u 
verschillende mogelijkheden, bij-
voorbeeld:
Body- en mind training.
Een training waarin yoga, tai-chi en 
gym worden gecombineerd, waar-
bij u flexibiliteit en kracht opbouwt 
en u een gevoel krijgt van rust en 
kalmte. Deze training vindt plaats 
op dinsdagmiddag van 16.00 tot 
17.00 uur.

Nog een aantal vrije plekken
Hieronder enkele mogelijkheden 
waar nog plek vrij is.
• Op maandagmorgen bij het 

koersbal, deze sport lijkt een 
beetje op jeu de boules en is 
van 9.30 tot 12.00 uur.

• Op donderdagmorgen is er 
nog plek bij fitness op muziek 
en deze is van 9.30 tot 10.30 
uur, geschikt voor alle leeftij-
den.

• Op woensdag is nog plek vrij 
bij yoga van 13.30 tot 14.30 uur.

Al deze activiteiten vinden plaats 
in Patronaat Bleijerheide
Ursulastraat 232
(linker zij ingang.)

In het SGL gebouw achter de Ham-
bos vinden in de avonduren activi-
teiten plaats, waar nog plek is.
• Zumba op dinsdag van 

17.30 tot 18.30 uur
• Body fit op donderdag van 

17.30 tot 18.30 uur.

Heeft u nog vragen of bent u ge-
interesseerd om mee te komen 
doen of eens te komen kijken, 
neem dan contact op met de 
voorzitter van de kerngroep, tele-
foonnummer 06 - 12 26 08 88 of 
kom eens kijken bij onze vereni-
gingsdag op zondag 23 septem-
ber in het Patronaat te Bleijer-
heide. Hier kunt u nog meer 
informatie verkrijgen over alle an-
dere activiteiten.

Wandele i Sjevemet 
Tijdens de opening van wijkpunt Sjevemet Hoes werd door Leny de 
Jong het idee geopperd om een wandelgroep op te richten. De kern-
groep Oost heeft het idee omarmd onder het motto: ‘Wandelen is leuk, 
maar niet alleen’ en wil een wandelgroep starten. 
Het idee is om samen een wandeling van ongeveer 5 kilometer te 
maken. Onderweg wordt een koffiestop (wel voor eigen rekening) 
gemaakt. Afhankelijk van de belangstelling wordt dit vaker georgani-
seerd. 

Heeft u interesse om mee te doen? Meldt u dan vrijblijvend en zonder 
extra kosten aan bij mevrouw Maassen, voorzitter van Kerngroep Oost, 
via telefoon 06 - 51 97 06 14.

Nieuwe activiteiten in 
wijkpunt ’t Westhoes

Vanaf vrijdag 23 augustus a.s. zijn 
wij gestart met een aantal nieu-
we activiteiten: Body & Mind en 
Mindfulness. In onze locatie aan 
de Anemonenstraat 16 in Kerkrade 
West, kunt u daarvoor na de zo-
mervakantie terecht.  
Body & mind is een effectieve, 
maar ook een leuke, inspirerende 
en ontspannen manier om aan 
het evenwicht tussen lichaam en 
geest te werken. Deze les wordt 
elke vrijdag gegeven van 9.30 tot 
10.30 uur.
Bij Mindfulness leert u te leven 
met aandacht. Het zorgt ervoor 
dat men stopt met piekeren, min-
der stress ervaart, effectiever 
werkt en lekkerder in het vel zit. 
Deze les wordt elke vrijdag gege-
ven van 10.45 tot 11.45 uur.  
 
De lessen worden gegeven door 
een vakkracht en duren 45 mi-
nuten.  Aan het eind van de les 
wordt samen een kopje thee of 
koffie gedronken. De kosten per 
activiteit zijn per maand € 6,60 
(tarief voor inwoners binnen 
Kerkrade) en € 9,60 (woonach-
tig buiten Kerkrade). Wilt u komen 
kennismaken met een van deze 
activiteiten, dan is de eerste les 
gratis!  
Meer informatie en aanmelden bij 
mevrouw Ans Moonen, telefoon 
06  41276226, voorzitter Kern-
groep Willem Sophia – Impuls.

Jubilerende kern-
groepen Impuls
Dit jaar vieren 4 
kerngroepen uit het 
ouderenwelzijnswerk 
/ team welzijn van 
Impuls hun jubileum 
en dat is heel bijzon-
der want het gaat om 
een 25-jarig bestaan 
en liefst drie keer 
een 50-jarig bestaan.
Afgelopen jaar 
vierde kerngroep 
Centrum - Zuid ook 
al haar 50-jarig be-
staan.

De jubilerende kerngroepen 
zijn: kerngroep Eygelshoven 
(50 jaar), kerngroep Willem 
Sophia (50 jaar), kerngroep 
Terwinselen (50 jaar) en kern-
groep Gracht (25 jaar).

De jubileumfeesten worden op 
verschillende manieren ge-
vierd met de vele deelnemers 
en vrijwilligers. 

De kerngroepen zorgen ervoor 
dat elke week 1472 mensen 
deelnemen aan 113 activiteiten.
Team Welzijn vindt dat dit een 
dikke proficiat waard is: van 
harte gefeliciteerd met jullie 
jubileum en hopelijk gaan jul-
lie er nog heel wat jaren mee 
door!

Nieuw Ehrenstein
Een juweel krijgt nieuwe glans
De bouwmarkt is overspannen 
en het geld schaars; dus worden 
uitspraken, conclusies en termij-
nen gewikt en gewogen. ’t Senior 
Bledsje heeft zijn neus gestoken in 
de verdere ontwikkeling van Nieuw 
Ehrenstein, nu die grote oranje lap 
van het karakteristieke mansardedak 
verdwenen is. Wat het gaat kosten 
en wanneer is wat klaar? 
Christian Christoffel brengt je vei-
lig, zoals zijn achternaam al doet 
vermoeden, overal naar toe op 
het achttiende-eeuwse complex. 
Vraag hem niet naar de feiten. Die 
ontwijkt hij steeds weer charmant 
en wordt, bijvoorbeeld op de vraag 
wanneer de brasserie haar deuren 
opent, niet veel duidelijker dan: 
“Ja, dat zal wel najaar, ergens in ok-
tober worden.” 

Geld
De terloopse opmerking dat het 
stilaan tijd wordt dat er eens wat 
verdiend gaat worden, duidt erop 
dat de begroting (grotendeels sa-
mengesteld uit subsidies van zo’n 
2,3 miljoen euro) niet al te veel 
rek meer geeft. De verhuur van 
de vier toekomstige vakantiewo-
ningen – verdeeld over de villa 
en de noordwest kant van de car-
réboerderij - en de opbrengsten 
van de brasserie met vergader-
ruimte moeten weer voor meer 
‘muziek’ zorgen in het geheel. 

Niet dat de werklui met de armen 
over elkaar staan. Bij onze rond-
gang legt men de laatste hand 
aan de vloerverwarming van de 
nieuwe eetgelegenheid en wordt 
de entree, deel van een voorma-
lig woonhuis, vormgegeven. De 
voorgevel is klaar om opnieuw 
gevoegd te worden. Het ziet er 
veelbelovend uit. Alleen dubben 
we nog over de kleurstelling en 
welke voegtechniek we gaan ge-
bruiken.” Of de coördinator ‘Pro-
jecten en Gebouwenbeheer’ van 
Stichting het Limburgs Landschap 
die verrassing nog achter de met 
doeken afgeschermde steigers 
wil houden, of dat de restaura-
tiearchitect Karl Pesch-Konopka 
daarin al lang voorzien heeft, dan 
wel alternatieve keuzemogelijk-
heden heeft geschapen?

Alles op zijn tijd
Andere in het oog springende 
verfraaiingen zoals de wintertuin 
zullen mettertijd en waarschijn-
lijk, als de subsidiepot weer wat 
verse donaties heeft gezien, aan-
gepakt gaan worden.

Feit is dat de Kerkradenaar en an-
dere bezoekers dit jaar nog een 
vorkje kunnen prikken in de naar 
het zich laat aanzien schitteren-
de ambiance van Nieuw Ehren-
stein. Want dat moet gezegd, 
als je door de activiteiten en de 
daarmee gepaard gaande bouw-
stellages en –resten heen kijkt, 
krijgt Kerkrade er een schitterend 
juweel bij. Geheel passend bij 
de naam die het draagt: Nieuw 
Ehrenstein met die oude h weer 
terug in die traditionele naamge-
ving.

