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MeanderGroep, de Centrale voor
Ouderen en de Katholieke Bond van
Ouderen.
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nodige aandacht.
Dat zingen een leuke hobby is, dat wist u, maar ook nog gezond is voor
...uw brein! Zoek de bijdragen op van Con Amore en KKM St. Lambertus.
Verder zoals gebruikelijk nieuws over diverse activiteiten in de kerngroepen.
Wij wensen jullie veel leesplezier.
Reacties blijven welkom!
De redactie.

HET VERNIEUWDE TEAM WELZIJN IMPULS
Het complete team van Impuls bestaat uit Maatschappelijk werk, Jongerenwerk en Welzijn. Binnen het team Welzijn heeft zich de laatste maanden een aantal veranderingen voorgedaan.
De bekende gezichten blijven op hun plek. Els, Mariska, Helma en Kevin zijn de spreekwoordelijk oudgedienden.
Frans van der Reijden is halverwege 2019 met pensioen gegaan. Zijn taken zijn overgenomen door Sanne Kever,
die verantwoordelijk is voor de Boodschappenbus en het Automaatje. Romy Postulart is in mei 2019 gestart als
verantwoordelijke voor Buurtbemiddeling, Meer Bewegen voor Ouderen en Algemeen Welzijnswerk. Mariëlle
Heltzel is halverwege 2019 gestart als cliëntondersteuner binnen ons team.
Deze groep mensen vormt nu samen het vernieuwde team-Welzijn van Impuls in Kerkrade.

Wijkpunten
Het team Welzijn zal vooral in de wijken werken en de wijkpunten mede vorm geven. In de wijk West (Westhoes)
gebeurt dit al volop, net zoals in Chèvremont (Sjevemethoes). In 2020 zullen ook Noord en Bleijerheide volgen.
Als burger kunt u dan direct in uw wijk terecht voor alle diensten die het team Welzijn te bieden heeft. Of dat nu
voor vrijwilligerswerk is, een activiteit voor senioren, een vraag voor ouderenadvies of voor de Boodschappenbus.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn en blijven het cement van de samenleving! Ook in de wijkpunten gaan ze een belangrijke rol spelen. Geschoolde en ervaren vrijwilligers gaan de eerste opvang doen in de wijkpunten. Zij beantwoorden de telefoon en ontvangen u als u met een vraag komt.
Vervolgens zorgen zij ervoor dat uw vraag op de juiste manier beantwoord of doorgeleid wordt.
In de overgangsfase kunt u altijd nog terecht op het algemene nummer van Impuls: telefoon (045) 545 63 51

Helma Kölgen
•
•
•
•
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Het Archief en Museum van KVV ‘Alaaf Kirchroa 1936’ heten u van harte welkom
Markt te Kerkrade en ging er in gesprek met Pascal Hinzen, verzamelaar en ‘Archivaar’ van de KVV 1936.
Het café is bekend als het ‘Woeëntsimmer va Kirchroa’ en is prachtig ingericht met veel historische
‘items’. Als men de zaal inloopt, gelooft men zijn/haar ogen niet. Een
indrukwekkende, veelzijdige, kleurrijke verzameling van aan de KVV
gelieerde zaken, vanaf 1936 tot en
met heden.

Kerkrade is een stad die bekend
staat om de passie waarmee ‘Vasteloavend’ wordt gevierd. U weet
wel, het feest van zotheid, spot en
uitbundigheid, meestal in februari, soms begin maart. Als je in de
Klankstad de term KVV 1936 laat
vallen, zal er geen inheemse stedeling zijn, een uitzondering daargelaten, die niet weet dat je het over
de ‘Kirchröatsjer VasteloavendsVerain Alaaf Kirchroa 1936’ hebt.
Anders wordt het als je begint over
het ‘Vasteloavendsmuseum van
de KVV’. Dan zie je toch bij sommigen gefronste wenkbrauwen. Vandaar dat langs deze weg wat meer
bekendheid aan het museum en
het archief wordt gegeven.
De redactie bracht een bezoek aan
café A Jenne Sjlaagboom aan de

In de loop der jaren zijn natuurlijk
veel zaken bijeengekomen. Orders,
scepters, prinsenkappen, partituren
van liedjes en uiteraard foto’s van
rascarnavalisten in vol ornaat, zoals bijvoorbeeld Nico Ploum. De gedachte kwam om te zorgen voor behoud van ons cultureel erfgoed. Zo
mag je al dat moois toch wel noemen. Eigenaar Marcel Mahr van café A Jenne Sjlaagboom stelde een
ruimte ter beschikking en Pascal
kon beginnen. Met hem had men
de plank absoluut niet mis geslagen. Pascal is namelijk iemand die
carnaval met de paplepel is ingegoten. Carnaval beleeft hij intens,
de passie waarmee hij vertelt over
zijn ‘veroveringen’ maakt indruk. Als
eerste laat hij ons een foto uit 1936
zien van Piet Debets, bekend ‘buutereedner’. Deze foto was ‘kortstondig van eigenaar gewisseld’ maar na
een oproep op Facebook en dankzij
de enorme betrokkenheid van vele
Kerkradenaren kwam hij gelukkig

Is het archief na bijna 30 jaar actief verzamelen
compleet? Nee,wat bijvoorbeeld ontbreekt zijn de
prinsenordes van de eerste stadsprinsen Johan
Ruiters uit 1937 en Miel Kerckhofs uit 1938. Over
ordes gesproken: Pascal vertelt ons dat hij inmiddels over 541 verschillende exemplaren vanaf 1936
beschikt. Het museum beschikt ook over gedigitaliseerd historisch filmmateriaal uit de jaren 1936
tot en met 1951. Er worden ook rondleidingen verzorgd, waarbij Pascal voor de verbale omlijning
zorgt. Daarvoor is hij in de wieg gelegd. Bij zowat
elk artikel weet hij wel een verhaal te vertellen. Zakelijk of smakelijk, in ieder geval vol enthousiasme
en passie.

weer snel ‘naar huis’. We treffen onder andere ook een foto aan van de
eerste ‘Road van 11’ uit 1936. Zonder
meer in het oog springend is verder
een kunstwerk in glas en lood, van
de hand van Ger Mestrom. De stadsprinsen tussen 1937 en 1949 worden
erop vermeld. Daarnaast zijn er talloze ordes van de diverse commissies die onlosmakelijk aan de KVV
verbonden zijn. Zoals gezegd, het is
een werkelijk indrukwekkend beeld
als je om je heen kijkt. Toch wordt
niet alles wat Pascal Hinzen inmiddels bijeengebracht heeft in deze
ruimte getoond. Daarover zegt onze
gesprekspartner: “Dat gaat eenvoudigweg niet. Denk maar eens aan
uniformen en andere zaken van wat
grotere omvang. Daarvoor ontbreekt
de ruimte, maar het maakt de expositie echt niet minder indrukwekkend.”
Dan vervolgt de trotse archivaris
met: “Mijn insteek was en is dat je
personen die zich voor de vereniging hebben ingezet nooit mag vergeten. Ieder ‘item’ en iedere foto
heeft zijn verhaal. In deze expositie blijven iconen zoals bijvoorbeeld
Friets Jansen, Boy Jakobs, Wim
Ploum en De Sjtroasezengere voor
altijd doorleven. Cultuurerfgoed dat
je moet bewaren. Ik zou het zeer betreuren als dit soort herinneringen
verloren gaan.” Ook uit die woorden
spreekt passie, zo menen wij.

Heeft u nog ordes, foto’s, opnames, kostuums,
scepters, (prinsen)kettingen, kappen, partituren of
andere KVV-gerelateerde ‘items’ en u wilt dat deze
nooit verloren zullen gaan? Pascal zou het enorm
op prijs stellen als u contact met hem zou opnemen. Alles is van harte welkom en zal met zorg en
aandacht gedocumenteerd, bewaard en/of tentoongesteld worden. Er zijn helaas al veel historische en unieke ‘items’ door bijvoorbeeld sterfgevallen of verhuizingen verloren gegaan en dat
stukje cultuur is nooit meer te vervangen. Hopelijk
kunt en wilt u helpen.
Een bezoek aan het Vasteloavendsmuseum, een
pronkstuk van de ‘KVV 1936’ is altijd mogelijk, tijdens de openingsuren van A Jenne Sjlaagboom.
Wie begeleiding wenst kan contact opnemen met
Pascal Hinzen. Zowel telefonisch (06-38386683)
of via e-mail (kloone@home.nl). De redactie heeft
de ervaring opgedaan dat zo’n bezoek alleszins de
moeite waard is. Burgemeester Petra Dassen ging
u in ieder geval voor en sprak welgemeende waardering uit. Zij is inmiddels benoemd tot Beschermvrouwe van de vereniging.

