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Bizarre tijden

voorwoord

Hou vol...
De complete redactie was het er eind maart snel over eens. Volhouden in deze
bizarre tijd en werken aan de tweede editie. Interviews konden telefonisch
plaatsvinden en de maandelijkse vergaderingen konden wel even wachten.
Dan maar de taken via telefoon en mail uitvoeren. Want de lezers mogen toch
juist in deze tijd niet verstoken blijven van ’t Senior Bledsje!
Op de voorpagina hebben we een typisch beeld van de
afgelopen tijd gevangen: enkele ouderen die van achter
het raam alles gadeslaan.
Uiteraard treft u in deze editie een aantal Coronagerelateerde artikels aan. Verder hebben wij ook deze
keer interessante en informatieve bijdragen, is er
aandacht voor enkele leuke hobby’s en een bijzondere
column van d’r Battraaf. Ook een brok informatie over
vroeger en de bibliotheek, treft u aan. En in deze en
de volgende editie worden nieuwe beelden in onze
gemeente onder uw aandacht gebracht.
In deze uitgave is geen nieuws vanuit de kerngroepen opgenomen,
daar ook bij hen een ‘lock-down’ van toepassing is.
‘Hou vol!’ zeggen wij tegen jullie, beste lezers! Blijf vooral gezond en positief!
Neem een kop koffie of thee en lees ’t Senior Bledsje erbij. Nu maar hopen dat
het vaccin tegen corona, snel wordt gevonden. Veel leesplezier.
De Redactie
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De volgende uitgave van ons blad verschijnt in september 2020.
De Kerkraadse senioren die in 2020 65 jaar werden of worden, ontvangen pas in 2021 “ ‘t Senior Bledsje”.

Het is vrijdag 17 april als ik mijn
artikel schrijf voor ’t Senior Bledsje
(van begin juni), enkele dagen
na Pasen en nog midden in de
coronacrisis.
Het is voorjaar en we hebben
prachtig zonnig weer. De
werkelijkheid is echter anders,
sinds medio maart leven we
in een andere modus, waarin
sociale distantie een essentieel
onderdeel is van ons dagelijks
leven. Een offer dat we met zijn
allen brengen om de besmetting
met het coronavirus te voorkomen.
De komende periode - hoe lang
dit gaat duren is ongewis - zullen
we moeten wennen aan een
1,5-meter-maatschappij/economie.
Het is triest om te zien hoeveel
ouderen in onze stad geen bezoek

mochten ontvangen omdat ze tot
de kwetsbare groepen behoren,
mensen die slechts achter een
raam of op afstand met familie,
kennissen of buren konden praten.
Mijn gedachten gaan ook uit naar
onze inwoners die besmet zijn
geraakt met het virus en aan hen
die hieraan zijn overleden.
Ik hoop dat de ‘donkere wolken
snel voorbij trekken’ en een
einde in zicht komt van deze
crisis, zodat we weer op een
normalere wijze onze contacten
kunnen onderhouden. Deze
crisis heeft ook geleerd dat
we kwetsbaar zijn én dat wat
vandaag nog als normaal wordt
bevonden, morgen rigoureus kan
veranderen.

U en ik zijn
benieuwd wat
de komende
maanden/komend jaar gaat
gebeuren en
wat dit allemaal voor ons
gaat betekenen.
Mijn dank aan de redactie en
de vele vrijwilligers die het in
deze tijd mogelijk maken dat ’t
Senior Bledsje wordt gemaakt en
verspreid.
Zorg goed voor elkaar en blijf
gezond.
Met vriendelijke groet,
Leo Jongen, wethouder.

Het Geüniformeerden Ontmoetings Centrum GOC Parkstad
G.O.C. Parkstad is een ontmoetingsplek voor voormalig en actief
dienende geüniformeerden,
zoals defensie, politie, brandweer,
ambulancepersoneel en hun gezinsleden.

spannen sfeer en een gezellig gratis - bakje koffie of thee.
Er is een biljart-Libre-tafel aanwezig en er kan een kaartje gelegd
worden.
Mochten dienstgerelateerde ervaringen uit het verleden opspelen, dan kan men in een voorkomend geval ook terecht voor een
ondersteunend gesprek.
Indien nodig en gewenst kan het
G.O.C. contacten leggen met professionals, zoals het Veteranenloket of het politie-PTSS-team.

In 2011 vanuit een privé initiatief ontstaan, beschikt het G.O.C.,
dankzij de gemeente Kerkrade,
sinds 2016 over een eigen, vaste
locatie.
Sinds februari 2019 zijn we gevestigd in het gebouw van de voormalige tennisvereniging aan de
Berenbos 1a in Kerkrade.
Onze doelstelling is het bieden
van een gezellige, laagdrempelige
ontmoetingsplek met een ont-

Helaas is het ontmoetingscentrum
in verband met het coronavirus, tot
nader bericht, gesloten.
Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk weer overgaan tot onze normale openingstijden op maandag
van 16.00 tot 20.00 uur; dinsdag,
donderdag en vrijdag van 12.00
tot 17.00 uur en op de woensdag
van 17.00 tot 21.00 uur.
Voor dringende zaken of voor
meer informatie kan er altijd telefonisch contact worden opgenomen met de heer Piet Heuts, telefoonnummer 06 547 32 746.
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Van jong naar oud en van groot naar klein
Duizendpoot Wim Krahmer: liefhebber van vrachtwagens en bedrijfsauto’s voor grondverzet

Mannen en auto’s vormen een bekende twee-eenheid. Veel mannen
immers hebben, vaak al sinds hun
jeugd, een liefde voor het gemotoriseerde vervoermiddel. Velen
dromen er ook van ooit in een
mooie wagen te mogen rijden. Porsche, Ferrari, Maserati of andere
‘snelheidsduivels’ op vier wielen,
u kent ze wel. Ook hebben mannen in hun jeugd vaak een voorkeur voor auto’s als het om speelgoed gaat. We kennen de Dinky
Toys en Matchbox. Wat we niet
gewend zijn, is om mensen te zien
die zich bezighouden met het zelf
verzamelen en ‘vervaardigen’ van
auto’s, laat staan dat het zou gaan
om modellen, op een schaal van
1 op 50. We spraken zo iemand.
Het gaat om Kerkradenaar Wim
Krahmer (67).
Hij is geboren en getogen in Kerkrade en groeide op naast transportbedrijf Van Loo. Daar blijkt ook
de oorsprong van zijn liefde voor
auto’s te liggen. Hij vertelt: “Ik was
een jaar of 14. Het begon ermee
dat ik op vrije dagen mee mocht
helpen het wagenpark te poetsen.
Vervolgens mocht ik mee op de ritten om bij de boeren melk op te
halen. Van Loo had toen wagens
van de merken DAF en Mercedes.
We kwamen in Kerkrade, Eygelshoven en wat nu Landgraaf is. Ik