Poyck
Alleen de functionaliteiten van 
de diverse ruimtes zullen anders 
ingevuld zijn als Petrus Caspar 
Poyck in 1753 voor de geest had 

toen hij de hoeve, de toenmalige 
‘Onderste Dentgenbach’ op zijn 
naam kreeg.
Waar varkens en biggen het stro 
opzochten en kippen scharrel-
den, wacht thans een keuken op 
de modernste apparatuur, naast 
de ruimtes waarin afwaskeuken 
en koelcellen zijn voorzien. Het 
verblijf van de toekomstige uitba-
ters Kimberley en Richard heeft 
alleen nog duidelijk herkenbaar 
de balk- en dakstructuren uit de 
periode van Petrus Caspar Poyck. 
Voor de rest vind je her en der in 
de gehele restauratie vingerwij-
zingen naar lang vervlogen tijden. 
De opening van de horeca vindt 
in oktober plaats.

Boerderij: nieuwe buitengevel 
restaurant plus terras met trappen 

en rolstoelopgang.

Zuid-oostkant van de carré. 
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Senior-vrijwilliger Lei Peters

naar de OVS op de Berenbosch 
om als ondergronds mijnwerker te 
worden opgeleid. Tevens volgt hij 
aan de avondschool een opleiding 
voor elektricien. In verband met 
de mijn hoeft hij op zijn achttiende 
niet in militaire dienst. Wel is hij tot 
zijn 48ste instructeur pelotonscom-
mandant bij de BB in de kazerne 
van de Regionale Brandweer Zuid-
Limburg in Margraten. ,,In die pe-
riode kan ik mij de grote oefening 
voor het bezoek van de Paus aan 
ons land nog heel goed herinne-
ren.” zegt Peters. ,,Weken van te-
voren vonden de voorbereidingen 
plaats, samen met de Italianen, 
voor de veiligheid rond vliegveld 
Beek. Ik ben nog nooit zo kort in 
de buurt van de Paus geweest.”

Na de mijnsluiting wordt hij om-
geschoold en gaat onder meer 
werken bij Stork, de Colafabriek in 
Kohlscheid, Massop om vervolgens 

Veel verenigingen in Kerkrade 
steunen voor een groot deel op 
het werk van vrijwilligers. Zon-
der deze mensen is het vaak 
onmogelijk om iets in stand te 
houden of te organiseren. He-
laas wordt het aantal vrijwilli-
gers ouder en laat de jeugd het 
afweten. Vroeger was het nor-
maal dat iemand vrijwilligers-
werk deed, maar tegenwoordig 
is dat helaas anders. Voor een 
goede samenleving ligt daar in 
de toekomst een gevaar op de 
loer. Een actieve senior als vrij-
williger is ongetwijfeld de 73-ja-
rige Lei Peters, geboren in de 
Oude Schachtstraat in Nulland 
en in 1970 getrouwd met Enny 
Senden om vervolgens aan de 
Loysonstraat in Eygelshoven te 
gaan wonen. Inmiddels woont 
hij al enige tijd in het nieuwe 
wooncomplex aan het Theater-
plein in Kerkrade.

Als vrijwilliger is Peters vijftien 
jaar lang de vaste chauffeur van 
de bus van d’r Kirchröatsjer Vas-
teloavends Verain geweest. In 
november vorig jaar heeft hij af-
scheid genomen. ,,Mijn eerste 
prins die ik moest vervoeren was 
Ruud I (Borjans). Walter Sterk nam 
in dat jaar het presidentschap 
over van Bert van de Weijer”, ver-
telt Peters. ,,In al die jaren heb ik 
veel meegemaakt, veel plaatsen 
bezocht en ben ik vaak laat thuis 
gekomen met de mannen van de 
Elvenraad, ‘t 36-er Regiment en 
de prinsenkapel”. 

Alvorens Peters in 2004 de vaste 
chauffeur wordt van de carnavals-

bus, heeft hij al vaker de prinsenwa-
gen in de carnavalsoptocht gere-
den. Peters: ,,Het was een oude bus 
uit 1981 en die had nog geen stuur-
bekrachtiging. De bus werd ook 
wel de ‘auw daam’ genoemd en 
stond gestald in een loods aan de 
Lambertistraat achter het Cathari-
nahoes. De laatste twee jaren werd 
een grotere en betere bus uit Duits-
land aangeschaft. Als ik de bus ging 
ophalen, liep ik altijd te voet vanuit 
Eygelshoven naar de Holz en later 
ook weer terug, telkens 8 kilome-
ter. Venlo is de verste rit die ik heb 
gemaakt en de bus reed maar 75 
km per uur. Als KVV Alaaf Kirchroa 
1936 in 2008 de Orde van de Gul-
den Humor organiseert op Rolduc, 
reist de gouverneur liever met de 
carnavalsbus mee dan met zijn ei-
gen dienstwagen. Zo gezellig en 
gemoedelijk vond hij de busrit.”

Peters gaat na de lagere school 

“Het mooiste vond ik 
altijd het vervoeren 

van de schoolprins.”

INTERVIEW

Chauffeur van de ‘auw daam’
aan de slag te gaan bij het tuin-
centrum van de ZOL in Waubach. 
Als voorman elektricien gaat hij 
tussendoor nog vijf jaar werken bij 
Intratuin in Heerlen, om daarna als 
leidinggevende tot aan zijn pensi-
oen terug te keren bij het tuincen-
trum in Waubach.

Peters was 33 jaar lang accordeo-
nist bij de Engels groep, een hech-
te carnavalsgroep. Hij heeft zich 
het accordeonspelen zelf eigen-
gemaakt. ,,Samen met mijn oudere 
broer Balt schreven we eigen lied-
jes en hebben ook met de groep 
deelgenomen aan de schlagerpa-
rade. Een keer hebben we met een 
liedje van Nico Ploum gewonnen. 
Vroeger als we het Hubertushuis 
binnen kwamen, stopte de muziek 
in de zaal als wij binnenkwamen. 
Nu is dat voor een muziekgezel-
schap dat rondtrekt niet meer leuk. 

De harde muziek in de cafés over-
stemt alles.”

Behalve chauffeur van de carna-
valsbus is Peters ook vrijwilliger 
bij Impuls, brengt ‘t Senior Bledsje 
rond, zit in een kookgroep voor 
senioren in het Socioproject in 
Eygelshoven, doet aan Tai Chi, ver-
zorgt de interne post bij Meander 
en allerlei andere klusjes. Hij gaat 
graag met de camper op vakan-
tie naar Oostenrijk en Italië. In het 
voorjaar van 2020 staat een cruise 
naar Noorwegen op het program-
ma met zijn zoon Patrick. Dat wordt 
een vader/zoon reis. ,,Aan Noorwe-
gen heb ik goede herinneringen,” 
besluit Peters. ,,We zijn ooit met 
harmonie Philomena met drie bus-
sen naar Noorwegen geweest en 
werden daar privé ondergebracht. 
Ze hebben ons alles laten zien van 
het uitgestrekte land en de prach-

tige natuur. Zelf hebben we ook 
eens Noren thuis gehad tijdens het 
WMC.”

Voor zijn verdiensten voor de Kerk-
raadse carnaval ontving Lei Peters 
d’r Preziedente-orde van Walter 
Sterk, de Orde van ’t 36-er Regi-
ment en de Kapiteinsorde van de 
Blauw Sjuut.
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KERKRADE

NIEUWS VAN CEKANET

Op 19 augustus zijn de  nieuwe 
cursussen weer begonnen, maar 
u weet inmiddels dat er altijd ge-
legenheid is om tussendoor een 
enkele les te volgen. Zit u met een 
probleem, bezoek dan de help-
desk, Hoofdstraat 24 in Kerkrade 
of bel (045) 545 58 24.
De helpdesk is geopend op maan-
dagmiddag van 14.00 – 16.00 
uur en op donderdagmorgen van 
10.00 – 12.00 uur. Voor cursisten 
is de hulp die hier geboden wordt 
geheel gratis, anderen betalen een 
kleine vergoeding, afhankelijk van 
het werk en de tijd die nodig is om 
de hulp te bieden. De laatste reeks 
cursussen van dit jaar starten op 
28 oktober. Misschien een gele-
genheid om de lange avonden te 
vullen met het bijspijkeren van uw 
computerkennis.
Het team van CeKaNet staat voor 
u klaar!