Klimaat besjteet nit
19 joar woar e en e koam oes Missouri, ‘ne sjtaat in
de En deë crisis is óch kwatsj. De tsiedónk sjteet vol
d’rmit, mar dat is allemoal jelaore. Die pennelikkere
hant nurjens versjtank van en sjrieve mar jet. Övver
sjtiksjtof jekald: ze sjrieve zoeëjaar övver wat allerlai
jelierde doa övver mene tse mósse melde. Iech han
nit jelierd vuur weerman, mar mieng knäok vertselle
miech haarjenau wat ’t vuur weer weëdt. Iech veul ’t
weer aakómme!
Joare jeleie joof ’t jaar jee klimaat. Doe dong me
ziech mit Allerhillieje d’r winktersjtuub aa, loog mit
Wainachte sjnei en hauw me mit de Oeëstere d’r
nuitste moeëde aa. Va zommertsiet en winktertsiet
hauw nog noeëts enne jehoeëd; me loos de oer mit
rouw en hool ziech an d’r kalender. Mit Driekönnigke
lengete de daag ‘ne hanesjrai, bij volle mond woeëte de
kinkere jeboare en mit blomme oes d’r kroetwusj hool
me ziech d’r blits van de boed.
De rejieroeng welt ós wiesmaache dat ’t ram verkierd
jeet mit ’t klimaat. Dat hant ze ziech losse invalle
öm ós koesj tse haode. V’r mósse jon sjpare vuur ing
wermdepómp, zonnepanele en doebel jlaas. D’r jaas
hat de lengste tsiet jehad en durch die reure sjtreumt
övver tsing joar wiewasser
Jodtsedank jieëft ’t óch nog versjtendieje lu in d’r
polletiek. Nit vuur nuus hant de Kirchröadsjer massaal
óp d’r Geert en d’r Thiery jesjtemd. Dat zunt patente
pollietieker die wisse wie de lu dinke, wat ze jeer wille
hure en woa zieë van zare dat ze vuur ópkómme. Wist
‘r nog: ’meer of minder’? En weë ’t verjèse is: mieë
loeën en wenniejer sjtuur!
Iech wós nit besser of vuur neumete enne deë nit sjlau
woar ‘ne sjtomme boer. Dat sjiengt allewiel óch jans
angesj tse zieë. Die sjtom boere jieëft ’t nit mieë, die
zunt – wirkliech woar - sjlau woeëde. Went die d’r
zin nit krieje, vare die mit de RABO-trekkere noa Den
Haag en krient wat ze welle. ’t Sjönste va alles is, dat
ze die trekkere mit ’investeringssubsidie’ van Den
Haag hant aajesjaft, jenau wie de nui sjtel vuur ‘t vieë
en de anger masjienger. Wat heesjt dan nog sjtom
boere?
Iech zal uuch nog jet vertselle. Vruier sjiesete de kui
in de wei en dat neumet me kouflatte. Óp
d’r daag va hu welle ze ós wies maache,
dat de kui d’r sjtiksjtof oes de moel kunt.
Jeleuft ’t nit: nog effe en ze junt
ós vertselle, dat de valsje lóf in
d’r miensj ziech óch ‘ne angere
wèg jeet zukke…
D’r Battraaf
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Kerkrade Hartveilig

Nazorg Hartstichting Kerkrade/Landgraaf
Deze stichting bestaat al sinds 1 juni 1987. Ze is opgericht door enkele medewerkers van het oude
St. Jozef-ziekenhuis, met als eerste voorzitter de heer
Hein Ritt.

De gemeente Kerkrade heeft ervoor gezorgd om voor haar bewoners de kans op overleven bij hartfalen te
vergroten. Om dit te kunnen realiseren, heeft de gemeente Kerkrade in samenwerking met Stichting Kerkrade Gezond, het burgerhulpsysteem “Kerkrade Hartveilig” opgebouwd, waarbij getrainde vrijwilligers ingezet worden om met behulp van speciale apparaten, zogenaamde AED’s oftewel defibrillatoren, mensen
in nood te reanimeren.

Kerkrade Hartveilig is een systeem van burgers en
hulpmiddelen
De in Kerkrade buiten aanwezige AED’s zijn aangesloten op het alarmeringssysteem van de meldkamer 112. De meldkamer werkt met het alarmeringssysteem HartslagNu. Dit systeem is volautomatisch
en de getrainde vrijwilligers van Kerkrade Hartveilig
zijn opgenomen in een database van HartslagNu. Indien nodig ontvangen de vrijwilligers een sms of een
WhatsAppbericht met een oproep om te reanimeren
en te defibrilleren. HartslagNu registreert ook welke
vrijwilligers toe zijn aan bijscholing en hernieuwing
van de registratie. In geval van een calamiteit wordt
het slachtoffer dus verzekerd van hulp door adequaat getrainde vrijwilligers.

Hoe werkt Kerkrade Hartveilig?
Bij melding van hartfalen via het nationale alarmnummer 112 zoekt HartslagNu gericht en snel de dichtstbijzijnde geregistreerde burgerhulpverleners en AED’s.
Via de mobiel worden gelijktijdig twee soorten oproepen verzonden:
1. Beschikbare burgerhulpverleners binnen een
straal van circa 500 meter van het slachtoffer ontvangen een bericht met de oproep: “Ga naar het

volgende adres en start met reanimeren”.

2. Beschikbare burgerhulpverleners binnen een
straal van circa 400 meter van de AED voorziening
en het slachtoffer ontvangen een bericht met de
oproep: “Ga naar de AED op het volgende adres

en neem deze mee naar het slachtoffer op het
volgende adres”.

Beide berichten laten datum en tijdstip van de noodoproep zien. De opgeroepen vrijwilligers bepalen op
dat moment of ze daadwerkelijk in de buurt én in staat
zijn om hulp te verlenen. Doordat er meer burgerhulpverleners worden opgeroepen is de kans groot dat er
tenminste één burgerhulpverlener start met reanimeren en één burgerhulpverlener de AED gaat ophalen.

AED Locaties
Het AED netwerk in de openbare ruimte van de gemeente Kerkrade bestaat momenteel uit 21 defibrillatoren. Hiermee is een goed dekkend netwerk
van de zogenaamde 6 minutenzones bereikt. Een

De doelstelling van de hartstichting was en is nog altijd het welzijn van hartpatiënten te bevorderen door
begeleiding op fysiek en psychisch gebied.
Ons motto is dan ook: lucht uw hart - beweeg met
ons - sport met ons.

6 minuten zone is een plek die zo is ingericht dat in
een geval van hartfalen binnen 6 minuten hulp kan
worden ingezet. Om de AED locaties overzichtelijk
weer te geven, heeft Kerkrade Hartveilig een onderscheid gemaakt tussen 3 wijken, namelijk West,
Noord en Centrum/Oost.

Meer informatie of vrijwilliger worden?
Stuur dan een e-mail naar hartveilig@kerkrade.nl of
neem telefonisch contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen
8.30 en 13.00 uur op telefoonnummer 140 45.

Interview met vrijwilliger

Liliane Kühtreiber
De gemeente Kerkrade wil de kans op overleven bij
hartfalen vergroten. Om dit te kunnen realiseren, is het
burgerhulpsysteem Kerkrade Hartveilig opgestart. Getrainde vrijwilligers worden opgeroepen om met
behulp van speciale apparaten, zogenaamde AED’s oftewel defibrillatoren, mensen in
nood te reanimeren.
Liliane is één van deze, momenteel 220,
burgerhulpverleners.
Liliane heeft al een lange geschiedenis als EHBO’er en BHV’er; hier hoort
ook reanimatie en AED bij. Toen ze 15
jaar geleden in Kerkrade kwam wonen, meldde ze zich ook meteen aan
bij ‘AED Alert’, later werd dit ‘Kerkrade
Hartveilig’.
Gevraagd waarom ze dit altijd heeft
gedaan en nog steeds doet vertelt ze:
“Ik heb altijd die instelling gehad. Hoe
sneller iemand hulp krijgt hoe beter,
toch? Ieder leven is belangrijk. 112 bel-

len en passief afwachten als iemand iets overkomt, zou
niet goed voelen. Ik kan echt iemands leven redden! ”
Liliane heeft als vrijwilliger van Kerkrade Hartveilig al
veel meegemaakt. Het is onmogelijk iedereen te redden, dus er gebeuren ook heftige dingen. “Ik kan er
goed mee omgaan, dat leer je in de loop der jaren wel.
Praten over je ervaringen helpt en is heel belangrijk.
Op het moment zelf handel je gewoon, pas later ga je
nadenken. Mensen kunnen boven zichzelf uitstijgen, je
kunt in een stressmoment echt meer dan je denkt”, vertelt ze.
Hoe vaak wordt Liliane opgeroepen om te helpen met
een reanimatie? “Dit verschilt erg”, legt ze uit, “soms
twee keer per maand, soms maandenlang niets. Maar
hoe meer Hartveilig vrijwilligers er zijn, hoe beter het
systeem werkt natuurlijk. Ik zou iedereen willen aansporen zichzelf ook op te geven. Je kunt een medemens helpen, wellicht zelfs het leven redden… hartfalen
kan iedereen overkomen.”
Waarom?
Werken als vrijwilliger kan een echte verrijking van je
leven zijn. Je leert nieuwe mensen kennen, helpt anderen, hebt een zinvolle besteding van je tijd en jouw hulp
wordt ontzettend gewaardeerd.
MISSIE
De kans op overleven bij hartfalen te vergroten.
VISIE
Door goed getrainde vrijwilligers een overlevingspercentage van 10% te blijven realiseren.