meen dat er nu nog maar twee
boeren in Kerkrade zijn. Dat was
toen wel even anders. Alleen in de
Groenstraat waren er al een stuk
of 12. Ik vond dat prachtig om met
die wagens, destijds dus DAF en
Mercedes, mee te mogen rijden.”
Niet alleen melk werd getransporteerd. “Ook suikerbieten werden in
de herfst opgehaald”, aldus Wim,
die vervolgt met: “Best zwaar werk
hoor, het laden van die ‘karoeëte.’
Maar goed, we kregen er ook wat
voor terug, bijvoorbeeld lekkere
repen chocolade. Of we mochten
mee aanschuiven bij het eten. In
die periode schafte ik naast Dinky
Toys de eerste modellen aan, hoewel dat in die tijd nog beperkt was.
Er was niet echt veel keuze en bovendien was het prijzig.”
“Toen ik op de Ambachtschool
zat was er gaandeweg minder tijd
voor mijn liefhebberij. Ook andere
hobby’s kwamen om de hoek kijken. Pas in de jaren negentig, toen
er veel modellen bij kwamen, heb
ik het weer opgepakt.” In die tijd
kwam Wim Krahmer, die in het dagelijks leven 40 jaar verkoper was
bij Wijnen Eldorado en IJzerhandel
Bisschoff, erachter dat een vriend
ook met auto’s aan de gang was.
Wim Krahmer weer: “Er bleken nog
meer vrienden geïnteresseerd. We
kochten modellen, dat wil zeggen
de basismodellen. In een kelder
van één van de vrienden konden
we terecht voor het spuitwerk en
het aanbrengen van de belijning.
Alles werd aangepast aan originelen.”
Wim Krahmer toont ons dan als
voorbeelden wagens van grondverzetbedrijven als Gorissen BV
uit Gronsveld, Getron uit Spijkenisse en G. Rompen. De merken
die in het verhaal van Wim voorbij
komen zijn, om er maar een paar

te noemen, Scania, Mercedes,
Iveco, Volvo, DAF bij de transporteurs en Cat, Liebherr en O & K bij
de grondverzetbedrijven. Een en
ander wordt geïllustreerd aan de
hand van een aantal door de jaren
heen door Wim vervaardigde producties. Best indrukwekkend voor
een buitenstaander!
We vragen onze gesprekspartner
vervolgens naar de omvang van
zijn verzameling. Wim laat weten
dat hij inmiddels beschikt over ongeveer 550 modellen, verzameld
op planken aan de muren van zijn
slaapkamer. Daarover: “Aan de
ene kant heb ik zeven planken
met vrachtwagens. Daar tegenover staan de wagens uit de wereld van het grondverzet. Tenslotte
heb ik op één plank de Dinky Toys
staan. Als ik naar bed ga en bij het
opstaan kijk ik ernaar. Mooi om
te zien, steeds opnieuw. Het kost
natuurlijk ook wat tijd om de zaak
netjes te houden. Zo’n drie of vier
keer per jaar wordt er gepoetst.
Daar moet ik dan wel een paar
dagen voor uittrekken. Dat doe je
niet in een paar uurtjes. De auto’s
worden met een borsteltje afgestoft en gewassen. De planken
evenzo. Kost best wat tijd.”
Over auto’s gesproken: je zou verwachten dat iemand met een voorliefde als Wim Krahmer zich per
vierwieler voortbeweegt. Het blijkt
niet zo te zijn. Wim doet het met
de fiets. Als we daarover praten,
komen ook andere hobby’s om
de hoek kijken. Eentje springt er
nadrukkelijk tussenuit: fotografie.
Als Wim met zijn fiets onderweg
is, iets moois ziet, dan komt de camera tevoorschijn. Die draagt hij
nagenoeg altijd bij zich. De natuur,
bouwwerken, grote projecten, alles
komt aan de beurt. Daarbij blijft het

overigens niet. Wim Krahmer is koster in de H. Lambertusparochie, verzamelt cd’s en heeft in de loop
der jaren duizenden dia’s verzameld die hij nu digitaliseert. Niet onbesproken mogen blijven zijn lidmaatschap van de IVN, zijn werkzaamheden bij het over
wegen zetten van padden, zijn ondersteuning bij Ruggesteun, het feit dat hij ‘t Senior Bledsje rondbrengt
en zijn verzameling van elpees en singles. Anders
geformuleerd: we spraken met een ware duizendpoot
die naast oog voor eigen plezier een duidelijk scherp
oog voor de samenleving heeft.

Meer bewegen
voor Senioren
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

Dat sjleet in de papiere
’t Woad papier sjtamt van de plants van deë naam:
papyrus. Die koam in Ejypte in de Niel-delta massaal
vuur. Mar Ejypte lieët me ziech noen oes d’r kop:
’t corona hat ’t vuur ’t zage.
Iech wool ’t óch nit mit uuch övver Ejypte han, mar
övver ‘t corona-toiletpapier. En onger ós jezaad, van
die rolle corona-papier kan me nit jenóg i jen hoes
han, óch al sjleet dat in de papiere. Jing bótter of jee
zaots mieë han, is sjlim, mar jee corona-papier ….
Sjtelt ’t uuch jeïllustrierd vuur: hat ‘r ‘ne sjtaatse
sjtooljank hinger uuch jelosse, mót ‘r mit de vingere
’t aafsjlissende werk doeë. Dat kan me van ‘ne
ansjtendieg jetrókke miensj doch nit verwade. Deë
weest woa heë of het de vingere tse losse hat. In jidder
jeval nit doa!
Wail v’r mit al die corona-ieëlend doch de boed nit
oeskoame, han iech miech ens mit de vroag besjeftiegd
wievöal bledsjer óp ing rol corona-papier zitse. Iech
han ze jans aafjerold en jetseld. De lengde van ’t
tsemmer han iech in de breide jans oes-jelaad d’rmit
en doe bin iech noa d’r jank óp jange. Me wóngert
ziech wat óp zoeng rol zitst. Noa d’r jank woar de trap
noa ’t sjloftsemmer an de rij. Pas haoverweëgs de
zöldertrap woar iech oes-jerold. Iech wil mar zare: mit
zoeng rol corona-papier kriet me waal waar vuur zie
jeld
Went uur miech noen vroagt, woaröm oes-jerechend
corona-papier jehamsterd weëdt, mós iech uuch ’t
antwoad sjuldieg blieve. Nit ömdat iech doa sjies an
han, mar iech bin nog jenne teje kómme deë ’t wós.
Woaröm sjtaeche lu ing keëts aa bij e exame? Doa hat
óch nog noeëts enne besser exame durch jemaad.
De virologe - v’r hant ‘r allewiel 17 miljoeën - die óp
dat kling ónjetsiefer jesjtudeerd hant, roane aa, dat me
ziech corona-papier zou aasjaffe van e paar löags-jer
dik, veer besser nog wie drei. ’t Kuet passere, dat me
mit de vingere d’r durch vöal wen-t ’t tse dön is en dan
wuur me nog wier van hoes, of besser jezaad van ’t
huus-je.
Tsoem sjloes e richtieg corona-röatsel: woavuur
broechete de lu noa d’r krig de tsiedónk?
Uur kant ’t antwoad óp die vroag sjikke
an de redactie van dit blad. Wen-t
‘r óch ure naam en adres
vermeldt, weëdt ’t in d’r
nieëkste nommer jeplaatsjd.
D’r Battraaf
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Zeventig jaar hengelsport in Kerkrade

Meander Thuiszorg Beleefbus Kerkrade

De Eerste Kerkraadse Hengelsportvereniging Goudwinde bestaat dit jaar 70 jaar. Deze bijzondere verjaardag zou het hele jaar gevierd worden, met als hoogtepunt Beleef Kerkrade aan ’t water. Door de maatregelen rondom corona is het feest verschoven naar 2021, en wel naar zondagmiddag 13 juni 2021. Die middag is rondom de vijver van Kasteel Erenstein Slootjesdag voor de kids en een prominentenviswedstijd
Visje mit Sjtère.