Reacties van lezers van ons blad

•   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

  

Een gewone woensdagavond in een 
grote gymzaal van het Socioproject 
in Eygelshoven, een muziekje speelt 
zachtjes op de achtergrond. Op de 
grond liggen 10 dikke matten met 
daarop dames, die heel voortvarend 
meedoen met gymnastische oefe-
ningen. Af en toe hoor je een zacht: 
“Auw wieë!” Voor de groep ligt ook een 
dame, zij oefent driftig mee en geeft de 
instructies: ”En buig, strek, buig strek...! 
We houden vol dames, ik heb bewon-
dering voor jullie!” “Even op de buik 
liggen”, plots een forse dreun, een van 
de dames valt van de mat! “Daar ligt het 
kneusje”, roept ze vol zelfspot.
Wie is die mevrouw die zo enthousiast 
leiding geeft aan deze trimgroep? Het is 
de 81 jarige Jonny Dings, zij begon als 
11 jarige met sporten bij Turnvereniging 
Apollo. Het turnen in deze vereniging 
was haar lust en leven; zij werd Lim-
burgs kampioen. Het behalen van dat 
kampioenschap leverde haar zelfs een 
onthaal, door de Harmonie van Eygels-
hoven, op. Wie kan dat nu nog vertellen, 
dat is pas echt dorpssamenhorigheid.

In 1969 moest de club fuseren met 
St. Jan, de nieuwe club werd S.V.E. 
(S.V.E. viert op 19 oktober haar 50 jarig 
bestaansfeest). Dat was geen gemak-
kelijke tijd voor haar, maar iedereen 
wilde er iets moois van maken en dat 
is ons gelukt, verzucht ze. Het leverde 
de nieuwe club meteen in 1 jaar 3 Ne-
derlandse kampioenen op. Mevrouw 
Dings specialiseerde zich vooral in 
ritmische lessen en jarenlang gaf zij 
binnen de club les in deze discipline. 
Nu is ze nog steeds actief met haar 
trim-dames, waar ik het begin van mijn 
verhaal over vertelde. Twee uur per 
week zorgt ze voor de beweeglijk-
heid van de dames in Eygelshoven. 
Trouwens de deuren staan nog steeds 
open voor nieuwe leden. “Ik kan nog 
zo genieten van een lichaam dat mooi 
beweegt, een lichaam dat krachtig is. 
Bovendien samen sporten bevordert 
de kameraadschap en dat maakt je 
blij.”
Een leuke anekdote is het volgende 
relaas. Mevrouw werd door haar vader 
aangemeld als dans’mariesje bij een 
van de 3 carnavalsverenigingen in 
Eygelshoven, De Blauwe Engel, uit de 

Hopel. Samen met haar trainer gingen 
ze aan de slag met een dans. Maar 
jammer genoeg lukte dat niet zo erg 
goed, daarom besloot de trainer dat ze 
samen maar eens naar Aken moes-
ten gaan voor wat hulp. Achter op de 
brommer, na haar werk, in de stro-
mende regen, snorden ze samen naar 
balletschool Renoldi. Daar kregen ze 
hulp die ze nodig hadden. Vol enthou-
siasme en beladen met nieuwe ideeën 
keerden ze terug naar huis, weer door 
wind en weer. In Eygelshoven aange-
komen bracht de trainer haar niet naar 
huis, nee... eerst moest er nog geoe-
fend worden.
Het waren barre tijden vroeger!
Het licht gaat uit, mevrouw Dinges 
neemt haar didgerido en met het 
zachte geruis van dat instrument volgt 
de cooling down.

BEWEGEN HOUDT JE FIT

Schacht Nulland is een rijksmonu-
ment en één van de weinige tast-
bare herinneringen aan het rijke 
mijnverleden van Kerkrade. De 
originele lift, mijnfiets, perslucht-
locomotief, brandbluswagen anno 
1923, kolenwagens, personentrein 
en allerlei voorwerpen en foto’s 
uit de mijntijd zijn hier te bewon-
deren. Ook zijn er films te zien 
over de historie van de mijnen.

Schacht Nulland is een oude schacht 
van de Domaniale Mijn. In 1965 viel 
het doek voor steenkolenwinning in 
Nederland. Nog geen vier jaar later 
ging de poort van de Domaniale Mijn 
voorgoed dicht. Dit betekende het 
einde van een bedrijf waar in de top-
jaren zo’n 3.400 mensen werkten. 
De honderden meters diepe schach-
ten werden afgesloten met een 
betonnen prop, alle bovengrondse 

Naar aanleiding van onze oproep 
ontvingen wij diverse reacties 
van lezers van ons blad. Hieron-
der een bloemlezing hiervan.
• mooi stukje werk geleverd
• maakt niet uit, zwart of kleur, 

als ’t Senior Bledsje maar blijft 
bestaan

• prachtige uitgave
• een prima uitgave
• wij vonden kleur heel erg mooi 

en blijft het in full-colour?
• ziet er piekfijn uit!
• houd het blad zwart-wit
• houd de voorkant zwart-wit
• graag een combinatie van 

kleur en zwart-wit
• graag in kleur.
• Een bijzondere reactie stuurde 

mevrouw Sybille Ritzerfeld, die 
wij u niet willen onthouden. 
Redactie 't Senior Bledsje! Wie 
uur allenui vroaget in 't sjpet-
siaal Joebileum-nummer wil 
iech heí-uwer effe noadinke, al 
jeet dat laider öch nit ummer, 

Doarum wil íech uvver et Nui 
of Oad Seniorbledsie ins kalle, 
Denn al tswantsiech joar hat 
et miech jans jot jevalle. Vuur 
miech broecht uur nuuks tse 
endere of angesj tse maache, 
Jekluurd of sjwats-wies, wen 
iech mèr aaf en tsöw kan 
laache. Alle nuits wil iech öch 
jeer wisse en huure, Den ing 
tsiedonk kost tse veul en kan 
't leë've jaar nit mieë kluure. 
Doarum losse vuur op wèg 
zieë noa d'r Abraham tsesame 
mit d'rBattraaf, Zoeë'dat vuur 
kènne jenisse van ös Senior 
Bledsje en allenui röffe:  
Kirchroa Alaaf. 
Kirchroa , 01-07-2019

De redactie heeft naar aanlei-
ding van de reacties en het over-
leg binnen de redactie besloten, 
het voorblad in zwart-wit te blij-
ven uitvoeren. De overige pa-
gina’s verschijnen in kleur.

SCHACHT NULLAND
gebouwen werden met de grond 
gelijk gemaakt. In Kerkrade bleef al-
leen Schacht Nulland bestaan. Inmid-
dels is het gebouw eigendom van de 
gemeente Kerkrade. De Koempels* 
van de Domaniale Mijn hebben dit 
mijnmonument ingericht voor expo-
sities. Schacht Nulland ligt aan de 
Dominale Mijnweg nr. 30 in Kerkra-
de. Meer informatie over de Schacht 
en de Koempels van de Domaniale 
Mijn is te vinden op www.schacht-
nulland.nl en op Facebookpagina 
“Koempels van de Domaniale”. Het is 
tevens relevant om te vermelden dat 
het op 29 augustus 50 jaar geleden 
is dat de Domaniale mijn zijn poorten 
moest sluiten. 

In verband met de Nationale Monu-
mentendag en de herdenking van 
de sluiting van de mijn, 50 jaar gele-
den, is de Schacht gratis te bezich-

tigen op zondag 15 september van 
12.00 tot 17.00 uur.

*Stichting Koempels van de 
Domaniale
De Stichting Koempels van de Do-
maniale is een enthousiaste groep 
vrijwilligers die van de Schacht Nul-
land een mooie expositieruimte 
hebben gemaakt. Ze geven rondlei-
dingen aan groepen langs de vele 
indrukwekkende mijnobjecten en 
vertellen hierbij hun eigen verhaal. 
De Stichting Koempels van de Do-
maniale is afhankelijk van donaties. 
Wilt u de Koempels steunen? Dan 
kunt u uw donatie overmaken op 
NL75 RABO 0115 1011 36
Heeft u nog mijnobjecten en wilt u 
deze schenken aan de Koempels? 
Neem dan contact op met
de heer Peters, secretaris,
telefoon  06 - 41 70 04 29.
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Eenzaamheid
In juni 2017 zijn we in Kerkrade 
gestart met het project “Eenzaam-
heid… een serieus probleem”. De 
nadruk in dit project ligt op de aan-
pak van sociale eenzaamheid van 
mensen van 65+. Het project kent 
een looptijd van 2 jaar. In eerste in-
stantie zijn we aan de slag gegaan 
in Kerkrade Noord, Oost en in het 
Centrum. Als u dit leest, is het pro-
ject waarschijnlijk ook in Kerkrade-
West afgerond.