Ook hebben wij een eigen website: www.Oshats.nl
Iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur zijn wij actief
in de gymzaal onder het zwembad d’r Pool, onder begeleiding. De ingang is tegenover de Hamboskliniek.
Ook hebben wij al samen meerdere wandelingen gemaakt en ieder jaar een gezellige nieuwjaarsborrel
gehouden.
Hebt u problemen met uw hart, dan bent u altijd van
harte welkom bij ons om mee te komen sporten, bewegen of eventueel te praten over uw problemen.
Verdere informatie bij de voorzitter De heer Jos
Scheeren (045) 542 29 25 of de heer Jan Fisscher
(045) 545 15 54.
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Pas op voor ‘smishing’, een nieuwe vorm van oplichting
Stel u krijgt een SMS-bericht van
uw bank. Daarin staat dat uw
betaalpas is verlopen en dat u
op Internet een nieuwe pas moet
aanvragen. Wat doet u dan? Het
bericht weggooien is het beste,
want banken sturen nooit zulke
sms-berichten.
‘Smishing’ heet deze nieuwe
vorm van oplichting. De naam is
een samentrekking van ‘sms’ en
‘phishing’. Criminelen verzenden
een bericht via sms, waarin ze
hun slachtoffers naar een website sturen. Die website vraagt
bijvoorbeeld naar persoonlijke
gegevens zoals rekeningnummer,
pasnummer, beveiligingscodes,
zoals pincode, of naar inloggegevens voor Internetbankieren.
Inlog- en signeergegevens troggelt een crimineel vaak af met
het verhaal dat hij, om u te beta-

len, een toestel moet registreren
of een betaling van 1 cent van u
moet ontvangen om uw rekeningnummer te controleren.
Dit ‘hengelen’ naar gegevens
noemen we ‘phishing’. De gegevens vallen in handen van criminelen. Die kunnen daarmee geld
van uw rekening overmaken naar
zichzelf. Vul daarom NOOIT uw
pincode van uw betaalpas in op
een website. Geen enkele bank
stuurt via sms of via de mail het
bericht dat uw bankpas is verlopen.

•
•

u heeft ontvangen van iemand anders
Doorgaan met uw betaalactie
als er iets anders staat dan u
wilt doen
Een toestel voor iets anders
registreren dan gebruik van
de Bankieren-App op uw eigen telefoon of tablet

Meer informatie over ‘fishing’ en
‘smishing’ vindt u op veiligbankieren.nl

Nooit doen
•
•

•
•
•

Uw bankpas opsturen
Uw pincode aan iemand anders geven
Uw pincode ‘online’ invullen
Iemand anders uw betaalpas
of rekening laten gebruiken
Een kleurcode inscannen die

PlusPunt Medisch Centrum in Kerkrade
Succesformule anderhalvelijnszorg
in Parkstad zorgt voor enorme
groei in aantal patiënten.

nieuwe locatie bij het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade.

per patiënt, zo blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Maastricht.

De juiste zorg op de juiste plek

In nauwelijks vijf jaar tijd is PlusPunt
Medisch Centrum, de anderhalvelijnszorg-voorziening in het centrum
van Heerlen, te klein geworden. Zo
zijn in 2018 meer dan 8000 patiënten voor onderzoek en consult door
huisartsen naar dit medisch centrum
voor de regio Oostelijk Zuid-Limburg
verwezen. In 2014 waren er dat nog
500. Om tegemoet te blijven komen
aan deze stijgende vraag, is PlusPunt
Medisch Centrum verhuisd naar een

PlusPunt Medisch Centrum is een
initiatief van Huisartsen Oostelijk
Zuid-Limburg en Zuyderland Medisch Centrum. Huisartsen en specialisten werken binnen het centrum
nauw met elkaar samen, zodat patiënten met laagcomplexe medische
klachten specialistische zorg krijgen buiten de ziekenhuismuren. Het
voordeel voor de patiënt: meerdere
specialismen op één locatie, korte
wachttijden, snelle diagnoses en behandelingen, persoonlijk en dichtbij.
Bovendien zijn de behandelingen en
een aantal onderzoeken vrijgesteld
van eigen risico en blijft de eigen
huisarts betrokken. De patiënten zijn
zeer tevreden over PlusPunt. Veel
patiënten die bij PlusPunt Medisch
Centrum komen, hoeven niet meer
naar het ziekenhuis. Dit leidt tot een
aanzienlijke daling van de zorgkosten

Verwijzing door huisarts

Bij PlusPunt Medisch Centrum kunnen patiënten terecht voor onderzoek, advies en behandeling op het
gebied van Cardiologie, Dermatologie, KNO, kleine Chirurgie, Interne
Geneeskunde, Gynaecologie, Orthopedie en Ouderenzorg. Patiënten kunnen na een verwijzing van de
huisarts bij Pluspunt Medisch Centrum terecht.

Verhuizing
Om het groeiend aantal patiënten te
blijven bedienen, is PlusPunt Medisch Centrum sinds 16 september
2019 verhuisd. De nieuwe locatie ligt
aan de Roda J.C.-Ring 21 in Kerkrade,
boven de AH XL. Meer informatie en
een filmpje voor de patiënt over de
werkwijze van PlusPunt is te vinden
op de website https://pluspuntmedischcentrum.nl.

Een nieuw jaar…
nieuwe uitdagingen
Het is 17 januari
als ik dit artikel
schrijf voor ’t
Senior Bledsje van maart.
Buiten is het 10
graden, veel
wind en het regent. Normaliter
een weerbeeld dat je kunt verwachten begin maart, van de andere
kant kan het begin maart al prachtig
weer zijn en voel je de lente in de
lucht.
De lente die veel mensen energie
geeft om bijvoorbeeld allerlei zaken
in en rondom het huis op te pakken.
In maart is dit College van B&W en
de gemeenteraad 2 jaar aan de slag
en zitten we dus op de helft van de
bestuursperiode 2018-2022. Een
moment om te kijken naar wat we
hebben afgesproken en naar hetgeen gerealiseerd is.
We zijn op alle beleidsterreinen op
de goede weg en er wordt aan de
‘weg getimmerd’.
In het voorjaar starten we met het
uitwerken van het ‘masterplan’ Vitaliteit en Gezondheid en de realisatie van Center Court (zwembad en
sporthal) op het voormalig Atriumterrein. Ik heb hierover geschreven
in ‘t Senior Bledsje van december jl.
Een ‘masterplan’ dat veelomvattend
is en dat uiteindelijk ertoe moet lijden dat we met z’n allen in Kerkrade vitaler en gezonder worden/
blijven.
We mogen best trots zijn op hetgeen we in Kerkrade hebben gerealiseerd en presteren én dat doen
we met z’n allen. Een stad vormen
we en maken we samen: in het verleden, nu en ook in de toekomst.
Elke tijd heeft zijn eigen dynamiek
en uitdagingen en de ervaring leert
dat we daar mee kunnen omgaan.
Met vriendelijke groet,
Leo Jongen
wethouder Ouderenbeleid
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Meedoen met sociale en
culturele activiteiten
maar als u aanhikt tegen de kosten...
…kunt u een gemeentelijke bijdrage
aanvragen
De gemeente Kerkrade wil graag
dat mensen met een laag inkomen kunnen meedoen in de samenleving. Inwoners van 19 jaar
en ouder kunnen een gemeentelijke bijdrage krijgen voor de kosten van sociale en culturele activiteiten. Daaronder vallen ook de
vele activiteiten uit het programma Senioractief, zoals kaarten,
kienen, yoga en zwemmen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

Hoe werkt het?

U bent niet de enige die een
bijdrage aanvraagt.

Iedere persoon kan één maal per
kalenderjaar een bijdrage voor
sociale en culturele activiteiten
ontvangen. Dit jaar (2020) is het
bedrag € 129,--.
U moet de bijdrage aanvragen
in het kalenderjaar waarin U de
kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Binnen dat jaar kunt u
aanvragen voordat of nadat u de
kosten heeft gemaakt.
U kunt een aanvraag indienen
door:
• het formulier op te halen bij
het Activerium, Markstraat 6
in Kerkrade
• te bellen met de gemeente;
dan stuurt de gemeente het
formulier op
• het formulier op te halen bij
een van de wijkpunten
• het formulier te printen vanaf
de website van de gemeente.
Het ingevulde formulier kunt u
terugsturen of inleveren bij het
Activerium.
De gemeente beoordeelt per
persoon of u recht heeft op de
gemeentelijke bijdrage. De gemeente kijkt dan naar uw gezinssituatie, inkomenssituatie en de
kosten die aan de activiteit verbonden zijn.

•
•

u woont in Kerkrade;
u heeft een laag gezinsinkomen, dat wil zeggen uw inkomen is niet hoger dan 120%
van de bijstandsnorm. Voor
meer informatie over de inkomensgrens in uw situatie kunt
u terecht bij de gemeente, de
bibliotheek of het wijkpunt.

In 2019 waren er ongeveer 1750
personen die gebruik maakten
van de gemeentelijke bijdrage.
Het is een goed teken dat mensen de financiële drempel overwinnen en zo meedoen met activiteiten die ze leuk vinden.

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

www.shm
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KERNGROEPEN
ACTIVITEITEN WIJKZORGCENTRUM FIRENSCHAT
De wekelijkse activiteiten van
wijkzorgcentrum Firenschat,
Schaesbergerstraat 25
Hier kunnen wijkbewoners bij
aansluiten. De wijkbewoners betalen € 8,00 voor 10 strippen.
Afhankelijk van de activiteit, worden er strippen afgetekend, inclusief een kopje koffie of thee.

Handwerken
Dinsdagochtend van 10.00 tot
11.30 uur, ruimte ‘gemuutliege eck’.

Kaarten
Dinsdagmiddag van 14.15 tot
15.30 uur in het restaurant.

Creatief
Woensdag van 10.15 tot 11.30 uur
in het Trefpunt.
Woensdag gymnastiek van 14.15
tot 15.30 uur in de Kapel.

Mandala’s schilderen

Donderdag van 10.15 tot 11.30
uur in het Trefpunt.

Luisteren naar klassieke
muziek

Donderdag van 14.15 tot 15.30
uur in het Trefpunt

Frieten-avond
Elke 4e vrijdag van de maand
vanaf 16.30 uur in het restaurant.