Bij Meander Thuiszorg zijn veel vormen van zorg
mogelijk. Van hulp bij het douchen tot wondzorg of
een volledig pakket aan ondersteuning op maat aan
huis. Wanneer de zorg heel gespecialiseerd van aard
is, wordt een beroep gedaan op het Meander Team
Highcare. Meander Thuiszorg werkt met kleine teams.
Als klant kent u het team en zij kennen u. Dat is wel
zo persoonlijk.

Ontstaan van de ‘visclub’

De opening van het visseizoen op
1 juni 1950 heeft ongewild aanleiding gegeven tot de oprichting
van de Eerste Kerkraadse Hengelsportvereniging Goudwinde. Alex
Pelzer, enthousiast hengelaar en
hoofdchauffeur van de Kerkraadse
beroepsbrandweer, kreeg van de
commandant geen snipperdag om
te gaan vissen, omdat burgemeester Lempers naar Den Haag moest
worden gebracht. Met een niet al te
goed humeur vertrok Alex plichtsgetrouw met de burgervader naar
de residentiestad. Toen de burgemeester onderweg opmerkingen
maakte over de hengelaars die in
alle vroegte langs kanalen en rivieren waren neergestreken, ontstond
er tussen beide heren een uitgebreide discussie.
Alex liet de burgemeester weten
dat er in Kerkrade genoeg fervente
hengelaars woonden, maar dat de
oprichting van een visclub onmogelijk was. De zogenaamde VVV-vijvers waren voor de hengelaars niet
te huur! Lempers liet weten dat deze vijvers spoedig door de gemeente overgenomen zouden worden en
dat er dan te onderhandelen was
over een huurcontract.

Oprichtingsvergadering

Op 17 juni 1950 was de oprichtingsvergadering in café Vorage. In verband met de beperkte oppervlakte
van het hengelsportwater werd besloten tot een maximum aantal leden
van 25. Alex Pelzer werd voorzitter,
T. van Ewijk penningmeester en Jo
Engels secretaris. De laatste mocht
huiswaarts keren met een flinke taart
omdat hij de naam ‘Eerste Kerkraadse Hengelsportvereniging Goudwinde’ had bedacht. De eerste pootvis

(karper, voorn, brasem) werd door de
leden zelf in Linne gehaald.
De jonge vereniging timmerde aan
de weg. Ze breidde uit tot 50 leden
toen contractueel de gracht van kasteel Erenstein voor de helft binnen
werd gehaald. Met aansluiting aan
de Algemene Hengelaars Bond en
goede contacten met andere Nederlandse en Duitse visclubs was Kerkrade een volwaardige hengelsportvereniging rijker!

Hengelsport

Velen zullen vissen associëren met
rustig aan de waterkant zitten een
hengeltje uitwerpen en wachten tot
de vis wil bijten. Dit is echter maar
een fractie van wat er bij de tegenwoordige hengelsport komt kijken.
Naast de aandacht voor het hengelplezier van de 800 leden besteedt
de vereniging zeer veel aandacht
aan water- en visstandbeheer. Door
maandelijkse controle van waterkwaliteit en periodieke visonderzoeken worden de viswateren bewaakt,
omdat de vijvers kwetsbare biotopen
zijn. Om op deze gebieden deskundigheid te verwerven worden cursussen gevolgd en is er nauw contact
met hengelsport-ondersteunende
organisaties, zoals Sportvisserij Limburg. Verantwoorde jaarlijkse visuit-

zet zorgt ervoor dat er een evenwicht
is in de bezetting van de verschillende vissoorten in de viswateren.

Cranenweyer

De aanleg van het stuwmeer de
Cranenweyer in 1976 heeft geleid
tot een samenwerking van de Kerkraadse hengelsportverenigingen in
de Stichting Kerkraadse Sport- en
Recreatiehengelaars (SKSR). Samen
met Waterschap Limburg, Stichting
Limburgs Landschap en de gemeente Kerkrade beheert de SKSR het
unieke hengelsportwater, dat landschappelijk in de natuurlijke omgeving past.

De medewerkers van Meander Thuiszorg zijn er niet
om u alles uit handen te nemen. Integendeel, zij kijken eerst naar de dingen die u nog zelf kunt. Die zelfstandigheid proberen ze zoveel mogelijk te stimuleren en ze gaan met u in gesprek over de hulp die u
nodig hebt.

Lezingen HuB

Voor mensen die geïnteresseerd zijn
in de voortgang van de ontwikkeling van hengelsport in Kerkrade en
het ontstaan van het unieke natuurgebied park Gravenrode (Groene
Long) worden in het voorjaar van
2021 lezingen gehouden in de HuB
over hengelsport in Kerkrade, het
ontstaan van het stuwmeer en het
natuurgebied in de Anstelvallei door
oud-voorzitter van EKH Goudwinde
Bert Schiffelers en natuurliefhebber
Olaf op den Kamp, tevens schrijver
van wandelboeken en voorzitter van
IVN-Kerkrade.

Bij Meander Thuiszorg werkt in elke wijk een wijkverpleegkundige als zichtbare schakel, dit is een HBOverpleegkundige die weet wat er speelt binnen een
wijk of dorp en die nauw samenwerkt met vrijwilligers- en welzijnsorganisaties, de Wmo-consulenten
van de gemeente, de wijkagent, Steunpunt voor Mantelzorg en woningcorporaties. Meander heeft zo een
stevige basis in de wijk en kan veel voor u betekenen.

De vooruitzichten zijn dat de Beleefbus Kerkrade ook
verderop in 2020 weer gaat rijden, zodra de maatregelen van het RIVM het toelaten. Het officiële seizoen zou dan lopen van 1 juli tot en met 28 oktober
2020.
De opstapplaats bij de Rodaboulevard (nabij Decathlon) en de Rodahal blijven gehandhaafd. Tijdstip
van vertrek is 13.00 uur Rodaboulevard en 13.15 uur
Rodahal.
De entreeprijs van € 3,00 voor volwassenen en
€ 1,00 voor kinderen blijft eveneens gelijk. In principe rijden we weer op woensdag en zondag.
Voor nadere informatie kunt u binnenkort terecht op
de website: www.beleefbuskerkrade.nl.
Daarnaast zullen er ook extra ritten ‘Op Maat’ aangeboden worden. Op 2 oktober 2020 vindt een bijzondere rit plaats naar het Energeticon in Alsdorf. Het
betreft een grensoverschrijdende activiteit tussen
bewoners van Alsdorf en Kerkrade. De bedoeling is
dat maximaal 25 bewoners van Kerkrade en maximaal 25 bewoners uit Alsdorf eerst de oorlogsroute
in Kerkrade lopen, samen met een gids en vervolgens gezamenlijk in Alsdorf de film over de Kerkraadse evacuatie gaan bekijken. Het Energeticon is te
vergelijken met het Museumplein. Het bijzondere aan
deze activiteit is het benadrukken van de onderlinge
band tussen Nederlandse en Duitse inwoners in het
kader van 75 jaar bevrijding. De kosten bedragen
€ 5,00. Het programma moet nog definitief uitgewerkt worden en deelnemers kunnen zich nu alvast
aanmelden via: beleef@kerkrade.nl

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

Meer informatie?