De huishoudelijke hulpen van Me-
ander hebben in het project een 
belangrijke taak. Zij kunnen klanten 
die aangeven zich eenzaam te voe-
len ondersteunen richting activitei-
ten in de buurt. Sommige mensen 

hebben immers een duwtje in de 
rug nodig om over de drempel te 
durven. 
Er is ook een Meldpunt Eenzaam-
heid ingesteld dat bemenst wordt 
door welzijnsinstelling Impuls. 
Iedereen voor wie eenzaamheid 
een thema is, kan zichzelf of een 
naaste melden bij Impuls via te-
lefoonnummer (045) 545 63 51, 
tijdens kantooruren. Geschoolde 
vrijwilligers gaan dan op bezoek 
om de situatie in kaart te brengen 
en eventueel mogelijkheden aan 
te dragen. 

Iedereen kan een steentje bijdra-
gen aan het verminderen van een-
zaamheid. 

Zoals Oprah Winfrey in een spreuk 
treffend aangaf: 
Jij zult de vriendelijke woorden die 
jij gezegd hebt misschien verge-
ten, maar de ontvanger onthoudt 
ze een leven lang. 

De gemeente Kerkrade vindt het 
belangrijk om eenzaamheid terug 
te dringen. Na evaluatie van het 
huidige project, gaan we samen 
met onder andere de GGD en de 
Seniorenraad bekijken op welke 
wijze we in Kerkrade verder gaan 
met de aanpak van eenzaamheid. 
Hierbij willen we ook aandacht be-
steden aan andere leeftijdsgroe-
pen. Eenzaamheid is immers niet 
aan leeftijd gebonden. 

Eenzaamheid
Wat doen wij eraan?

Ondanks de bijzondere toewijding, van redactie en vormgever, is er toch een slippertje ontstaan in onze uit-
gave 02.2019. Deze uitgave stond in het teken van de 20e jaargang en had best onze extra aandacht. Maar 
toch.....

Wij kregen een reactie van d’r Battraaf, dat bij zijn column een foutje was gemaakt. De titel moest zijn;
Kirchroa rolt d’r läufer oes en niet Jod Gezonk.
Onze welgemeende excuses hebben wij al overgebracht.
De Redactie

  Rectificatie

Op 1 december 1969 kreeg Ver-
pleeghuis Lückerheide (voorheen 
Lückerheidekliniek) de eerste 
bewoners (in de taal van toen: 
werden de eerste patiënten op-
genomen). Het gebouw lag in 
de weilanden die hoorden bij de 
hoeve Lückerheide. Het terrein 
was eigendom van de mijn Lau-
ra en Vereeniging. Aanvankelijk 
moesten bezoekers door de mod-
der lopen, omdat de toegangsweg 
nog niet gereed was. Er werkten 
op dat moment 50 mensen in het 
verpleeghuis. Al vrij snel waren alle 
200 ‘bedden’ bezet en een jaar na 
de opening was het personeelsbe-
stand gegroeid tot 142. Een ver-
pleeghuis was destijds een nieuw 
soort voorziening. De komst van de 
Algemene Wet op de Bijzondere 
Ziektekosten (1968) zorgde, dat er 
geld voor de exploitatie van ver-
pleeghuizen werd vrijgemaakt.

In de afgelopen 50 jaar is Ver-
pleeghuis Lückerheide uitgegroeid 
tot een verpleeghuis dat zich 
vooral richt op mensen die lijden 
aan dementie, het syndroom van 
Korsakov en de ziekte van Parkin-
son. Ook kan men terecht voor (ge-
ronto) psychiatrische en palliatieve 
zorg.

Om de klant zoveel mogelijk zijn 
eigenheid te laten behouden is het 
van belang zorg te bieden
passend bij de leefstijl. Het is ge-
bleken dat het beter mogelijk is de 
eigenheid te behouden
als men leeft in een kleine groep 

Gouden jubileum Verpleeghuis Lückerheide

dan in een grote groep. Kleine 
groepen van 7 tot 12 bewoners 
met vaste medewerkers bieden 
meer mogelijkheden voor de ge-
wenste individuele benadering dan 
grote groepen. Naast de basiszorg 
wordt extra zorg aan de klanten 
gegeven. Deze zogeheten com-
plementaire zorg helpt mensen te 
ontspannen, geeft comfort en kan 
de kwaliteit van leven verhogen 
en daarmee klachten verminderen. 
Voorbeelden zijn aromatherapie, 
massages, verwenmiddagen, de 
beautysalon, kook- en bakmomen-
ten. 

Het 50 jarig bestaansfeest begon 
al in juni met een feest voor bewo-
ners. In november staan nog meer 
feestelijkheden op de kalender.

In 2019 viert Verpleeghuis Lückerheide het 50 jarig bestaan.

De ‘Lückerheidekliniek’ in april 
1971. Op de voorgrond de hoeve 

Lückerheide.

 Verpleeghuis Lückerheide nu

CENTER COURT 
De gemeente Kerkrade werkt 
aan plannen voor het Center 
Court Kerkrade, een bundeling 
van bewegen, sport, kennis, 
gezondheidszorg en onderwijs 
op het Atriumterrein. Op 
het 40.000 vierkante meter 
grote ziekenhuisterrein (ruim 
zes voetbalvelden) zijn een 
groot sportcomplex met een 
zwembad, een sporthal en 
buitensportvelden, zorgwoningen, 
zorg- en ziekenhuisfaciliteiten, 
studentenwoningen en een 
kennis- en expertisecentrum 
(planbureau) beoogd. Alles is 
erop gericht de bewoners van 
Kerkrade op weg te helpen naar 
een actieve en gezonde leefstijl.

Momenteel wordt de laatste hand 
gelegd aan de voorbereiding voor 
besluitvorming van de gemeen-
teraad van Kerkrade over het 
prestigieuze project Center Court 
Kerkrade. Center Court Kerkra-
de vormt niet alleen de voltooi-
ing van ons prachtig vernieuwde 
stadshart maar biedt tevens een 
alternatief voor verouderde ge-
bouwen zoals zwembad D’r Pool. 
Het allerbelangrijkste echter is, 
dat Center Court een enorme 
impuls zal geven aan de gezond-
heids- en vitaliteitsbeleving van 
de burger van Kerkrade. De ge-
meente onderzoekt met andere 
partijen, zoals de provincie Lim-
burg, IBA, partners uit de onder-
wijswereld en het gezondheids-
wezen de mogelijkheden om de 
kwaliteit van leven van de burgers 
van Kerkrade (en de regio) te ver-
beteren. Dat is complexe mate-
rie die de nodige tijd in beslag 
neemt. In oktober echter, hoopt 
de gemeenteraad een besluit te 
kunnen nemen, dat recht doet 
aan de uitkomsten van het haal-
baarheidsonderzoek dat door die-
zelfde raad is opgedragen.

INFORMATIE
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Smartphone, computer of tablet
Apparaten zoals de smartphone, computer en tablet 
bieden veel mogelijkheden om te communiceren 
met anderen. Zo kunt u bijvoorbeeld met WhatsApp 
gratis tekstberichtjes uitwisselen en beeldbellen. 
Andere programma's waarmee u via internet gratis 
kunt beeldbellen zijn Skype, Google Hangouts en 
Facetime. U kunt met deze programma's ook tekst-
berichten uitwisselen.

Daarnaast is er speciale software waarmee doven 
en slechthorenden kunnen communiceren via tekst, 
spraak en beeld. U kunt hiermee bellen of een tolk 
inzetten via uw smartphone, tablet of computer. 
Hieronder leest u daar meer over.