Zondagmiddag

Vanaf 18.00 uur diverse optredens van muzikanten/disc jockey, in het restaurant of vanaf
17.30 uur kienen in het restaurant (in de zomermaanden juli en
augustus vervalt het kienen).
Het programma is verkrijgbaar
bij de receptie van wijkzorgcentrum Firenschat.

Filmavond
Elke 1e woensdag van de maand
van 18.00 tot 19.30 uur in de Kapel.

ACTIVITEITEN

KERNGROEP CENTRUM-ZUID
Volksdansen
Dansen is voor alle leeftijden, we
kennen ze nog, de wals, foxtrot,
tango, rock en roll, twist, maar ook
volksdansen.
Onder volksdans en volksdansen
verstaat men doorgaans de traditionele dansen van een bepaalde
streek of land. De muziek waarop
gedanst wordt, wordt doorgaans
aangeduid met volksmuziek.
De hoofddoelstelling van ons aanbod volksdansen is erop gericht
in een leuke ontspannen sfeer het
dansen tot een fijne aangelegenheid te maken. U weet waarschijnlijk dat de laatste tijd het bewegen
van mensen in velerlei opzichten
centraal staat. Goed voor 'body en
mind'.
Leeftijd speelt hier geen rol. Er zijn
nog voldoende plaatsen beschikbaar.
De activiteit wordt gegeven in het
Catharinahoes, Lambertusstraat 12,
Holz op woensdagen van 14.30 tot
15.30 uur.

Nieuw in Kerkrade-Centrum
Tai Chi in de Muziekschool
Op een unieke en geweldige locatie van de SMK (Stichting Muziekschool Kerkrade, aan de
Niersprinkstraat 2, 6461 DV Kerkrade) wordt gedurende 2 dagdelen in de week een Tai Chi-training
gegeven.
Tai Chi is een training voor lichaam
en geest in de beleving van Tai
Chi, Qi-Gong en meditatie. Als activiteit van de kerngroep gaat het
naast het leren en oefenen van
deze vorm, ook om het gezellig samenzijn.
Deze Tai Chi-trainingen zijn gerealiseerd als een uniek samenwerkingsverband tussen de SMK, de
kerngroep Centrum Zuid van Impuls en een reeds bestaande TaiChi-Groep.

KERNGROEP TERWINSELEN
Zoekt u een activiteit in
Terwinselen?

U wilt leuk en zinvol bezig zijn
en ook nieuwe leeftijdsgenoten
leren kennen?
Uw creativiteit uitleven of juist
iets nieuws leren?
Kerngroep Terwinselen
(Schaesbergerstraat 27a) heeft
nog enkele plaatsen vrij bij de
volgende activiteiten:

Hobby
•
•

Actief wandelen
•

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd om mee te komen doen? Of wilt
u eens een kijkje komen nemen? Neem dan contact op met de voorzitter
van de kerngroep, mevrouw Geurts, telefoonnummer 06-12260888.

Op dinsdagmorgen
Van 11.00 tot 12.00 uur

Yoga
•

Op woensdagmorgen
Van 11.00 tot 12.00 uur

‘Body & mind’
•

De lesdagen zijn maandagochtend
van 9.15 tot 10.15 uur en op donderdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur.

Op maandagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur
Op dinsdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur

Op vrijdagmiddag
Van 14.00 tot 15.00 uur

Voor aanmelding en meer informatie over deze activiteiten, kunt
u contact opnemen met de voorzitter, Ed Schaaf (045) 541 07 97
of met de secretaris, Elly Straten
(045) 521 44 80 of
Ellystraten@gmail.com

Aangenaam kennis te maken
Mijn naam is Paul Gielen en ik begeleid mensen in hun zoektocht naar
een doel in het leven en om beter om te gaan met stress. Op deze
manier help ik mensen veerkrachtiger in het leven te staan.

Tai Chi voor uw gezondheid

Nieuwe les

Naast mijn werkzaamheden als
coach geef ik training in onder
andere Tai Chi. Dit is een Chinese
krijgskunst die sterk bijdraagt aan
de bevordering van de gezondheid. Zo wordt de bloeddoorstroom actief gestimuleerd en
zal de energie sterker door uw lichaam stromen. Dit bevordert de
genezingsprocessen die er in het
lichaam plaatsvinden.

Kerngroep Terwinselen wil starten
met een nieuwe Tai Chi-les op de
woensdag van 14.45 tot 15.45 uur
in de activiteitenruimte van de
kerngroep, deze is gelegen aan
de achterkant van ’t Sjtaater hoes
in Terwinselen. Bij genoeg aanmeldingen wordt gestart.
U kunt zich opgeven bij de voorzitter Ed Schaaf,
telefoon (045) 541 07 97.

Valpreventie

Heeft u nog vragen? Dan beantwoord ik deze. De beste
leermeester is de ervaring, dus
daarom nodig ik u uit om tijdens
de training eens mee te komen
doen.

Het beoefenen van Tai Chi zorgt
ook voor een sterker fysiek gestel, waardoor het gemakkelijker
wordt om uw balans te houden.
Door de verschillende oefeningen leert u namelijk om duidelijk
contact te maken met de grond,
stevig op uw benen te staan en
om goed aan te voelen hoe ver
uw lichaam kan gaan.

Ik hoop u binnenkort te mogen
begroeten!

KERNGROEP NOORD
Koersbal

Misschien hebt u ooit van deze balsport gehoord. Het is een sport die vanuit Australië overgewaaid is naar
Nederland. Koersbal lijkt een beetje op ‘jeu de boule.’
Bewegen is gezond en in dat kader is dit spel uitstekend geschikt voor ouderen.
Hoe en waar wordt dit spel gespeeld?
In Eygelshoven in de ouderensoos wordt dit binnen gespeeld op een groene mat van 8 bij 2 meter.
De bedoeling van het spel is, net als bij ‘jeu de boules’, om de ballen zo dicht mogelijk bij het witte doelballetje te rollen.
Koersbal kan iedereen leren, de ballen zijn niet echt zwaar en het spel vraagt weinig kracht. Een avondje
koersbal spelen zorgt ervoor dat mensen een verrassend gezellig spel kunnen spelen.
Bent u nieuwsgierig geworden? Een groep in Eygelshoven zou het erg geslaagd vinden als hun groepje
aangevuld zou worden met nieuwe leden, dus als u een kijkje wilt nemen, bent u van harte welkom.
U bent welkom op de dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur in de ouderensoos van de Kerngroep- Noord in
Eygelshoven.
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INTERVIEW

D’r Lambert Werry van de Spar
Er vindt geen festiviteit of activiteit in Spekholzeheide plaats, of
Lambert Werry is er bij betrokken. Een bevlogen vrijwilliger die
al vele jaren nauw betrokken is
bij het wel en wee van Spekholzerheide.
Hij neemt in 1974 de Spar aan de
Pleinstraat 1 over van zijn ouders
Anton Joseph Werry en Maria
Agnes Bruls. Na negen jaar vindt
de verhuizing van de Spar plaats
naar Ubachsberg en eind 1999
gevolgd door het runnen van
de Spar in Epen. In deze laatste
plaats is op 27 februari 2016 het
afscheidsfeest van Lambert Werry, na 42 jaar ondernemerschap.

Zijn ouders hebben een boerderij
aan de Pleinstraat 3, ook bekend
als I jèn lands kroon. In 1954 wordt
aan de Pleinstraat 1 de kruidenierswinkel gebouwd. Lambert wordt in
de Vroedvrouwschool in Heerlen
geboren en gaat achtereenvolgens
naar de jongensschool St. Aloysius,
de Puis XII school en de Handelsschool. Hij behaalt het vakdiploma
aardappelen, groente, fruit en kruidenierswaren. Na de Handelsschool
werkt Lambert in de zaak van zijn
ouders. In de avonduren volgt hij
drie jaar lang een cursus kerkmuziek in Roermond. En in 1974 neemt
hij dus de zaak over van zijn ouders.
Overigens starten in 1861 zijn over-

grootouders Krekels-Austen met de
Spar en beginnen met de verkoop
van primaire levensbehoeften. Later
wordt de winkel overgenomen door
dochter Theresia Krekels, samen
met Theodor Werry. Gevolgd door
de zoon van Theodor: Anton Werry.
Lambert Werry is lid van het kerkelijk zangkoor St. Rochus, waarvan
Charles Steffan dirigent is. Maar als
er Gregoriaans of volkszang moet
worden gezongen, dan is Lambert
de dirigent. Verder is hij al bijna vijftig jaar voorzitter van de Dekenale
Koorkring Kerkrade. De St. Martinusparochie ligt hem na aan het hart en
hij is bij alle activiteiten present en
meestal ook als kartrekker.
Al jaren is hij voorzitter van Vasteloavendsverain Kerkrade-West. ,,Ik
ben voorzitter van het algemeen
bestuur,” vertelt Werry. ,,We hebben een iets andere organisatie
niet zoals in Kerkrade-centrum.”

,,Ik ben dus geen
president van de carnavalsvereniging.
Maar noem het
maar manusje van
alles..”

ker negentig groepen trekken dan
door de straten van alle drie de
kernen: Kaalheide-Heilust, GrachtSpekholzerheide en Terwinselen.
Ook onze activiteiten vinden in
drie verschillende kernlocaties
plaats: Heidsjer Tref, Westhoes en
Sjtaaterhoes. Dat is onze kracht.”
Zelf is Werry voorzitter van de
stichting Heidsjer Tref.

of wafels brengen. Vorig jaar ben
ik ook gebombardeerd tot coördinator van het opbouwen van de
kerststal,” lacht Werry.
Verder is hij lid van de Oranjevereniging, collectant van het KWF,
lid van de commissie van bijstand
of vriendengroep van de harmonieën en ook de schutterij weet
hem wel te vinden als het nodig is.