T 045 546 74 80
E secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl

woonzorg

Elisabeth Stift
kan wel een
handje hulp
gebruiken!

woonzorg Elisabeth Stift is een
sfeervol woon- zorgcomplex voor
senioren, gerund door vrijwilligers.
Ter aanvulling van ons team zoeken
wij o.a. gastheren en -vrouwen,
mensen voor het (tuin-)onderhoud,
een ICT’er en bestuursleden.

Heeft u interesse?
Bezoek onze website:
www.woonzorgelisabethstift.nl
en plan vrijblijvend een afspraak.
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Puzzel

Hieronder zien jullie een drumband aangevuld met slagwerkers van
de harmonie opgesteld tijdens de WMC- parade: Aan de hand van
onderstaande aanwijzingen dienen jullie na te gaan wie waar staat
opgesteld!!!
D’r zommer deë kunt jans besjtimd
evvel angesj wie vier wille.
De zon kunt óp en jeet werm ónger
me kan ziech jet vertselle.

Óp “aafsjtand” weëd d’rbij jezaad
jevelles jef jing hank.
Zinge, laache, winke darf
’t Coronavieroes maat ós krank.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vier kanne jods-jedank eroezer joa
evvel angere kanne dat nit
Zitse jans alling óp e tsimmer
Noa kinger óf famillieë darf óch
al nit.

Bring in dis tsiet va Corona
ins ing jesjrève kaat of inne jrós
vuur de lu in de klinieke
Vier zunt ja noch jód tse vós.

An de “receptie” wisse ze
weë is wirklieg alling óf krank.
Deë laach is nit mit jeld tse betsale.
Ing kaat hilt langer wie ing hank.

•
•
•
•
•
•
•

Barry loopt aan de rechterkant van de weg en heeft géén
tambourijn.
Ron loopt in het midden van de marstrommen,
rechts of links van de weg.
Jeu heeft géén dikke trom.
Joep loopt schuin achter Ron.
Jan loopt aan de linkerkant van de weg
direct achter een dikke trom.
Frits heeft een dikke trom.
Abby loopt direct vóór de tambourijn.
Thea heeft de bekkens.
1
Tom loopt aan de rechterzijde
2 plaatsen achter Thea.
tambour
Wiel loopt evenveel plaatsen
achter Abby als plaatsen
2
3
vóór Ron.
Winand heeft een van
dikke trom dikke trom
de tambourijns.
Nick loopt direct links
4
5
achter de tambour.
Lei loopt naast Ron.
bongos
bekkens
Linda heeft de bongo’s.
Bert loopt naast Nick.
6
7
Ton loopt achter Ron.
Harry loopt 4 plaatsen
bekkens
tambourijn
vóór Ton.
8

tambourijn

bongos

10

11

dikke trom

dikke trom

12

mars trom
Bliet Jezónk!

14

mars trom
Annie Lennartz, april 2020
Dialekverain D’r Wauwel.

9
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mars trom

13

mars trom
15

mars trom
17

mars trom

Een win-win-situatie
Hierbij een bericht van iemand, die zich graag aan ons wil voorstellen!

Mijn naam is Wiel Bremen, geboren 26 juni 1943 te Kerkrade.
Ik zal een beetje over mezelf en
mijn passie voor koken en bakken vertellen en hoe deze passie
ontstaan is.

Toen ik na een computercursus
ook nog steeds meer begon te
vertoeven in de ‘online’-wereld van
koken en bakken, was het hek van
de dam, zogezegd.
Ik maak elke dag één of meerdere gerechten die ik vaak ‘online’
plaats op verschillende ‘kooksites’
waar ik lid van ben.
Ik kook samen met kinderen van
allochtone gezinnen die hier asiel
hebben gekregen en vaak niet
veel familie hebben, zoals oma of
opa.
Ik heb ook aan verschillende wedstrijden meegedaan en ben zelfs
op TV geweest in het programma
Klinkt smakelijk van SBS6 (hier heb
ik 45.000 mooie reacties van volgers voor gekregen).
Er melden zich vaker (vreemde)
mensen aan, die mee eten bij ons,
gewoon omdat ze me ‘online’ volgen. En ik heb heel wat volgers.

In mijn leven heeft creativiteit altijd
al een grote rol gepeeld. Van beroep ben ik namelijk timmerman/
bouwvakker en ik bouwde vroeger
hele huizen van fundering tot het
dak en hiervoor had je ook veel
creatief denkvermogen nodig.
Alles wat je met je handen kunt
maken is voor mij een uitdaging.
Later ging ik tekenen en maakte
houtsnijwerken.
Nadat mijn eerste vrouw overleden
is ben ik mezelf wat meer gaan
toeleggen op het koken, eerst volgens recepten en later maakte ik
eigen creaties die ik meer en meer
verfijnde tot hele mooie creaties,
niet alleen smaakvol, maar ook
een lust voor het oog.

Het tonen van mijn creaties en
de reacties van mensen over de
hele wereld is het mooiste wat er
is voor mij. Ik geef graag tips en
maak mensen blij met mijn recepten en creaties. Zo ben je geen
Nederlander meer, maar een wereldburger.
Dit is het verhaal van een creatieve
Limburgse Bourgondiër, wiens taak
het is geworden om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken
met recepten en creaties van eten
(‘foodcarving’) en ze hiermee blij
maakt.

In deze moeilijke tijd van het coronavirus en het afstand houden
van elkaar brengt dit mensen
nog meer bij elkaar. Dit is een
win-win-situatie voor ons allen.

Mocht u nadere informatie willen,
dan kunt u bellen met
(045) - 542 51 23.
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GESCHIEDENIS

De geschiedenis van Kerkrade begint in Herzogenrath
Streekgeschiedenis is boeiend als ze aansluit bij de belevingswereld van de lezer. Je wilt het als het ware
voor je ogen zien gebeuren. In onze regio is er genoeg waarmee die herinnering aan het verleden levend
gehouden kan worden. De lokale monumenten verdienen dat het leven waarvan ze deel uitmaken verteld wordt.
Zo begint het verhaal van de duurzame geschiedenis van onze regio eigenlijk in Keulen. De aartsbisschop van Keulen gaf rond 1050 het gebied dat we kennen als Rode aan een voornaam adellijk
geslacht, dat aan de Ahr bij Mayschoss een hoogteburcht bewoonde. Waarom dat gebeurde weten
we niet. Hadden ze zich verdienstelijk gemaakt voor de aartsbisschop of moesten ze gecompenseerd
worden voor verlies dat ze elders geleden hadden? Die Saffenbergers bouwden een burcht in wat wij
nu Herzogenrath noemen. Ook stichtten ze een kerk op de rand van het Ansteldal, op de plek waar
de huidige Sint-Lambertuskerk staat. In het Ansteldal woonden toen de meeste mensen, die daar het
agrarisch bedrijf uitoefenden. Op twee nu verdwenen watermolens, de Ham- en de Brugmolen, beide
molens op de Anstel, werd het graan gemalen.
Hoe we dit allemaal weten? Een
priester uit West-Vlaanderen had
van de graaf van Saffenberg toestemming gekregen een klooster
te stichten niet ver van de burcht
van de graaf. In dat klooster zouden mannen volgens de regel van
de heilige Augustinus hun leven
gaan leiden. Eén van die leefregels hield in, dat ze zich zouden
toeleggen op het verzorgen van
reizigers en armen en zieken.
Voor dat doel werden twee gasthuizen gesticht: één voor rijke
mensen (reizigers te paard) en
één voor arme. Die gasthuizen
lagen vlak bij het klooster. Toen
het klooster flink uitgegroeid was,
vond één van de Augustijnen het
tijd worden om de ontstaansgeschiedenis op perkament te zetten: de Annales Rodenses. Dat
was rond 1160. Dat boek is gelukkig bewaard en is nu veilig opgeborgen in het archief van het
Regionaal Historisch Centrum in