Bellen via beeld of tekst
Met software van Signcall kunt u bellen met tekst, 
spraak én beeld. Dat betekent dat u, ook als u niet 
goed hoort of doof bent, een telefoongesprek kunt 
voeren via uw smartphone, tablet of computer. 
Tijdens een dergelijk telefoongesprek kunt u zelf 
spreken, typen of gebaren. Een tolk vertaalt dat wat 
u zegt naar tekst of gebaren en andersom, zodat u 
met een horende gesprekspartner kunt communi-
ceren.

U kunt met Signcall bellen naar:
• Alarmnummer 112 (gratis)
• KPN Teletolk (gesprekskosten €0,09 per minuut 

+ €0,09 starttarief per gesprek)
• Tolkcontact tolk op afstand
• Vrienden en familie die de software geïnstal-

leerd hebben (gratis, zonder tolk)
De kosten voor de software worden meestal ver-
goed door de zorgverzekering. De eventuele ge-
sprekskosten betaalt u zelf. 

Tolkcontact: tolk op afstand
Zet u wel eens een tolk in op locatie (bijvoorbeeld 
bij de huisarts of een persoonlijke afspraak), dan 
kunt u ook overwegen om gebruik te maken van 
Tolkcontact tolk op afstand. Daarmee zet u ook een 
tolk in, maar dan via uw smartphone, laptop of ta-
blet. Dat kan handig zijn als u bijvoorbeeld bij een 
balie een korte vraag wilt stellen en u de baliemede-
werker niet goed kunt verstaan. De tolk vertaalt het 
gesprek dan voor u vanaf de smartphone. Let op: Dit 
kan alleen als u een gebarentolk wilt inzetten. Deze 
dienst is niet beschikbaar voor tekstbemiddeling. 

Het voordeel van Tolkcontact tolk op afstand is dat 
u de tolk niet vooraf hoeft te regelen (wat bij het 
inzetten van een tolk op locatie wel het geval is). 
U kunt zonder afspraak tussen 7.00 en 20.00 uur 
gebruik maken van Tolkcontact tolk op afstand. U 
heeft daarvoor de software van Signcall en tolkuren 
nodig. 
Op www.tolkcontact.nl leest u alles over het inzet-
ten van Tolkcontact tolk op afstand. Ook voor het 
inzetten van een tolk op locatie kunt u hier terecht.

Meer informatie op internet
Voor informatie over andere hulpmiddelen en verwij-
zingen naar websites, zie:
www.wmowijzerkerkrade.nl. Zoek op” hulpmiddelen”.
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Het is voor gemeenten altijd span-
nend rondom juni en september. 
In die maanden wordt vanuit het 
Rijk bekend gemaakt hoeveel 
geld beschikbaar komt voor de 
gemeenten. De grootste bron van 
inkomsten voor gemeenten is de 
algemene uitkering die het rijk 
aan gemeenten beschikbaar stelt.
Ten tijde van het schrijven van dit 
artikel is de financiële afdeling van 
de gemeente bezig met de door-
rekening van de cijfers. Duidelijk 
is dat er weliswaar extra geld be-
schikbaar wordt gesteld voor de 
tekorten in de Jeugdzorg, maar 
dat van de andere kant minder 
geld vanuit de algemene uitkering 
wordt betaald. Ook in septem-
ber vorig jaar werd de gemeente 
Kerkrade geconfronteerd met 
een korting van 1 miljoen euro. 
Vreemd dat in een tijd waarin er 
economische groei is en ook het 
Rijk meer inkomsten ontvangt, de 
gemeenten minder geld ontvan-
gen. Duidelijk is ook dat steeds 
meer taken vanuit Den Haag naar 
de gemeenten worden overge-

dragen, maar dat een voldoende 
financiële tegemoetkoming hier-
voor ontbreekt.
Een voorbeeld is de Jeugdzorg: in 
Kerkrade blijven de inkomsten van 
het Rijk – ondanks dat er voor 3 
jaar extra geld beschikbaar is ge-
steld - ver achter bij de kosten van 
deze zorg. Een gat van enkele mil-
joenen euro’s per jaar. Dat is niet 
alleen in Kerkrade, meer dan 85% 
van alle gemeenten in Nederland 
hebben te maken met een tekort 
in de Jeugdzorg.
Daarnaast worden de gemeen-
ten niet gecompenseerd voor de 
verhoging van de salarissen van 
de gemeenteambtenaren, waar-
voor onlangs een cao-akkoord is 
bereikt. Ook hiermee is een groot 
bedrag gemoeid.

Onder deze omstandigheden is 
het dan ook voor het college van 
B&W en de gemeenteraad een 
flinke uitdaging om het gemeen-
telijk huishoudboekje op orde 
te krijgen en een goede balans 
te zoeken tussen inkomsten en 

uitgaven. Er 
moeten dus 
keuzes worden 
gemaakt om 
uiteindelijk toch 
die inkomsten 
en uitgaven 
in meer jaren 
perspectief in 
balans te krijgen. 
De periode juni tot en met sep-
tember is elk jaar dé periode 
waarin de rekenmeesters/beleid-
smaker én de politiek volop aan 
de slag gaan om dit voor elkaar te 
krijgen.
Een vreemde in dezen blijft echter 
de constatering dat de gemeen-
ten door het Rijk niet gehoord 
worden daar waar het gaat om 
voldoende financiële middelen, 
om de aan hen opgedragen taken 
uit te voeren en dit in een tijd dat 
Den Haag genoeg geld heeft.

Met vriendelijke groet,
Leo Jongen
wethouder van o.a. Wmo en Ou-
derenbeleid

Financiën van gemeente onder drukHulpmiddelen voor doven en slechthorenden
Als u slechthorend wordt of doof bent, dan is het soms lastig om met mensen te praten. Ook kunt u tv- en 
radioprogramma's, films en toneelstukken minder goed volgen. Verschillende hulpmiddelen kunnen al 
deze zaken weer makkelijker maken.

Marie-Louise Giesen zocht al een 
tijdje naar vervoer om naar het 
kerkhof te kunnen. Na aanmelding 
via ANWB Automaatje werd spoe-
dig een vrijwilligster gevonden. 
En wat bleek? Er was snel een klik 
waardoor de behoefte aan een 
gesprek, een wandeling en samen 
koffie drinken naar boven kwam. 
Zelfs het bezoeken van familie in 
Bocholtz bleek tot de mogelijkhe-
den te behoren. Aangezien beide 
dames er wel voor voelden, zijn 
ook deze ritten via ANWB Auto-
Maatje gepland en is er sociaal 
contact ontstaan. Marie-Louise is 
zeer blij met wat AutoMaatje haar 
op deze manier te bieden heeft. 
Ze is er eens even uit. Ook is ze 
erg blij, dat er vrijwilligers zijn die 

dit werk doen. Ze is zeker van plan 
nog veel meer gebruik te maken 
van ANWB AutoMaatje en zo ook 
nog andere vrijwilligers te ontmoe-
ten.

ANWB Automaatje is de vervoer-
service waarbij vrijwilligers minder 
mobiele plaatsgenoten op verzoek 
vervoeren. Vrijwillige chauffeurs 
gebruiken daarvoor hun eigen auto.
Het vervoer beperkt zich niet tot 
een bezoek aan een ziekenhuis, 
dokter of fysiotherapeut. ANWB 
Automaatje kan ook ingeschakeld 
worden voor leuke uitjes zoals een 
bezoekje afleggen, naar de kapper 
gaan of gezellig winkelen.
Aanmelden voor ANWB Automaatje 
is gratis. Aan de vrijwilliger wordt 

een kleine onkostenvergoeding 
van € 0.30 per kilometer per rit 
betaald. Om gebruik te maken van 
ANWB Automaatje hoeft men al-
leen maar contact op te nemen met 
de coördinator, via telefoon
(045) 545 63 51 of
automaatje@impulskerkrade.nl.
ANWB Automaatje Kerkrade wordt 
mogelijk gemaakt door de gemeen-
te Kerkrade, Impuls en de ANWB.

ANWB Automaatje zorgt dat je eruit kan
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Meer informatie?
T 045 546 74 80
E secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl

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

Fysiotherapie nodig?
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Even een kort relaas over de oor-
sprong van dit nog ‘jonge’ gezel-
schap. In de jaren negentig maak-
ten de band ‘Loat mer Gewaere’ 
uit Sittard en de band van Jan 
Donners uit Chevremont furore. 
Een aantal leden uit Sittard trad 
bij de band uit Kerkrade op. An-
dersom gebeurde hetzelfde. Een 
vorm van kruisbestuiving zou je 
kunnen zeggen. Dat leidde ertoe 
dat men ongeveer 25 jaar geleden 
besloot een gezamenlijke band op 
te richten. In de muziekwereld kan 
dat dus. Het werd uiteindelijk de 
‘Bridge Band Kerkrade’, die nu uit 
16 personen bestaat.