Al een jaar eerder - in 1935- dan
in Kerkrade centrum, was er in
Spekholzerheide een carnavalsvereniging. Maar de heroprichting
van het georganiseerde carnaval
in Spekholzerheide heeft pas in
1957 plaatsgevonden.”
Werry is verheugd dat carnaval in
Spekholzerheide nog zeer levendig is. ,,Carnavalszondag heeft de
grote optocht de laatste jaren een
enorme opleving ondergaan. Ze-

Nadat Werry gestopt is als ondernemer, heeft hij zich ook aangesloten bij een groep vrijwilligers
die wekelijks het kerkhof onderhouden. ,,Elke donderdagmorgen
zijn we met een man of acht op
het kerkhof om dingen op te knappen of op te ruimen. Daarmee bespaart de parochie veel geld. Het
wordt zeer gewaardeerd en in de
pauze komt vaak iemand een vlaai

Bij de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg vierde hij zijn
5 x 11 jarig jubileum en is senator
en erelid van BCL.
In het jaar dat de St. Martinusparochie het 165-jarig bestaansfeest
vierde, heeft Werry heel oude
foto’s van rustaltaren, destijds ook
wel heilige huisjes genoemd, van
voor de Eerste Wereldoorlog, op
A4-formaat laten zetten en in de

etalage van de winkel ten toon
gesteld.
Werry is lid gebleven van de MKB
Parkstad. Het ondernemerschap
blijft hem in het bloed zitten.
De grote leegstand van winkels
overal in de dorpen en steden
baart hem voor de toekomst grote
zorgen. Vurig hoopt hij dat het
transferium in Spekholzerheide er
uiteindelijk komt in de omgeving
waar vroeger het NS-station was.
,,Voor de samenwerking tussen
de Technische Universiteiten in
Aken en Eindhoven zou dat een
goede zaak zijn. Een directe treinverbinding tussen het Campus in
Aken en Eindhoven. Maar ik heb
begrepen dat Nord-Rhein Westfalen nog niet overtuigd is van de
noodzaak van deze treinverbinding,” besluit Werry.
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Center Court voor een gezonder Kerkrade
De start van de grondwerkzaamheden van het Center Court Kerkrade staat gepland voor de eerste helft van het jaar 2020. Geen grap,
maar realiteit sinds de gemeente Kerkrade vlak voor het verstrijken
van 2019 de financiering van het megaproject middels een subsidie
van Provinciale Staten rond kreeg.

Nog voor de schop de grond in
gaat, heeft het team onder leiding
van wethouder Huub Wiermans en
burgemeester Petra Dassen een imponerende prestatie geleverd door
met een gedegen plan de Statenleden van het ‘project Center Court’ in
hartje Kerkrade te overtuigen. Op 13
december jongstleden bleek in het
provinciehuis de aanvankelijke twijfel omgeslagen in een bijna volmondige steun (42 stemmen vóór en 3
tegen) voor dit sleutelproject van het
IBA-programma.
“Ik koop zo snel als mogelijk een
abonnement voor het zwembad."
Met ‘zo snel als mogelijk’ bedoelt
wethouder Wiermans nog niet dit
jaar. De oplevering van het totale
project staat in het uitvoeringsplan
opgenomen voor het vierde kwartaal
van 2020 c.q. het eerste kwartaal
van 2021. Er is haast geboden, want
in het expojaar van IBA, 2022, moet
Center Court Kerkrade als belangrijke schakel de ketting van IBA-projecten in Parkstad sluitend maken.

Kosten

Een nieuw zwembad, buitencourt,
overdekte parkeergarage, sporthal,
kenniscentrum en de herinrichting
van de openbare ruimte, dat alles
moet in dit korte tijdsbestek gestal-

te krijgen. Het totale prijkaartje van
het stedenbouwkundig ontwerp van
bureau Ketting Huls bedraagt 42,5
miljoen Euro. “Wij stonden voor een
belangrijke beslissing,” gaat Huub
Wiermans terug in de geschiedenis.
“D’r Pool en Sporthal West waren
dringend aan renovatie toe. De geraamde financiële inspanning daarvoor zou tussen 16 en 18 miljoen euro bedragen. Bovendien wachtte het
Atriumgebied nog op afstemming op
het nieuwe centrum van de stad. Parallel aan die feiten leefde de wens
om een trendbreuk op het gebied
van gezondheid en vitaliteit te realiseren. We - en met 'we' bedoel ik
de hele regio Parkstad - bungelen al
40 jaar onder aan de lijstjes als het
gaat om vitaliteit en gezondheid. Om
dat allemaal te bundelen en structureel aan te pakken ontstond het
combinatie-idee, de synergie tussen
fysieke en sociale ontwikkelingen,
Center Court."

Aanbesteding

Het ontwerp van Center Court Kerkrade is als gevolg van een prijsvraag
onder regie van de gemeente Kerkrade en IBA-Parkstad tot stand gekomen. Het winnende stedenbouwkundige ontwerp was van bureau
Ketting Huls. In een later stadium
vond er een aanbesteding plaats
voor beheer en exploitatie van de
nieuwe accommodatie. Deze aanbesteding werd gewonnen door Optisport. "Wij vonden het jammer dat de
lokale ondernemers, Ed Heijnen en
Paul Crutzen, bij deze aanbesteding
buiten de boot vielen."
De synergie tussen fysieke en sociale ontwikkelingen, de wethouder
noemde het al, is wat het fysieke gedeelte - de gebouwen en de openbare ruimte - al belicht. “De sociale
component bestaat uit het doorbre-

ken van jarenlange intergenerationele achterstanden. De focus ligt
daarbij Parkstad-breed op de jeugd,
waarbij Kerkrade aanvullend inzet op
de twee programmalijnen: ‘Vitaal ouder worden en Vitale wijk’."
In samenwerking met Zuyderland,
het medisch domein en de Meandergroep wordt vitaal ouder worden
opgezet. Het doel is duidelijk: langer
mentaal en fysiek fit blijven waarvoor niet alleen in het Center Court
maar vooral ook in de wijken beweegprogramma’s worden geïntensiveerd. Doelstelling is het bereiken
van 50plus-inwoners, die nu veelal
niet bereikt worden. In het verlengde hiervan zet de stad in op kwetsbare ouderen. Speerpunten worden
onder andere regie over het eigen
leven, het bieden van veiligheid en
het voorkomen van ouderenmishandeling.

Gezond leven

“Gezondheid, vitaliteit en zelfstandigheid en de mensen uit huis
krijgen. Dat begint allemaal in de
wijken. Het is ontzettend belangrijk
mensen te bereiken waar dat nu nog
niet altijd het geval is. Mensen verleiden om actief te worden. Er worden wijkbussen ingezet in het kader
van dat beweegprogramma. Alles is
te regelen. Met de provincie is een
jaarlijkse investeringsafspraak gemaakt die 1,2 miljoen Euro bedraagt.
Voor 1 april staat er een totaal gezondheidsprogramma, dat permanent getoetst en waar nodig aangepast wordt met steun van het nieuwe
Kennis- en Expertisecentrum dat op
het terrein wordt gerealiseerd."
‘Center Court’ is gericht op het verbeteren van de ervaren levenskwaliteit van de inwoners van Kerkrade
en de regio eromheen. Kerkrade wil
de leef- en eetstijlen positief beïnvloeden, eenzaamheid terugdringen en bewegen in al haar facetten
stimuleren. Kortom, de stad wenst
de burgers een gezonder leven en
zet daar de komende decennia op in
met dit bijzondere plan.

Samen zingen activeert ons brein
Wist je dat muziek maken en
muziek beluisteren een positief effect hebben op de hersenen? Muziek kan je stressniveau
verlagen en een positief effect
hebben op je stemming. Onderzoek door de Stichting Alzheimer
Nederland heeft dit aangetoond.
Maar ook kan muziek zorgen
voor een toename van verbindingen tussen hersencellen in gebieden die betrokken zijn bij luisteren en motoriek. Met andere
woorden: muziek maken én luisteren doet je hersengezondheid
goed! Volgens Alzheimer Nederland is muziektherapie de enige
therapie die een positief effect
heeft op mensen met dementie.
Deze ziekte is niet te voorkomen,
maar door een gezonde leefstijl
kun je wel de risico’s op het krijgen ervan verlagen. Een gezonde
leefstijl bestaat uit 3 elementen:
gezond eten, voldoende bewegen en deel uitmaken van sociale
netwerken (familie, vrienden, col-

lega’s, verenigingsleven).
Neuropsycholoog Professor Dr.
Erik Scherder, bekend van zijn
MAX-Masterclasses op TV, heeft
er een boek over geschreven:
‘singing in the brain’. Met muziek
bezig zijn stimuleert hersenfuncties. Met elkaar zingen in koren,
vooral tijdens concerten, levert
veel kracht op. Koorleden stemmen hun zang op elkaar af, waardoor een activiteit in hersengebieden ontstaat die ook een rol
speelt bij zelfregulatie, autonomie
en zelfreflectie. Neurale netwerken die je het gevoel geven dat
jij de regie hebt, zijn dezelfde die
een rol spelen bij het zingen in
een koor. Mensen leven er dus
van op als deze netwerken geactiveerd zijn. Ook bij wedstrijden,
uitvaarten, feesten of concerten
wordt samen gezongen, dat heeft
een enorme verbindende kracht.
Scherder, zelf 67 jaar, is gesterkt
in zijn idee dat je altijd bezig
moet blijven. “Als het werk op-