de Pieterstraat in Maastricht. Hoe
die auteur heette, weten we niet,
maar hij was goed onderlegd,
want hij beperkte zich niet tot alleen maar de kloostergeschiedenis. Dankzij zijn veer weten we
ook een heleboel van de overige
geschiedenis en dat maakt het
boek tot een nationaal monument!
Hij vertelt ons ook, dat in 1136 de
dochter van de graaf uitgehuwelijkt werd - het kind was pas 13
jaar - aan de hertog van het adellijk geslacht dat op de burcht in
Limbourg-sur-Vesdre woonde. Die
familie was bezig te proberen zoveel mogelijk land te verwerven
in de wijde omtrek. En als je het
niet met militaire veroveringen
kon krijgen, dan maar met het uithuwelijken van je kinderen, in die
tijd in die kringen heel normaal.
Het meisje was de erfgenaam
van haar familie. Het gebied Rode

kwam door dat huwelijk in het
bezit van de hertogen van Limburg. Het stadje aan de Worm kon
vanaf dat jaar een naam krijgen
die verwees naar de eigenaar: het
Rode van de hertog.
Dat het klooster op enig moment
Kloosterrode ging heten, zal niemand verbazen. Er was een Rode
waar de kerk stond - Kerkrode en nu dus een Rode van de hertog, des Hertogen Rode. Omdat
ons gebied toen bestuurd werd
vanuit de burcht aan de Vesdre,
was het zaak, dat men beschikte
over een gecontroleerde verbindingsweg tussen de hoofdzetel
van het hertogdom en het subcentrum aan de Worm. Die weg
heet in de geschiedenisboeken
de Hertogsweg. De naam leeft
onder andere nog voort in de
Hartjesweg in Simpelveld en in de
Hertogsweg in Vaals, waar hij bij
Wolfhaag de huidige Belgisch-Ne-

derlandse grens overstak. Vanuit
Herzogenrath bereikte hij Kerkrade halverwege het Kanunnik
Ernstpad en liep via de Nullanderstraat parallel aan de huidige
Buitenring naar de Gracht. Was
de Hertogsweg een verbinding
die van zuid naar noord liep, er
was er ook een van oost naar
west. Die was vele malen belangrijker, want deze verbond
Keulen met de Vlaamse steden
Brugge en Gent. Brugge had in
de Middeleeuwen nog een open
verbinding met de Noordzee via
Het Zwin. Gent was de grootste
stad in de Nederlanden in die
tijd. In het oosten was Keulen
van groot belang in verband met
de aanvoer van goederen over
de Rijn. Het was dus zaak om op
de oostwest-as te beschikken
over een veilige verbinding. Brabant, met zijn hoofdstad Brussel,
had een bruggenhoofd met een
burcht in ’s-Hertogenrade. Dat
was binnen het eigen hertogdom de meest oostelijke versterkte voorpost richting Keulen.
De koning had aan de hertog van
Brabant een belangrijk privilege
verleend: zijn mensen mochten
ongehinderd en zonder tol te
betalen gebruik maken van de
weg vanuit ‘s-Hertogenrade naar
Keulen. Die werd daardoor één
van de belangrijkste verkeersaders dwars door West-Europa.
Om het verkeer op die weg te

Limbourg-sur-Vesdre

Meer weten? Lees: Facetten uit
de geschiedenis van het Land van
Rode, deel I en deel II, in bieb en
boekhandel verkrijgbaar.
Lei Heijenrath

beschermen waren troepen gelegerd in Kerpen. Die begeleidden
de handelskaravanen, belangrijke reizigers en niet te vergeten
de wapen- en munitietransporten
vanuit Keulen naar de Zuidelijke
Nederlanden.
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‘Kirchroa is jemuutlieg’

Loek van de Weijer
Als zoon van notaris Joseph
van de Weijer brengt Loek zijn
jeugd door aan de Abtenlaan
in de wijk Holz. Hij is onder
meer actief bij de verkenners en
het zangkoor. Na de Tarcisiusjongensschool, VK en HBS moet
hij in militaire dienst. De ziekte
van Pfeiffer zorgt ervoor dat hij
slechts lichte dienst hoeft te
draaien. Daarna volgt hij een
particuliere drogistencursus
en behaalt in Amsterdam zijn
diploma. “Je moest allerlei
samenstellingen weten,” vertelt
Loek. “Tijdens het examen moest
je drankjes mixen en handcrème
maken. Ook moest je de Latijnse
woorden van buiten leren. Een
voordeel voor mij was, dat ik
op de HBS scheikunde had
gehad. Ik ben toen in de jaren

Wat doe je als je iemand moet
interviewen in een tijd dat het
coronavirus de mensen in z’n
greep heeft. Je spreekt af in
het stadspark en gaat, op een
afstand van anderhalve meter,
gezellig op een bankje zitten. En
zo heeft het gesprek met Loek
van de Weijer plaatsgevonden.

zeventig als zelfstandige in de
drogistenbranche begonnen in
een winkel tegenover de kerk in
’t Eikske in Schaesberg.”
In 1976 begint hij als
filiaalhouder een Etoswinkel aan
de Niersprinkstraat. Vervolgens
wordt hij vertegenwoordiger van
cosmetica in Limburg en een
stukje Brabant. In 1994 begint hij
op dezelfde plek in eigen beheer
opnieuw een drogisterij onder de
naam Etos-van de Weijer. Ook na
de bouw van de Orlandopassage
blijft hij op deze plek. Tijdens de
bouw van de Orlandopassage
heeft hij nog rond het jaar
2000 in een noodlocatie bij het
Heilig Hartbeeld gezeten. In
2006 stopt Loek, verkoopt zijn
winkel en werkt nog vijf jaar als
apotheekbezorger.

De tekst is kort en bondig en een op eigen wijze
ingevulde limmerick.
Poëzie heeft zijn grote belangstelling. Zo zijn de dialectwoorden op de ramen van d’r HuB in Kerkrade afkomstig van zijn hand. In het stadspark staan
negen paaltjes met gedichten. “Wim Heijmans en
ik zijn destijds door wethouder Jo Bok benaderd
om op het gebied van poëzie iets in Kerkrade te
doen. Samen met de stichting Dichter in Beeld in
Heerlen zijn deze paaltjes geplaatst. Op verzoek
van Wim zijn er uiteindelijk drie in het dialect en
zes in Nederlandse tekst te lezen.”
Loek schreef als lid van ‘lidjesverain: t darf jinne
naam han’ carnavalsliedjes zoals d’r Sjongsjlajer,
Jeetesjlajer, Limbofiel en ’t Hochstenbachlidsje.
Hij schrijft regelmatig verhalen in het Platbook,
een boek voor Limburgse dialectschrijvers dat
wordt uitgegeven door uitgeverij TIC. Verder
verzorgt hij nu de eindredactie van de Kerkraadse
carnavalskrant, werkte mee aan de nieuwe uitgave
van d’r Kirchröadsjer Dieksiejoneer en schreef in
2003 mee aan het boekwerk Sjrieve is blieve.