In december 2016 waren Anne-
Marie Lagro en Jan Ubachs, bei-
den spelend in de ‘Bridge Band’, te 
gast bij een open podiumoptreden 
in café Lombok in Urmond. Daar 
speelden vooral Wiener muzikan-
ten. De klik met het publiek was 
geweldig. Dat leek de twee mu-
zikanten ook wel wat. Nog een 
zevental muzikanten werden op-
getrommeld en het eerste open 
optreden kon plaatsvinden. ‘Bohe-
mianka’ was geboren. De band be-
staat nu uit 10 mensen, afkomstig 
uit diverse plaatsen in onze regio, 
zoals Schinveld, Kerkrade, Merkel-
beek, Jabeek en zelfs Nieuwstadt. 
Met een gemiddelde leeftijd van 
68,2 jaar, zorgen zij voor vertier op 
diverse plekken in de regio. Maar 
ook over de grens zijn de klanken 
van Frans en John Kuiken (beide 
bariton), Anne-Marie Lagro (alt-
sax), Theo Hanssen (slagwerk), 
Cor Rienties (klarinet), Jo Schulteis 
(trompet/flügelhorn), Ton van de 
Spijker (tenorhorn), Stef Theunis-

Böhmische - Mährische blaasmuziek voor ‘Sjpas en Plezeer’
‘Bohemianka’ band van die ‘Fidelen Sechziger’

sen (bas), Jan Ubachs (trompet/
flügelhorn) en onze gastheer van 
vandaag Lei Weerts (klarinet/alt-
sax) al ten gehore gebracht.

Zowel de ‘Bridge Band’ als ‘Bohe-
mianka’ zijn regelmatig te horen. 
De nodige optredens zijn weer 
gepland. De ‘Bridge Band’ treedt 
vooral op bij gelegenheden waar 
veel ruimte voorhanden is, ‘Bohe-
mianka’ waar de ruimte beperkt is. 
Sprekend voorbeeld is het optre-
den van ‘Bohemianka’ in een café 
in Heerlen, met de in dit verband 
alleszeggende naam ‘D’r Klinge’.
‘Bohemianka’ streeft naar een ge-
zellige interactie met het publiek 
en de optredens zijn doorspekt 
met plezier en humor. “Sjpas en 
Plezeer zijn belangrijke levens-
elixers. ‘Bohemianka’ speelt ‘blo-
asmoezziek oet  ’t  leëve’,” aldus 
Lei Weerts, gepensioneerd leraar 
Engels en voormalig schoolde-
caan, om te vervolgen met: “Wij 
genieten van onze optredens en 
hopen dat ons positivisme aanste-
kelijk werkt.” Anne-Marie Lagro, is 
in haar beroepsleven ergothera-
peute bij Meander geweest, maar 
inmiddels ook al enkele jaren ge-
pensioneerd, vult aan: ,,We treden 
ook wel eens op bij mensen die 
dementerend zijn. Als je dan ziet 
dat die mensen beginnen te zin-
gen en te dansen, geeft dat een 
heerlijk gevoel. Een mooi voor-
beeld ook van interactie.”

De optredens zijn succesvol. Men 
wordt veel gevraagd en uiteraard 
geeft dat de nodige voldoening. 
De klik met publiek is er. Het ge-
zegde ‘muziek verbindt’ is hier vol-

ledig van toepassing. 
Tegenslagen zijn er natuurlijk ook. 
Zo overleed op oudejaarsdag 
2018, geheel onverwacht, drum-
mer Pierre Lutgens. Gelukkig heb-
ben we dat inmiddels weer kunnen 
opvangen. Theo Hanssen doet het 
prima. Maar dat soort dingen ho-
ren er natuurlijk ook bij, zeker als 
je kijkt naar onze leeftijden.” 
Het is al gememoreerd, de gemid-
delde leeftijd van ‘Bohemianka’ is 
68,2 jaar. De oudste, bassist Stef 
Theunissen, is 82, de jongste is 
59. Saai is het echter nooit. Zoals 
gezegd, het gaat om ‘Sjpas en Ple-
zeer’. Het liedje ‘Die Fidelen Sech-
ziger’, een polka van de befaamde 
Tsjechische musicus Karel Vacek, 
onderstreept het levensmotto en 
de muzikale doelstelling van onze 
gesprekspartners.

Hun repetities vinden elke woens-
dagavond plaats, in café-zalen-
centrum ’t  Ströatje in Landgraaf/
Waubach. Contactpersoon voor 
‘Bohemianka’ en de ‘Bridge Band’ 
is Anne-Marie Lagro, amfla@home.
nl, tel. 06-11109975. Voor sfeer 
wordt in ieder geval gezorgd, bij 
die ‘Fidelen Sechziger’ van zowel 
de ‘Bridge Band’ als ‘Bohemianka’. 

We zijn op bezoek bij gastheer Lei Weerts en Anne-Marie Lagro, beiden in hart en 
nieren liefhebbers van muziek. Tegenwoordig maken zij deel uit van de ‘Bridge 
Band’ en ‘Bohemianka’, muziekgezelschappen in het Kerkraadse, bestaande uit 
enthousiaste mensen van gevorderde leeftijd, die in plaats van achter de gera-
niums te gaan zitten, ervoor gekozen te heben om hun energie tot volle ontplooi-
ing te laten komen in muziek en dan vooral in de Böhmische - Mährische blaas-
muziek, met daarnaast eveneens in evergreens, oldies en dansmuziek.

,,Glas is half vol, niet half leeg”

Het is een bekend gezicht op de 
Markt in Kerkrade. Een tweetal 
banken bevolkt door mannen van 
gevorderde leeftijd, eentje gele-
gen aan de kant van het ‘oude’ 
gemeentehuis en eentje daar pal 
tegenover. Het schijnt dat het 
twee verschillende ‘bloedgroe-
pen’ betreft. Bij het passeren 
denk je al gauw dat er wel de no-
dige kritiek zal worden gespuid, 
al of niet terecht. Wij spraken met 
Hans Merx, regelmatig bezoeker 
van het eerste bankje. Hij, onze 
spreekbuis van de anderen, blijkt 
een positivo, voor wie het glas 
eerder half vol is dan half leeg. 
Anders dus dan verwacht.

We vragen om te beginnen naar zijn 
bevindingen betreffende de uitstra-
ling van ons stadshart. Hans vertelt: 
,,De mensen op het bankje zijn zeer 
tevreden. De entourage is prima, de 
fonteintjes zijn leuk. Wat mij betreft, 
kan de Markt geheel gevuld worden 
met horeca. Zoiets als in Maastricht. 
Wat die fonteintjes betreft: er werd 
vóór de installatie gefluisterd dat het 
water zou reageren op muziek. Dat 
is niet zo. Jammer!”

Dan over de activiteiten op de Markt: 
,,Wat ons betreft, kan het niet genoeg 
zijn. De locatie, met de horeca rond-
om, is er ook uitermate geschikt voor. 
In de wijken krijg je dat echt niet 
meer voor elkaar. Prima dus, dat het 
nu allemaal op de Markt gebeurt.”

Ons volgende onderwerp betreft Ro-
da JC, club met sores tegenwoordig. 
Hans Merx laat ons eerst weten dat 
dit onderwerp vooral wordt bespro-
ken aan de overkant. Te bespeuren 
is argwaan over alle bemoeienis 
van buitenaf, het vele geld dat naar 
vreemdelingen gaat. En uiteraard is 
er kritiek op het spelersmateriaal. 
Dan vervolgt hij met: ,,Maar Roda JC 
hoort wel bij Kerkrade. Het geeft on-
ze stad uitstraling. Daarom is het ook 
goed dat de gemeente steun biedt. 

Niet eindeloos, het houdt een keer-
tje op, want het zijn natuurlijk wel 
onze belastingcentjes. Overigens de 
term ‘Koempelmentaliteit hoor ik tij-
dens die gesprekken nooit.”