houdt, moet er iets anders voor in
de plaats komen. Als ik ga zitten
en niets meer doe, ga ik vanzelf
achteruit. Ons eigen brein kan
helpen om positief ouder te worden!” Het Koninklijk Kerkraads
Mannenkoor St. Lambertus ziet
ook dat deel uitmaken van een
koor daarnaast de nodige vriendschap oplevert en een nieuw
sociaal netwerk. Daarom biedt
zij nieuwe leden zonder ervaring
eerst gratis zanglessen aan om
laagdrempelig kennis te maken
met koorzang. KKM St. Lambertus start een nieuwe serie lessen in maart. De repetities vinden
plaats op de vrijdagen van 20.00
- 22.15 uur in café de Wieëtsjaf,
Markt 49, Kerkrade.
Kijk voor meer informatie op
www.kkm-lambertus.nl onder
[meedoen].
Bronnen: Alzheimer Center Limburg en www.speakersacademy.nl
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Gemengd Koor ‘Con Amore’ Kerkrade
Meer dan 100 jaar muziek
Kerkrade kent veel verenigingen,
ook in deze tijd, waarin individualisering heeft toegeslagen. Het
verenigingsleven in de Klankstad
is nog steeds één van de pijlers
waarop het sociale leven rust. Van
die verenigingen zijn er inmiddels
de nodige met een lange en rijke
historie. Enkele hebben zelfs al
meer dan een eeuw achter de rug,
zoals bijvoorbeeld Gemengd Koor
‘Con Amore’ Kerkrade”, van 9 augustus 1915, en leveren daarmee
een bijzonder grote culturele bijdrage aan de Kerkraadse gemeenschap.
Om te beginnen gaan we even
terug in de tijd, naar het jaar 1915
dus. De vier zonen van de familie Scholtes stonden toen aan de
wieg van ‘Zangvereniging Erholung Bleijerheide’ , de oorspronkelijke naam van het koor. Kort na
de Tweede Wereldoorlog wordt
de naam gewijzigd in ‘Gemengd
Koor Bleijerheide’. Op 2 maart 1970
komt de huidige naamgeving er.
De informatie over de vereniging
hebben we gekregen van Annet
Senster-Simons, secretaris van het
koor. Zij stond ons te woord en vertelde met veel enthousiasme over
het wel en wee van het koor.
Bij een koor met een verleden van
meer dan 100 jaar hoort natuurlijk
een Jubileumboek. Ook ‘Con Amore Kerkrade’ heeft zo’n boekwerk,
een exemplaar om trots op te zijn,
samengesteld door Henk Heijltjes
en gelardeerd met veel fotomateriaal van huisfotograaf Wim Rimmelzwaan. Het is de Jubileumuitgave van het één keer per kwartaal
verschijnende clubblad ‘Toontje
hoger.’ Het 100-jarig bestaan is natuurlijk een mijlpaal, een hoogtepunt in het bestaan van het koor.
Zeker omdat Annet Senster toen
- zij was op dat moment voorzitter
- uit handen van burgemeester Jos
Som de Koninklijke Erepenning in

ontvangst mocht nemen.
De Jubileumuitgave bevat onder meer een historisch overzicht,
chronologisch geordend, van de
activiteiten, de optredens en gebeurtenissen uit het verleden.
Als een tweede gedenkwaardig
moment mag worden vermeld de
deelname op 24 mei 1919 van ‘Erholung’ aan de nationale zangwedstrijden in het Kurhaus in Scheveningen. Het optreden leverde de
eerste prijs op, een ‘Groote Zilveren Medaille’ én, niet te versmaden
destijds, een bedrag van 75 gulden. Of dat nog niet genoeg was,
er volgde een verzoek van koningin Wilhelmina om op visite te komen in het Koninklijk Paleis in Den
Haag. Het laat zich raden dat aan
dat verzoek gevolg werd gegeven.

Een fraaie foto in de jubileumuitgave getuigt van het bezoek. Verder
bladerend in die uitgave treffen
we bezoekjes met optredens aan
in bijvoorbeeld Keulen, Herzogenrath, Giessen in Duitsland en Plérin
in Frankrijk. Ook voorbij komt, in
2005, toen het koor 90 jaar bestond, het jubileumconcert ‘1001
Nacht’ in een uitverkochte Aula
Major in Rolduc. Aan dat concert
werd ook medewerking verleend
door Toneelvereniging Excelsior,
Harmonie St. Caecilia en danseres
Myrjam Mazurka.
Uiteraard worden er ook - en
vooral - dicht in de buurt muzikale
bijdragen geleverd. Heilige missen
worden met zang opgeluisterd.
Daarnaast zijn er wereldlijke concerten. Het repertoire is veelzijdig en wordt jaarlijks vastgesteld

door de muziekcommissie van het
koor. Men heeft bijvoorbeeld een
optreden verzorgd in de Lückerheidekliniek. Over dat laatste zegt
Annet Senster: “Als je ziet hoe die
mensen opleven als wij zingen,
dat is gewoonweg geweldig. En zó
motiverend.”
Op dit moment telt het koor 29
leden, waarvan 7 mannelijke. Dirigent, sinds 1999, is Bart van Kerkvoort. Meerdere dirigenten gingen
hem voor, onder wie de onlangs
overleden Jan Gouders. Hij werd
vanwege zijn verdiensten tot eredirigent benoemd. Aanwas van
leden is mogelijk, of beter gezegd
gewenst. Annet Senster: “Zeker,
een paar mannen erbij zou niet
verkeerd zijn. Maar het zou heel
mooi zijn als we wat meer leden
krijgen. Het liefst wat jong bloed.
De leden nu zijn allemaal 50 jaar
en ouder.” Als redactie vragen we
wat het nu zo aantrekkelijk maakt

om je aan te melden bij een koor
als ‘Con Amore’. De secretaris,
enthousiast: “De gezelligheid is
groot, de onderlinge banden zijn
stevig. Mensen staan voor elkaar
klaar. We organiseren veel activiteiten. Onze muziek is van alle tijden,
in vele talen. Muziek uit operettes, gezang om missen mee op te
luisteren, wereldlijke muziek. We
zingen in het Duits, Engels, Frans,
ja zelfs in het Russisch. Als u zich
afvraagt hoe dat laatste moet,
heel simpel. De teksten worden
fonetisch opgeschreven. Vervolgens wordt nog aan de uitspraak
geschaafd en dan is het eigenlijk
klaar. Je moet natuurlijk wel over
wat doorzettingsvermogen beschikken, maar dan kom je er ook
wel. Trouwens, als je lid wilt worden is het zeker niet noodzakelijk
dat je een toonladder kunt lezen.
Oefening baart kunst en door de
onderlinge samenhang kom je
waar je wezen moet. Om een lang

verhaal kort te maken: het is een
prachtige hobby.”
Terugkomend op de activiteiten
van de vereniging horen en lezen
we dat er naast kerstconcerten
ook een Sinterklaas- en carnavalsavond wordt georganiseerd door
het damescomité, uiteraard met
bijbehorende prins of prinses. En
niet te vergeten een heuse jaarlijkse verkiezing van miss ‘Con Amore’.
Al met al leert het gesprek met Annet Senster ons dat ‘Con Amore’
ook na ruim een eeuw nog steeds
springlevend is, een koor midden
in de samenleving, met potentie en openstaand voor nieuwe
leden. Repetities vinden wekelijks plaats, in het Catharinahoes,
Lambertistraat in Kerkrade (Holz),
op maandagavond van 20.00 tot
22.00 uur. Als u interesse heeft,
bent u van harte welkom.
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Het huwelijk tussen Oranjeplein en Julianaboom
Het Oranjeplein, aangelegd tussen 1921 en 1925, wordt omgeven
door de Poststraat, Oranjestraat,
Rolduckerstraat en Koninginnestraat. Het Oranjeplein is genoemd
naar het geslacht Oranje Nassau.
In 1936 (mogelijk in 1937) wordt
een Amerikaanse eikenboom geplant door de Kerkraadse jeugd
ter gelegenheid van de huwelijksdag van Prinses Juliana en
Prins Bernhard. In de jaren van
de Tweede Wereldoorlog (19401945) heet dit plein vanaf 3 februari 1942 tijdelijk Vondelplein. Het
weiland tussen het Oranjeplein
en de Kloosterraderstraat wordt
Boterwei genoemd.
De heer A.M.P. Thomassen, NSBburgemeester van de gemeente
Kerkrade van 1941 tot 1943, besluit dat sommige aangrenzende
straten rondom het plein anders
moeten gaan heten. Oranjeplein
wordt Vondelplein, Oranjestraat
wordt de Ruyterstraat,
Prins Bernhardstraat wordt Piet
Heinstraat, Prinses Julianastraat
wordt Rembrandtstraat,
Wilhelminastraat wordt Vondelstraat. Het Oranjeplein is lange
tijd een parkachtig gebied geweest totdat er plannen klaarlagen om dit gebied in te richten