Maar wie denkt dat hij het hierna
rustig aan gaat doen, heeft het mis.
Als vrijwilliger begint Loek in 2011 in
het hospice, de huidige Vlinderhof
bij de Lückerheidekliniek. Ook wordt
hij bekend als tekstschrijver van
revues, samen met Wim Heijmans
en anderen. Zijn liefde voor het
Kerkraads dialect groeit met de jaren.
Als lid van de vriendenclub Sjnaaf
worden eigen carnavalszittingen
gehouden bij iemand in de kelder.
Loek is president en hofnar tegelijk
en zijn voordrachten zijn op
rijm. Bij gelegenheid van het 4 x
11-jarig bestaan van de Kerkraadse
carnavalsvereniging is hij bij de
uitvoering van Circus Paletti in de
Rodahal hofnar in het pakje van
Sjnaaf. In de Snaafpakjes wordt ook
meegelopen tijdens de optocht van
prins Guido Plummen.

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

“In het jaar dat
Frank Offermans
in 1996 stadsprins
van Kerkrade is,
ben ik benaderd
om als hofnar op
te treden tijdens
de zietsongen van
d’r Kirchröatsjer
Vasteloavends
Verain Alaaf
Kirchroa 1936,”
vervolgt Loek.

“Dat heb ik gedaan tot 2001
en vervolgens nog een
keer in 2007. De teksten
maakte ik samen met John
Friedericks en Arno Römgens.
De carnavalsvereniging koos
vervolgens voor een andere
invulling. Zelf denk ik dat we te
kritisch waren. Jos Heijltjes heeft
het als creatie d’r Joep nog even
geprobeerd, maar de organisatie
van de carnavalszittingen heeft
uiteindelijk besloten om op
een dergelijke avond slechts
twee sprekers aan te trekken:
Fer Kousen en de Limburgse
buuttekampioen.”
Loek werkt mee aan de
alternatieve carnavalszitting:
Balla Zietsong. Deze is vier
keer opgevoerd en daarna is
hij ermee gestopt. Hij is ook
bekend als de schrijver van
d’r Sjlauwberjer op Facebook.

Een groot misverstand noemt Loek de presentatie
van het Monopolyspel door supermarkt Jumbo.
Hij staat weliswaar op de foto als het spel wordt
gepresenteerd, maar hij heeft helemaal niet aan
het ontwerp meegewerkt. “Het spel stelt niks
voor. Het is prul. Een gemiste kans om Kerkrade
op de kaart te zetten en bezienswaardigheden te
promoten. Bovendien is het niet in het dialect.”
Sportief heeft Loek wel altijd zijn mannetje
gestaan. Hij voetbalde bij KVC Oranje en de
amateurs van Roda en liep zes marathons met
als beste resultaat een tijd van 3.24 uur. Om
zijn conditie op peil te houden wordt gefietst en
gewandeld. Verder is hij regelmatig actief als
verteller in de Kerkraadse Beleefbus en werkt
mee aan het schoolproject om het Kerkraads
dialect te promoten. Vanaf 1970 is hij als vrijwilliger
actief tijdens het Wereld Muziek Concours. “Bij
het laatste WMC is men begonnen een dag te
organiseren voor muzikanten met een beperking,”
besluit Loek. “Dat was toen in de Rodahal en
heel bescheiden. Komend WMC willen we flink
uitpakken en een para-musicadag houden op de
markt in Kerkrade. De muzikanten kunnen op de
markt marcheren of op het podium een concert
verzorgen. Voor deze muzikanten een hele
belevenis. Kirchroa is jemuutlieg.”
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Kerkrade kent vele beelden in de openbare ruimte. U heeft er zelf beslist al vele gezien en komt ze dagelijks
tegen. Er zijn (heel) bekende werken, zoals ‘D’r Joep’ op de Markt, de Viva la Vida bij de Rodahal, de Buuttereedner, die thans achter het Raadhuis staat en het Klankstadmonument, dat symbool staat voor Kerkrade als
muziekstad. Maar ook de wat minder bekende beelden vormen een weergave van de Kerkraadse samenleving.
Genoemd kunnen worden ‘De Duivenmelker’, op zijn stoel voor de kerktoren, wachtend op de terugkomst van
zijn duiven en de ‘Schutterskoning’, in het Stadspark, als representant van de eeuwenlange schutterstraditie.
Deze en vele andere beelden kunt u ook tegenkomen tijdens een stadswandeling met Moon Peerboom en haar
collega’s. Een gezonde en vitale manier om kennis te maken met de beeldentuin van Kerkrade.
up- galerie waar iedereen gastvrij
wordt ontvangen. Het allerliefst laat
hij u zelf een ‘beeld vormen’ van wat
zijn abstracte werken weergeven en
gaat hij er met u over in gesprek op
de grote zitbank in zijn galerie.

In twee edities laten wij u kennis
maken met de laatste aanwinsten,
die aan de rijke beeldencollectie
van Kerkrade zijn toegevoegd. Met
kunstwerken gemaakt door niet alleen Kerkraadse en regionale kunstenaars maar ook door internationaal bekende kunstenaars. In dit
artikel leest u meer over het beeld
‘’t Klumpje’ (in het Park) en stellen
wij u opnieuw voor aan een oude
bekende, Nico Ploum.
Wethouder Schlangen: “Kerkrade is
een groeiende beeldentuin. Beelden
die onderdeel zijn van onze stad,
onze bewoners en van onze cultuur.
Dat lokale kunstenaars samenwerken, met elkaar, met onze inwoners
en zo onderlinge verbondenheid
creëren, dat maakt mij ontzettend
trots. Ik hoop door u op deze manier
kennis te laten maken met een aantal van onze nieuwe aanwinsten, u
te inspireren om zelf op ontdekking
te gaan en deze en andere beelden
waarvan u niet wist dat ze er waren
te gaan bewonderen.”

’t Klumpje in het Park
(Harnell)

Dit vrolijke beeld is gemaakt door
de Kerkraadse kunstenaar Harnell,
een synoniem voor Harry Nelissen.
De van origine huisschilder leerde
de grondbeginselen van de schilderkunst van Arthur Nols, een voor
u wellicht ook bekende Kerkraadse kunstenaar en bovendien vader
van Frans Nols, de ‘Amsterdamse
Limburger’ die onder meer ontwer-

per en maker is van de grote glas-in
lood-raampartij in de Raadzaal van
ons Raadhuis.

“Ik had het eigenwijze idee dat
niemand me wat kon leren.”