Hans vertelt ons dan dat hij in zijn 
jongen jaren wielrenner was. Hij 
maakte deel uit van TWC Bleijer-
heide. Het NK-wielrennen mag dan 
ook, als het aan hem ligt, zo snel 
mogelijk terug worden gehaald naar 
Kerkrade. Fietsen is trouwens nog 
steeds een bezigheid voor Hans en 
zijn collega-bankzitters. Regelmatig 
trekken zij met de vélo richting Aken, 
Kornelimünster en Düren. Voor een 
tocht van 80 kilometer draaien zij 
hun hand niet om. De meesten per 
e-bike, Hans en iemand anders met 
de gewone fiets.

Hans Merx valt nauwelijks een kriti-
sche noot te ontlokken. Dan laat hij 
toch iets los, zij het meer over het 
‘gemekker’ van sommigen over het 
beleid in Kerkrade. ,,Er wordt natuur-
lijk wel eens ‘gemekkerd’. Veelal zijn 
het dan mensen die zelf nooit iets 
als vrijwilliger hebben gedaan. Ik zou 
zeggen, draag eerst iets bij, dan heb 
je ook meer recht van spreken”, zegt 
de man die al 47 jaar als vrijwilliger 
verbonden is aan atletiekvereniging 
Achilles-Top.

De locatie voor ons gesprek is Cul-
tuurhuis HuB. Het bankje van Hans is 
unaniem vol lof erover. Aanvankelijk 
was er nogal wat scepsis, althans bij 
een kleine groep. ,,Gaat dat wel luk-
ken?” en ,, dat is toch veel te duur”, 
waren kreten die te horen waren”, 
aldus Hans Merx, die vervolgt met: 

,,Nu het er eenmaal is, is men zeer 
tevreden. Zij die eerst kritisch waren 
komen nu ’s morgens als eerste bin-
nen om wat te lezen of te babbelen. 
Wat wel minder is, is het feit dat de 
procesgang van onze dure muur, 
die je te zien krijgt bij het omhoog rij-
den vanuit de Wijngracht, beter had 
gekund. Als voorbeeld noem ik de 
kleur van de bouwstenen. Dat die je 
niet bevalt, kun je ook in het begin 
van het proces waarnemen, niet pas 
halverwege.”

Ons volgende onderwerp van ge-
sprek is het Center Court. De Raad 
moet daar snel mee instemmen. 
,,Het is een groot goed. Doen dus!” 
zegt Hans, die wederom blijkt geeft 
van positivisme. Hetzelfde geldt voor 
zijn visie over ex-burgemeester Jos 
Som en diens huidige opvolgster 
Petra Dassen. Hans wederom: ,,Jos 
Som heeft, samen met zijn wethou-
ders, veel voor elkaar gekregen, 
vooral in het centrum. Hij was ook 
iemand die aandacht had voor de 
gewone man. Waar maak je nou 
mee dat een burgemeester, komend 
uit het gemeentehuis, aansluit bij 
mensen op een bankje als het onze? 
Jos deed het. Petra Dassen heeft het 
trouwens ook al gedaan. Dat is toch 
mooi. Dat we nu voor het eerst een 
vrouw aan het roer hebben, vind ik 
trouwens alleen maar goed.”

Aan het slot van het gesprek heeft 
Hans Merx, sprekend namens een 
aantal collega-bankzitters, nog wat 
voorstellen. De betonnen rand van 
de tunnel onder het miljoenenlijntje 
zou bij binnenkomst kunnen wor-
den opgekalefaterd met het woordje 
‘welkom’, terwijl bij vertrek uit het 
centrum ‘Adie wah!’ niet verkeerd 
zou zijn. Dit idee haalde het eerder 
niet. Op de Markt zou een informa-
tiepunt moeten worden ingericht, 
waar men kan vinden hoe men op 
de mooie plekken binnen Kerkrade 
kan komen. ,,Centralisatie van de 
winkels is een goed idee”, aldus 
Hans die afsluit met: ,,Je zou de win-
keliers van buiten het echte centrum 
met subsidie kunnen aanmoedigen 
tot verhuizing.”

Hans Merx ‘bankzitter’ op de Markt!
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De langspeelplaat Kirchröadsjer Sjpetsiejalietéte, 
waarnaar de stichting is vernoemd, heeft de Kerk-
raadse muziekcultuur in 1976 provinciaal op de kaart 
gezet. Immers de invloed van de langspeelplaat en de 
opvolgers deel 2 t/m 4 is niet te onderschatten. Deze 
lp’s bevatten vrijwel alle naoorlogse vasteloavends 
sjlajere uit Kerkrade en zijn samengebracht in een 
aanstekelijke medley vorm die nu nog ver buiten 
Kerkrade worden meegezongen. 
De eerste carnavalsnummers dateren uit de jaren der-
tig van de vorige eeuw en hebben nog steeds niets 
van hun glans verloren. Ze bevatten unieke woorden, 
woordcombinaties of uitdrukkingen in het dialect, die 
heden ten dage niet meer zo vaak worden gebruikt. 

In die zin fungeren carnavalsliedjes als tijdcapsules 
waarin de specifieke Kerkraadse humor in ons unieke 
Kerkraads dialect wordt opgeslagen en doorgegeven 
aan volgende generaties. 

Datzelfde geldt overigens ook voor de buutten in het 
Kerkraads dialect. De Kerkraadse buuttereedner-cul-
tuur die na de oorlog in de zittingen tot grote bloei 
kwam, is niet of nauwelijks digitaal ontsloten en daar-
om tegenwoordig niet voor een groot publiek toegan-
kelijk. Het verzamelen en het opnieuw uitbrengen van 
oude buutten in het Kerkraadse dialect is een van de 
uitdagingen waarvoor de stichting zich gesteld ziet. 
Daartoe wordt nauw samengewerkt met L1 en het 
grotendeels nog niet ontsloten ROZ archief.

De stichting stelt zich ten doel onze unieke Kerkraad-
se cultuur, waar deze muzikale erfenis ook deel van 
uitmaakt, te bewaren en weer voor een nieuw (lees 
jonger) publiek toegankelijk te maken. Zo organi-
seert de Stichting ook dit jaar voor de derde keer op 
rij op donderdagavond 28 november aanstaande het 
nostalgieconcert Kirchröatsjer Sjpetsiejalietéte in het 
Parkstad Limburg Theater Kerkrade. De ouderwetse 
stjiemmoeng is gegarandeerd doordat jong en oud 
samen deze Kerkraadse “evergreens” kan meezin-
gen. Digitaal ontsluiten van oude liedjes is een twee-
de manier (zie hieronder), maar de doelstelling van de 
Stichting reikt verder. 

Het Nico Ploum jaar met documentaire, buste 
en digitaal archief
Voor Kerkraads grootse dialectartiest Nico Ploum 

heeft de Stichting inmiddels de nodige stappen gezet 
om de herinnering aan deze grote kleine man levend 
te houden. 
Zo wordt, mede op initiatief van de Stichting, op dit 
moment door L1 een documentaire gemaakt over 
Nico Ploum en zijn rol in de Limburgse carnaval. Deze 
documentaire zal in januari 2020 op L1 TV worden uit-
gezonden. 

Daarnaast is de Stichting een crowdfundingsactie ge-
start met als doel om eind dit jaar een bronzen buste 
van Nico Ploum in d’r HuB te kunnen onthullen. Mocht 
u een bijdrage willen leveren aan de buste van Nico 
Ploum dan kan dat uiteraard. Uw gift is welkom op 
de bankrekening van de Stichting NL36 BUNQ 2207 
9736 54.

Voor iedereen die de vergeten collectie van liedjes 
van Nico Ploum wil beluisteren heeft de stichting alle 
nummers bij elkaar gebracht op de website Sound-
cloud.com, waaronder de vermelding “ut klavier van 
d’r Nico” bekende en onbekende opnames (waar on-
der ook ROZ interviews) gratis te beluisteren zijn. Met 
dit digitale archief hoopt de Stichting Kirchröadsjer 
Sjpetsiejalieteet de onvergetelijke liedjes van Nico 
Ploum te ontsluiten. 

Tot slot is de Stichting voornemens om nooit eerder 
uitgebrachte liedjes van Nico Ploum (waarvan zij de 
originele partituren in haar bezit heeft) voor het eerst 
op te nemen en/of uit te voeren.

Heeft u oude geluidsopnames van Kerkraadse (carna-
vals)artiesten, dan vernemen we dat graag van u. De 
Stichting Kirchröadsjer Sjpetsiejalieteet is bereikbaar 
onder nummer 06 4692 8821. 