als het nieuwe busstation van
Kerkrade-Centrum. In 1993-1994
is men begonnen met de aanleg van het nieuwe busstation en
worden de bomen rond het plein
verwijderd. Bij deze kapactie worden meer bomen geveld dan de
vier waarvoor vergunning is verleend.
Als enige bleef de Amerikaanse
eik over die in het midden van
het plein stond.
De omtrek van deze bijzondere
boom, gemeten op 1 januari 2020
op 1,30 meter hoogte, bedraagt
305 cm. De stam wordt onder
normale omstandigheden 60-90
cm dik, al zijn er uitzonderingen
van 1,5 m bekend. De Amerikaanse eik heeft donkere, roodbruine
eikels met een scherpe punt en
een afgeplatte voet; ze zitten in
ondiepe napjes. De napjes zijn
voorzien van schubben die aan
de randen naar binnen gekromd
zijn. De steeltjes zijn circa 1 cm
lang. De eikels zijn pas in het
tweede jaar na de bloei rijp en
kiemen daarna. De eikels zijn een
belangrijke voedingsbron voor
verschillende soorten spechten,
de gaaien, mezen en kraaien. Uitlopende jonge twijgen en blade-

ren worden graag gegeten door
muizen. De boom wordt veel minder oud dan de Europese eiken
(Winter- of Zomereik). Na 40 jaar
zijn deze bomen niet meer geschikt langs lanen in verband met
het gevaar van vallende takken.
Het hout is minder duurzaam en
heeft een grovere structuur dan
het hout van de Zomereik (Quercus robur). Het harde en taaie
kernhout heeft een roodbruine
kleur.
Het hout wordt gebruikt voor
vloeren en meubels. In Nederland worden al 200 jaar veel
Amerikaanse eiken aangeplant,
omdat die hier nauwelijks last
hadden van schadelijke insecten.
Sinds enkele decennia wordt de
Amerikaanse ooglapmot (Bucculatrix ainsliella) gesignaleerd. De
rupsen van deze mot voeden zich
met de bladeren van de Amerikaanse eik. Ze eten alleen het
groen en laten kale nerven achter. In Noord-Amerika is de mot
soms plaagvormend. De Amerikaanse eik op het Oranjeplein
heeft hier geen last van want hij
oogt gezond en in de herfst staat
de boom bekend om zijn prachtige herfstverkleuring, dan zijn de
bladeren dof rood of roodbruin.

Dringend vrijwilligers bij de Luisterlijn nodig
Er wordt steeds vaker gebeld
naar de vrijwilligers van de
Luisterlijn. Dag en nacht bieden zij een luisterend oor aan
mensen met zorgen, verdriet
en problemen. Via ‘chat’, telefoon en e-mail. Vanaf januari
start er een training om nieuwe
vrijwilligers op te leiden. De
Luisterlijn is dringend op zoek
naar mensen die hieraan willen
meedoen.
De Luisterlijn wordt vaker gebeld
dan ooit. Afgelopen oktober beantwoordden de vrijwilligers van
de Luisterlijn 10 % méér telefoontjes dan in diezelfde maand van
het jaar ervoor. Het aantal vrijwilligers is echter te laag om de groei
te kunnen opvangen. Om dit op te
vangen zijn er dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Zij krijgen een professionele training en begeleiding.

Écht iets betekenen

Gerben, één van de vrijwilligers,
vertelt: “Ik heb juist voor dit vrijwilligerswerk gekozen omdat ik
iemand kan helpen met mijn luisterend oor, in een persoonlijk en
vertrouwelijk gesprek. Door echte
aandacht te geven en de juiste
vragen te stellen, kan ik mensen op hun gemak stellen. Dan
komen ze de dag net even wat
beter door. Daarnaast is het heerlijk iets voor een ander te kunnen
betekenen.’’ Een andere vrijwilliger vult aan: ‘’We bieden geen
hulp, maar door alleen al te luisteren, kun je het verschil maken.”
In Heerlen zijn nu 33 vrijwilligers
actief maar dat moeten er meer
worden.

land die anonieme hulp op afstand biedt. Vanuit 28 locaties,
voeren zo’n 1.500 vrijwilligers dag
en nacht ruim 285.000 anonieme
gesprekken per jaar, via telefoon,
‘chat’ en e-mail. Deze vrijwilligers
worden opgeleid en begeleid
door beroepskrachten. Geïnteresseerden in het vrijwilligerswerk
kunnen zich melden via
www.deluisterlijn.nl.

Wilt u meer weten over het vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn?
Kijk dan op onze website
www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk en meldt u aan.

Over de Luisterlijn

De Luisterlijn is al 60 jaar de
grootste organisatie in Neder-
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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
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Vier decennia volkstuintjes in Dentgenbach
Iedereen heeft er wel eens van gehoord. We doelen op de volkstuinen,
die in zowat alle wijken in Kerkrade te vinden zijn. Zo ook in Kaalheide.
Daar zag de Vereniging Volkstuinen Dentgenbach op 6 maart 1980 het
levenslicht. Initiatiefnemer was Vincent Crutzen. Om er wat meer over
te weten te komen ging de redactie het gesprek aan met een viertal
mensen die korte of langere tijd lid zijn van de vereniging. De routiniers zijn voormalig mijnwerker Sebastiano Meloni, van 2 juni 1936, nu
dus met een respectabele leeftijd van 83, en Michele Atzei. De laatste
heeft bijna 69 jaren op de teller. Ook aanwezig bij het gesprek waren
de broers Willems, Servie de huidige voorzitter, hij is pas 32, zijn broer
Eugène is een jaartje ouder. Een mooie mix dus van jong en oud, om
mee te praten.
De oudste, Sebastiano Meloni, trapt
af, als hij vertelt over het ontstaan
van de tuinen in Dentgenbach. “De
volkstuinen zijn er eigenlijk gekomen
naar aanleiding van de sluiting van
de mijnen. Men vond dat de mijnwerkers, die immers zonder werk waren
komen te zitten, iets moest worden
geboden. Een mooie hobby bijvoorbeeld. Dat werden de volkstuinen.
Zelf ben ik op 18 april 1981 lid geworden. Overigens ben ik niet het oudste actieve lid. Dat is Frans Stevens.
Hij is nog een jaartje ouder dan ik”,
aldus de uitstekende ‘causeur’ van
gevorderde leeftijd, die nog een bijzonder fitte indruk maakt. Die indruk

blijkt te worden ondersteund door
woorden van voorzitter Servie Willems: “Elke morgen komt hij met zijn
brommer. Hij maakt open en zet alvast koffie. Hij is één van de grote
steunpilaren, één van de vrijwilligers
zonder wie we niet zouden kunnen
bestaan.”
In de tuinen mag zowat alles worden
geteeld. Eugène Willems: “Opiumgerelateerde producten uitgezonderd uiteraard.” Een huishoudelijk
reglement regelt wat er mag en wat
niet op het complex dat momenteel 60 percelen van elk 100 m2 telt.
Dat waren er ooit 90, maar de aanleg van de Buitenring bracht daar
verandering in. Er is ook afdoende
controle op naleving van de regels.
Als iemand het onkruid onvoldoende wiedt, krijgt hij of zij een schriftelijke én mondelinge aanmaning. Als
onkruid uitwaait krijgen anderen er
immers ook last van. Dat systeem
werkt. In geval van overmacht steekt
men elkaar over en weer de hand
toe. Zo zijn mensen ook gehouden
het pad bij hun eigen perceel schoon
te houden. “De ene hand wast de andere”, zegt Michel Atzei, net als de
ultieme senior van het gezelschap
een prima verteller. Sebastiano Meloni laat vervolgens apetrots foto’s
zien, waarop een goed onderhouden
complex zichtbaar is.
Dan komt Michel Atzei te spreken
over de producten die zoal worden

gezaaid en geoogst. Enthousiast
verhaalt hij over de heerlijke zwarte
tomaten en de bijzondere lekkere
vijgen. “Die zwarte tomaten ga ik volgende maand weer zaaien”, valt Eugène Willems hem bij. Ook ‘miemele’
(aalbessen) en ‘kroeësjele’ (kruisbessen) komen voorbij. Over de kwaliteit
van de zelf gezaaide producten zeggen Servie Willems en Michele Atzei
in koor: “Of je nu praat over prei of
aardappels, het verschil tussen onze
natuurlijke producten en die uit de
winkel is enorm. Wat het lekkerst is
laat zich raden. Overigens werken
we ook uitsluitend met biologische
mest. Niets is chemisch verontreinigd.”
Op dit moment zijn alle 60 percelen
in Dentgenbach bezet. Aanmelden
kan altijd. Momenteel kom je dan op
een wachtlijst, maar die kent een relatief korte doorlooptijd. De kosten
zijn te overzien. Het kost € 50,-- per
jaar, maar daar krijg je dus ook iets
voor terug. Inbegrepen zijn bijvoor-

beeld 1000 liter water voor het besproeien van de groente- en fruitproducten. Daarnaast is er een gebouw
voorzien van alle nodige luxe, zoals
gas, water en licht, WC voor mannen
en vrouwen en telefoon. Allemaal tot
stand gekomen door vrijwilligers van
de vereniging zelf. ‘Self-made’ heet
dat. Subsidie van de gemeente is er
niet. Wel andere, zij het beperkte ondersteuning, zoals bijvoorbeeld extra
water bij grote droogte.

Zoals eerder vermeld kan men zich
‘gewoon’ aanmelden. Wie echter
denkt er financieel munt uit te kunnen slaan komt bedrogen uit. Praeses Servie Willems: “Je moet het puur
zien als hobby. Niet meer en niet minder. Het is hoofdzakelijk voor eigen
gebruik en soms geven we zaken wel
eens weg, aan leden of buitenstaanders. Als er te veel voorraad is. Geld
ermee verdienen is in ieder geval uit
den boze.”