Hoewel hij als jonge artistiekeling
werd toegelaten tot de Kunstacademie, heeft hij deze opleiding nooit
gevolgd. “Ik had het eigenwijze idee
dat niemand mij wat kon leren.” Als
autodidact ontwikkelde Harnell zijn
eigen abstracte stijl met invloeden
van Cobra, Appel en Corneille. Hij
werkt in zijn schilderijen met plakken
jute voor reliëf en kalk en latex voor
de ruwheid. Daarnaast maakt hij ook
sculpturen in hout en polyester. Zijn
werken worden wereldwijd verkocht.
Hoewel al wat van ‘oudere datum’, is
Harnell nog jong van geest en pakt
hij continu nieuwe initiatieven op.
In Kerkrade-centrum runt hij sinds
het WMC van 2017 zijn eigen pop-

‘’t Klumpje in het park’ is een vrolijk en speels beeld dat de stijl van
Harnell typeert. Naast dit grote beeld
heeft Harnell ook nog 30 miniaturen
van dit kunstwerk gemaakt. Deze
staan allemaal in Mallorca.
Hoewel Harnell zelf deze naam voor
het kunstwerk heeft gekozen, laat hij
het graag aan de verbeeldingskracht
van de beschouwers over welke
naam en betekenis zij aan dit vrolijke
beeld willen geven. Een ding is zeker, het tovert een glimlach op je gezicht. Bel gerust voor een afspraak
en hij neemt speciaal de tijd voor u
om u er meer over te vertellen.
Het beeld werd in 2017 door de gemeente Kerkrade aangekocht en
in nauw overleg met Harnell in de
boomgaard in het Stadspark geplaatst. In deze fraaie groene omgeving komt het beeld geheel tot zijn
recht. Met dit eigentijds kunstwerk
is een nieuw element aan de buitenbeelden-collectie toegevoegd.
Harnell pop-up art gallery
Niersprinkstraat 2, 6461 AS Kerkrade
Harry.Nelissen@home.nl
06-537 969 24
Openingstijden
Woensdag t/m zaterdag
tussen 11.00 en 17.00 uur.

Nico Ploum

Onlangs werd een prominente Kerkradenaar, onder
meer bekend door de vele carnavalsschlagers van
zijn hand, met een bronzen borstbeeld vereeuwigd. U
weet het beslist al, wij hebben het over Nico Ploumdichter, componist en zanger.
Door middel van een speciaal daartoe opgezette
‘crowdfund’-actie door de stichting Kirchröadjser
Sjpetsiejalieteet werd het mogelijk een borstbeeld
voor Nico Ploum te realiseren. Maria Stams en José
Fijnaut kregen de opdracht om het beeld te maken.
Maria Stams en José Fijnaut leerden elkaar kennen
tijdens hun avondopleiding aan de Kunstacademie.
In tegenstelling tot Maria Stams, waarmee u al uitgebreid kennis kon maken in een voorgaande editie van
‘t Senior Bledsje, ging José direct na de middelbare
school deze opleiding volgen. Doordat ze koos voor
de avondopleiding had ze overdag voldoende tijd om
in haar eigen atelier - thuis op zolder- aan haar eigen
werk te werken. Al gauw had ze de zelfstandigheid te
pakken. Sinds 1988 is ze actief als beeldend kunstenaar. Haar werken zijn speels, soms wat brutaal en humoristisch. Bij de keuze van het te gebruiken materiaal
kijkt ze wat het beeld moet oproepen. Het zijn vaak
persoonlijk getinte verhalen en herinneringen, die een
verschillend en kleurrijk werk opleveren.
José Fijnaut en Maria Stams werken samen aan portretten vanuit hun eigen Atelier K onder de naam ‘Koppig Limburg’. Vindt Maria het mooi om uit een materiaal een beeld met een ziel te maken; voor José voelt
het maken van portretten een beetje als thuiskomen.
“Je gaat ervoor terug naar de klassieke basis van de
studie, kennis van anatomie is van groot belang.”
De realisatie van het borstbeeld van Nico Ploum vormde voor beide kunstenaressen een uitdaging. Zij hadden slechts enkele foto’s van deze bekende Kerkradenaar gedurende zijn leven ter beschikking. Vanuit een
plat vlak een afbeelding in 3D omzetten is immers als
een kunst apart. Beide dames hebben zich vol energie en inspiratie op deze opdracht gestort en uiteindelijk zagen twee borstbeelden van Nico Ploum het
levenslicht. Een beeld werd, met publiek erbij, in de
Lutherse kerk te Maastricht geboetseerd. Het andere
in hun eigen werkplaats K. De stichting Kirchröadsjer
sjpetsiejalieteet maakte de uiteindelijke keuze voor
het borstbeeld dat in brons is vereeuwigd. Tijdens
de onthulling ervan in de HuB op 28 november 2019
stak burgemeester Petra Dassen haar bewondering
voor Nico Ploum niet onder stoelen of banken. Ze
verwoordde het aldus “Het Kerkraads dialect werd en

wordt mede door Nico levendig gehouden. Met de
onthulling van zijn borstbeeld vandaag willen wij Nico
een verdiende ereplaats geven, in het ‘woeëntsimmer
va Kirchroa’ en in onze Kerkraadse carnavalsharten.”

Maria Stams, Beelden en Portretten
www.mariastams.nl - 06-440 822 03 of 045-542 5671.
José Fijnaut portret, autonome en monumentale
beelden
www.josefijnaut.nl / 06-333 101 92
www.koppiglimburg.nl
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Bibliotheek Kerkrade e.o.
Telefonisch voorleeskwartier, afhaalbieb, veel gratis E-books, online cursus Klik & Tik

Bibliotheek Kerkrade e.o. bruist normaliter van de activiteiten, ook voor senioren. Of het een gezellige filmmiddag is of hulp bij de ontwikkeling van digitale vaardigheden: in de acht vestigingen van de bibliotheek
kun je voor heel veel dingen terecht. We houden van het contact met onze klanten en daarom zijn we ook
in deze coronatijd voortdurend op zoek om contact mogelijk te maken en misschien verlichting te bieden in
deze soms moeilijke en lange dagen.
Daarom nu geen uitgebreid artikel over onze standaardproducten en diensten maar de focus op wat we u nu kunnen bieden. Neem vooral ook een kijkje op onze website:
www.bibliotheekkerkade.nl of op onze Facebook-pagina als
u Facebook heeft. Daar delen we alle nieuwtjes. Ook als u
digitaal niet vaardig bent, kunt u deelnemen aan onze cursus Klik & Tik. Deze wordt aangeboden door het Taalhuis
Kerkrade en de deelnemers worden op afstand door onze
vrijwilligers begeleid. In deze cursus leren de deelnemers
digitale vaardigheden die u vooral in deze tijden verder op
weg helpen. Als u belangstelling hiervoor heeft, kunt u contact opnemen met Bibliotheek Kerkrade via (of een mail sturen naar): m.urlings@bibliotheekkerkrade.nl

ligers van Klik & Tik is het op gang
brengen van het ‘online’ begeleiden van de cursisten Klik & Tik het
belangrijkste onderwerp van gesprek. Volgende week starten de
zes begeleiders en trainen vooreerst 27 cursisten. Top!
Bibliotheek Kerkrade biedt ondersteuning met de cursus Klik & Tik.
Klik & Tik is een oefenprogramma.
Zoeken op Internet, e-mailen, online formulieren invullen, downloaden, het komt allemaal aan bod.
U kunt kiezen uit 3 onderdelen:
1. De Basis
De eerste kennismaking met de
computer
(computer aanzetten, typen,

tekst aanpassen, website
bekijken).
2. Het Internet op
Kennismaking met de mogelijkheden van het Internet en
e-mailen (zoekmachines, websites bekijken, formulieren invullen, e-mailen, downloaden).
3. Samen op het web
Gebruik van de belangrijkste sociale media (Facebook,
Whatsapp, Skype) en kennismaking met Instagram, LinkedIn
en YouTube.
Via filmpjes bekijkt u de eenvoudige uitleg en daarna gaat u aan de
slag met praktische oefeningen. U
kunt de cursus onder begeleiding
van ervaren vrijwilligers volgen.
Aanmelden kan via: info@bibliotheekkerkrade.nl of via telefoonnummer: (045 ) 763 05 20.