Stichting Kirchröadsjer Sjpetsiejalieteet zet zich in voor 
behoud cultureel erfgoed
Dit jaar is de Stichting Kirchröadsjer Sjpetsiejalieteet opgericht door de bekende Kerkradenaren Marc 
Charlier (Kling Kirchröatsjer Sjtadsjarde), Joost Meijs en Marc Hermans (beiden van Ummer d’r Neaver en 
de Medammecour). Deze Stichting heeft tot doel de Kerkraadse vasteloavends koeltoer te bewaren die 
vooral tot uiting komt in de vele carnavalsliedjes die Kerkrade rijk is. 

”Thuis doe ik 
ook altijd 
knutseren.
(Knutselen)

Kids Prietpraat

Mooie Maandag
Op maandag begint de dag om 9.30 
uur en dan vindt in ons boetseerlo-
kaal het project ‘creatieve maatjes’ 
plaats. Een aantal dames is aan de 
slag met klei, speksteen of zit te 
tekenen. Voor hen is de ontmoe-
ting net zo belangrijk als het bezig 
zijn met het materiaal. In de middag 
komen de cursisten die aan de slag 
gaan met glas-in-lood. Zij zijn druk 
in de weer met het maken van ont-
werpen op papier en deze worden 
gevuld met stukjes gekleurd glas 
en lood. ‘s Middags komen ook de 
cliënten van Radar, die creatief aan 
de slag gaan met o.a. het beschilde-
ren van vissen van hout. Dit doen zij 
samen met de cliënten van Mondri-
aan en Levanto en een aantal wijk-
bewoners, onder de noemer ‘samen 
creatief’. Deze bijeenkomsten zijn 
laagdrempelig (iedereen is welkom) 
en kosten € 2,50 per keer.

Doe Dinsdag
Op dinsdag is het boetseerlokaal 
gevuld met cursisten die de mooi-
ste dingen maken van klei: dieren,  
schalen, abstracte figuren, vazen en 
mensfiguren (o.a dikke dames). Op 
dinsdagmiddag wordt er ook ge-

De Vrije Akademie Parkstad is een kunstschool voor iedereen!

klopt, geboord en geslagen op me-
talen in de cursus edelsmeden. Op 
dinsdagavond kunnen mensen zich 
uitleven met fotograferen in de ba-
siscursussen fotografie.

Woelige woensdag
Op woensdagmiddag wordt ons 
atelier gevuld met een groep kinde-
ren die enthousiast aan de slag zijn 
met tekenen, schilderen, plakken, 
knippen, knoeien… dit allemaal bij 
een kunstjuf, die dit in goede ba-
nen leidt. Op woensdagmiddag is in 
onze kleinste ruimte ook de cursus 
Autism-Art, waarin mensen met au-
tisme in alle rust kunnen tekenen of 
schilderen met een speciale bege-
leider. 

Donkerblauwe donderdag  
Een schoolklas komt op bezoek in 
ons schildersatelier en leert hoe 
verf wordt gemaakt van pigmenten. 
Daarbij gaan alle leerlingen aan de 
slag met het maken van een zelfpor-
tret.

Vrije Vrijdag
Op vrijdagochtend starten we met 
de cursus: ‘abstract schilderen met 
acryl’, waarin mensen prachtig en 

kleurrijk abstract werk maken en ie-
dereen een uniek schilderij maakt. 
Daarnaast is een groep bezig met 
‘samen creatief’. 

Zinderende zaterdag
Op zaterdag is zowel in de ochtend 
als de middag een groep van 10 
jonge talenten aan de slag met het 
tekenen en schilderen op hele grote 
vellen papier, op de grond. Zij ver-
kennen de grenzen van het creatief 
werken en proberen van alles uit. Zij 
bereiden zich voor op een opleiding 
aan de kunstacademie en een mo-
gelijke carrière als kunstenaar, archi-
tect, designer, ontwerper etc.

Ben je enthousiast geworden, heb 
je zin in een proefles of wil je meer 
informatie? Bel ons gerust op werk-
dagen via telefoon (045) 73 70 302 
of mail ons via info@vazom.nl . Be-
zoek vrijblijvend onze open dagen 
op zondag 1 september van 13.00 tot 
16.30 uur in de Elbereveldstraat 105 
in Kerkrade of op zondag 8 septem-
ber op onze locatie in Landgraaf An 
de Voeëgelsjtang 12 van 13.00 tot 
16.30 uur. Neem een kijkje op onze 
website www.vazom.nl voor ons uit-
gebreide cursusaanbod. 

Onze slagzin luidt: ‘ontdek je creatieve talent bij de Vrije Akademie Parkstad’. Wij geloven dat iedereen cre-
atief talent heeft en dit kan ontwikkelen. Door kunst te maken, creëer je iets, dat geeft zelfvertrouwen en 
een gevoel van eigen regie, waardoor je groeit als mens. Kunst leidt tot een succeservaring. Daarnaast doen 
mensen ook sociale contacten op doordat ze al werkend met elkaar over van alles praten. Mensen zitten in 
de ‘flow’ van het maken en komen dan tot bloei. Dit kan zich uiten in prachtige en technisch goedgemaak-
te schilderijen, beelden, foto’s, sieraden etc. Of het uit zich in kunst, waarbij men bijvoorbeeld decoratieve 
dingen voor in huis maakt. Alles is mogelijk. De kunstenaars die les geven bij de Vrije Akademie zijn in staat 
ieder individu in de lessen te coachen op individuele vaardigheden en mogelijkheden. Iedereen komt om ont-
spanning en creatief plezier te ervaren, en dit maakt het ontzettend leuk om hier te werken!
Hoe werkt ‘t?  Hoe ziet een creatieve week er uit op de locatie Elbereveldstraat 105 in Kerkrade? Wie neemt 
er deel aan de activiteiten? Ik ga dit schetsen aan de hand van een soort weekdagboek…
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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 4 september KBO: Fiets en wandeltocht. Start fietsers om 11.00 uur op Rolduc. Aankomst Scholtissenhof in Bocholtz om 
12.00 uur, waarna vertrek wandeling naar Horbach.
Voor informatie en aanmelding bij Jo Trags, telefoon (045) 546 07 47

Maandag 9 september CVO: Start kwajongcompetitie 2019 - 2020
Woensdag 11 september KBO: Korte wandeling. Aanmelden Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29
Donderdag  12 september KBO: “Samen aan tafel” Informatie Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29
Donderdag 12 september KBO: Lange wandeling. Aanmelden Jan de Ruiter, telefoon (045) 546 26 15
Zondag 15 september Tieëkezinge in de Wieëtsjaf aan de Markt. Tijdstip 19.00 uur.
Maandag 16 september CVO: Kerkraads kampioenschap kwajongen in café Rouschen Haanrade.
Donderdag  19 september KBO: Dagtocht naar het meest merkwaardigste dorp ter wereld. Baarle-Hertog en Baarle-Nassau 

Kosten voor KBO leden € 65,00 en niet leden € 72,50 inclusief koffie met gebak, lunch en diner. 
Informatie Gerda Bronneberg, telefoon (045) 546 06 03.

Woensdag 25 september KBO: Vredesweek in Kapel Vredesmonument. Nadere informatie over het tijdstip voor KBO leden 
volgt in de nieuwsbrief.

Woensdag 2 oktober KBO: Korte wandeling. Aanmelden Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29
Zaterdag en Zondag 5 en 6 oktober Open dag in de Oude Laethof met boekenbeurs en tentoonstelling over de bevrijding van de 

Tweede Wereldoorlog. Openstelling van 11.00 tot 16.00 uur.
Donderdag   10 oktober KBO: Lange wandeling. Aanmelden Jan de Ruiter, telefoon (045) 546 26 15
Vrijdag 11 oktober KBO: “Samen aan tafel”. Informatie Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29
Donderdag 31 oktober KBO: Bezoek aan Provinciehuis (onder voorbehoud). Nadere informatie via de nieuwsbrief.
Woensdag 6 november KBO: Korte wandeling. Aanmelden Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29
Dinsdag 12 november KBO: “Samen aan tafel”. Informatie Jan Beckers, telefoon (045 546 28 29
Donderdag 14 november KBO: Lange wandeling. Aanmelden Jan de Ruiter, telefoon (045) 546 26 15