Eén van de mooie momenten in het
bestaan van de multicultureel samengestelde vereniging had plaats
in 2017. In dat jaar namelijk ontvingen Alois Hensgens, langjarig voorzitter, en Sjaak Jansen, bestuurslid
technische aangelegenheden, een
Koninklijke Onderscheiding. Beide
mannen werden vanwege hun verdiensten benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.

Wie zoekt naar de locatie van de
volkstuinen in Dentgenbach heeft
het tegenwoordig wat gemakkelijker
dan vroeger. Rijdend over de Buitenring van de Hopel naar Kaalheide,
ter hoogte van Gaia Zoo, liggen de
tuinen aan je rechterhand, nu goed
zichtbaar, voorheen behoorlijk verborgen. De informatievoorziening is
er ook beter op geworden. Die kun
je, hoe kan het ook anders in deze

tijd, vinden op Internet, in dit geval
op www.volkstuinendentgenbach.nl
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Nieuw design voor “Magere Hein”
Expositie ‘(Re)design Death’ actueel design rond sterven
Steeds meer Nederlanders
versieren in de periode rond
het tegenwoordig steeds populairdere Halloween hun
deur met skeletten, de tuin
met grafzerken en andere
verwijzingen naar de dood.
Bewust nadenken over de
eigen sterfelijkheid is daarentegen een stuk minder
populair, zo blijkt uit onderzoek (Trendbox, 2016). Het
bespreekbaar maken van de
dood kan echter veel verschil maken in het verminderen van angst voor de dood
en het accepteren van sterven als onderdeel van het leven. Cube design museum in
Kerkrade toont in de nieuwe
expositie ‘(Re)design Death’,
die van 11 februari 2020 tot
en met 24 januari 2021 te bezoeken is, hedendaags design rond afscheid nemen,
sterven, rouwen en herinneren.
Zo’n 40 objecten laten zien hoe
designers, vaak na een persoonlijke ervaring, invulling geven aan
de behoeften en rituelen die er
zijn rondom overlijden.

Nieuwe rituelen vervangen religieuze rituelen
Door ontkerkelijking (meer dan de
helft van de Nederlanders rekent
zichzelf niet meer tot een religieuze groep) en individualisering
vallen traditionele (religieuze) manieren van omgang met de dood
steeds meer weg. Sterven en verlies zijn vooral een privézaak geworden. Designers reageren op
deze ontwikkelingen met nieuwe
benaderingswijzen en vooruitstrevende ontwerpen voor producten
en concepten die bij dood, rouw
en herinneren een rol kunnen spelen. Design vormt zo een krachtig
middel voor het opnieuw en persoonlijk invullen van rituelen.

bezoekers aanzet tot nadenken en dialoog over de vragen: “Wil ik eeuwig leven?
Zo ja, op welke wijze?”. Ontwerpers zijn uitgenodigd hun
pitch voor deze challenge in
te sturen (deadline 8 december). Drie ontwerpers worden geselecteerd hun idee
verder uit te werken in een
coachingstraject met designer Mark Sturkenboom. De
uiteindelijke
conversation
pieces krijgen een plek in de
expositie.

Voorbereiding, Afscheid, Rouw &
voortleven
De expositie is ingedeeld in drie
opeenvolgende thema’s, afgeleid
van de fasen van overlijden: Voorbereiding, Afscheid, Rouw & voortleven. De objecten zijn afkomstig
van over de hele wereld en hedendaags, toekomstgericht of speculatief. Zowel functioneel en technologisch, als poëtisch, belevings- en
mensgericht design komt aan bod.

Design challenge: Eeuwig leven
Aan het einde van de expositie
wordt een ruimte ingericht voor
reflectie. Hier kunnen bezoekers
nadenken en discussiëren over
de vraag: “Wil je eeuwig leven?”.
In aanloop naar de expositie organiseert Cube hierover een design challenge voor jonge ontwerpers. Designers die maximaal drie
jaar zijn afgestudeerd worden uitgedaagd een zogenaamd conversation piece te ontwikkelen, dat

Tot slot informatie over het
gezinsticket voor Continium,
dit is een ticket voor 2 volwassenen (18+) en max. 3
kinderen tot 17 jaar voor in
totaal € 52,50. Dit geeft bij
een bezoek met 5 personen
een korting van € 15,-. Kinderen tot en met 4 jaar bezoeken Continium altijd gratis. Voor
oppasopa’s en -oma’s is het wellicht ook een tip een Museumkaart
aan te schaffen, daarmee zijn onbeperkt alle aangesloten musea in
NL te bezoeken, waaronder Cube
en Continium. Zeker als de kleinkinderen nog wat kleiner zijn, tot
en met 4 jaar, want die mogen dan
gratis mee. Er zijn oma’s en opa’s
die we met deze constructie bijna
wekelijks begroeten.

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).
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;

GOUD EN WIJS?

Schuif dan lekker aan bij DE

•

•

•

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.

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 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.

KANTIEN VAN TOUS Markt 53!

Ben je 65 jaar en ouder, heb je niet altijd zin om te
koken en vind je samen eten gezelliger dan alleen?
Op maandag (Hollandse pot), dinsdag (wereldkeuken), donderdag (gehaktdag) en vrijdag (vis van de
markt) serveren we een heerlijke maaltijd tussen
16.30 uur en 18.00 uur. Op die manier hopen we gelijkgezinde mensen uit hun huis te halen en samen
te brengen voor wat extra gezelligheid tijdens het
avondeten. Er zal ook regelmatig een bijzondere
gast aanschuiven om mee te eten en te praten over
zaken die ons allemaal bezighouden.

Fysiotherapie nodig?
D’r Pool | Putgang 6 | Kerkrade
Anselderlaan 31 | Eygelshoven

Meer informatie?

de aandacht van de Seniorenraad
verdienen aankaarten bij de Seniorenraad.

T 045 546 74 80
E secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl

KOSTEN

€ 8,50 - begeleiders €13,--

EXTRA

soepje of toetje voor € 1,50

KNIPKAART voor 8 maaltijden per maand: € 60,-Spontaan binnenlopen mag, reserveren is beter:
045-2078377 of kerkrade@dekantienvantous.nl.
Groeten van Tous!

“Mijn moeder
werkt in
Kerkrade.”
Juf:
“Wat doet
ze dan?”
“Van alles
kopen.”

“Mijn papa
werkt ook in
Kerkrade.”

Juf:
“Wat doet hij daar dan?”

“Gewoon wat
rondlopen.”

Kids Prietpraat

23

activiteitenagenda

Alzheimercafé

Steunpunt Mantelzorg
Ruggesteun en
Toon Hermanshuis
Orgelconcert

Elke 2e dinsdag
van de maand
Elke 2e donderdag
van de maand

Zondag
Dinsdag

Elke 1e vrijdag
van de maand
Elke 1e zaterdag
van de maand
8 maart
17 maart

Donderdag

19 maart

Donderdag

19 maart

Vrijdag

20 maart

Woensdag
Donderdag

25 maart
16 april

Dinsdag

21 april

Vrijdag

24 april

Dinsdag
Dinsdag

12 mei
19 mei

Dinsdag
Donderdag

19 mei
21 mei

Boekenbeurs

van maart t/m medio mei 2020

Themabijeenkomst Zorgcentrum Tobias, P. Malherbestr. 2, Heerlen.
Aanvang 19.00 uur.
Themabijeenkomst en vragenuurtje van mantelzorgers.
Verpleeghuis Hambos. Multiruimte 2 (beg.grond)
Kapellaan 2, Kerkrade van 14.00 tot 16.00 uur.
Locatie: Lambertuskerk Kerkrade-Centrum van 12.00 tot 12.30 uur
Locatie: Laethof.
Tijdstip: van 11.00 tot 15.00 uur.
Tieëkezinge in de Wieëtsjaf aan de Markt. Tijdstip 19.00 uur.
KBO: Korte wandeling. Deelnemers worden in verband met de pauzeplaats dringend verzocht
zich vooraf aan te melden bij Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29
KBO: Lange wandeling. Deelnemers worden dringen verzocht zich vooraf aan te melden bij
Jan de Ruiter, telefoon (045) 546 26 15
KBO: Jaarvergadering in het Catharinahoes. Ontvangst met koffie van 9.30 uur.
Tijdstip vergadering 10.00 uur.
KBO: “Samen aan tafel”.Deelnemers worden dringend verzocht zich vooraf aan te melden bij
Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29
CVO: Lentewandeling. Start om 13.00 uur bij de kantine van R.K.T.S.V.
KBO: Lange wandeling. Deelnemers worden dringend verzocht zich vooraf aan te melden bij
Jan de Ruiter, telefoon (045) 546 26 15
KBO: Korte wandeling. Deelnemers worden dringend verzocht zich vooraf aan te melden bij
Jan Beckers, telefoon (045) 546 28 29
KBO: “Samen aan tafel”. Deelnemers worden verzocht zich vooraf aan te melden bij Jan Beckers,
telefoon (045) 546 28 29
CVO: Jaarvergadering in het Sjtaater Hoes. Tijdstip: 14.00 uur
KBO: Korte wandeling. Deelnemers worden verzocht zich vooraf aan te melden bij Jan Beckers,
telefoon (045) 546 28 29
CVO: Kaartleiders vergadering in café Ackens. Tijdstip: 14.00 uur.
KBO: Lange wandeling. Deelnemers worden dringend verzocht zich vooraf aan te melden bij
Jan de Ruiter, telefoon (045) 546 26 15

voor iedereen!
•
•
•
•
•
•
•

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

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