Telefonisch Spreekuur
Vrijwilligers

Onderstaand treft u een overzicht aan van hetgeen wij nu verder kunnen bieden. Dit wordt voortdurend uitgebreid. Als u vragen hierover heeft, kunt u altijd met ons algemene nummer bellen: (045) 763 05 20 of een
mail sturen naar: info@bibliotheekkerkrade.nl

Vanaf april wekelijks op vrijdag

(10.30 - 12.00 uur) het: ‘Telefonisch
Spreekuur Vrijwilligers Bibliotheek
Kerkrade e.o.’. Ook voor vragen,
opmerkingen of overleg kun je hier
terecht! Heb je belangstelling voor
vrijwilligerswerk bij ons of wil je
meer weten over de mogelijkheden? Bel dan tijdens het spreekuur
met onze Coördinator Vrijwilligers,
Diana Sweelssen via telefoonnummer: (045) 763 05 24

#ikleesthuis #boekentips

Marieke Uiterwaal is een van de
vaste leeskringbegeleiders van Bibliotheek Kerkrade e.o. Regelmatig deelt zij ‘online’ haar boekentip:
www.bibliotheekkerkrade.nl
We missen jullie, wensen jullie veel
gezondheid en zien jullie graag ‘online’ of telefonisch en strakjes weer
op locatie!
Het team van Bibliotheek Kerkrade
e.o.

WMC Kerkrade

#voorleeskwartiertje #vrijwilligers #bibliotheek

Dagen kunnen in deze bijzondere coronatijd echt lang zijn. Hoe fijn is het, om af en toe als oudere een menselijke stem te horen, even te praten. Daarna smaakt het boterhammetje des te beter, of kun je des te beter weer
tegen de dag, die weer een invulling moet krijgen.
Hier heeft Bibliotheek Kerkrade e.o. samen met haar vrijwilligers die ook in deze tijd maar al te graag de handen
uit de mouwen steken iets op bedacht: het Telefonische Voorleeskwartiertje voor 65+ers.
Een à twee keer per week kun je gebeld worden door een van onze vrijwilligers die na een gezellig babbeltje
vooraf een kwartier gezellig gaat voorlezen. Wat wordt voorgelezen is afhankelijk van de wensen van de deelnemer: denk aan een roman, of een gedicht, of een stukje uit een tijdschrift.
Leuk idee en ben je 65+? Neem dan meteen even contact op via:
info@bibliotheekkerkrade.nl of: (045) 763 05 20. Tot horens...

UPDATE! WMC

Naast de aankondiging dat het WMC in 2021 niet
doorgaat en verplaatst wordt naar 2022, ontvingen wij onderstaande ‘update’ inzake BLOW 2020.

HEERLIJKE MAALTIJDEN

aan huis bezorgd!

f
Vana
€ 5m,a6al9tijd

#helpelkaar #bibliotheek #Kerkrade #Voerendaal #HuB

De bibliotheek biedt:
• Afhaalbieb
• Tijdelijke afhaalservice
Veilig lenen! Hoe? Kijk verder op: www.bibliotheekkerkrade.nl/Afhaalbieb.html

#helpelkaar #bibliotheek #lekkerlezen #gratis #leesmee

Geniet van honderd gratis E-books in allerlei genres voor alle leeftijden via de ThuisBieb-app. Er zit vast iets voor
je bij. De ThuisBieb is voor zowel leden als niet-leden van de bibliotheek beschikbaar. Kijk op: www.thuisbieb.nl

#DigitaalhuisThuis tijdens de corona-crisis?

Hier vind je interessante tips om het thuis makkelijker, veiliger en leuker te maken:
www.bibliotheekkerkrade.nl/ DigiTaalhuis.html

#teamaanhetwerk #Bibliotheek #Kerkrade #vrijwilligers #klikentik

Ondertussen in het ‘home-office’ van onze collega Monique Urlings. Tijdens de videovergadering met de vrijwil-
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Jullie voelden het misschien al aankomen, maar
we kunnen BLOW! helaas niet door laten gaan in
de huidige vorm en op de huidige datum. Veiligheid en gezondheid gaan voor.
We beloven jullie wel twee dingen:
1. we gaan de komende dagen onderzoeken of
we BLOW! in aangepaste vorm kunnen laten
doorgaan dit jaar;
2. we organiseren een knallend BLOW! in 2021.

Reacties van lezers: Volkstuintjes Dentgenbach

Meer weten? Bel gratis

0800 - 023 29 75
WIJ HELPEN U GRAAG VERDER
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Inform
www.apetito.nl • info@apetito.nl
www.apetito.n

Ruime keuze - Dieetmaaltijden - Gratis dieetadvies - Wekelijks bezorgd
Eenvoudig bestellen - Geen verplichtingen

In het interview over het volkstuincomplex in
onze editie van maart 2020 zijn de namen van
Leo Habets en oud-wethouder Frans Krasovec
niet genoemd. Ook deze mensen hebben een
belangrijke rol in de oprichting en instandhouding
van het complex gehad.
Deze aanvulling geschiedt conform opgave van
het Bestuur van de vereniging.
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Lichtpuntje in coronacrisis: honderden extra oren voor de Luisterlijn

Het is al weken extra druk bij de
Luisterlijn. Nederlanders nemen
massaal contact op voor emotionele
steun of voor een praatje. Gelukkig is er ook een andere kant: de
afgelopen maand boden ruim 800
nieuwe vrijwilligers hulp aan om die
extra oproepen te beantwoorden.
Met een verkort opleidingstraject,
én een extra telefoonlijn ‘de Coronapraatlijn’, is de Luisterlijn er nu
voor nog meer mensen die om een
praatje verlegen zitten.
In deze tijd waarin sociaal contact
beperkt is, is de behoefte aan contact of een luisterend oor groot.
Door nieuwe vrijwilligers versneld
(online) op te leiden hoopt de
Luisterlijn nog meer oproepen te
kunnen beantwoorden. Deze vrijwilligers gaan de tijdelijke ‘Coro-

napraatlijn’ bemensen, een extra
telefoonlijn die speciaal is geopend
voor als je even een praatje wilt maken, je verhaal kwijt wilt, wilt kletsen
of omdat je bezorgd bent. De extra
lijn is te bereiken via het reguliere
Luisterlijn-nummer 0900 - 0767.

Dubbel zoveel gesprekken

Waar vrijwilligers van de Luisterlijn
normaal gesproken zo’n 700 tot
800 gesprekken per dag voeren, is
dat aantal bijna verdubbeld tot zo’n
1200 gesprekken per dag. Meer
dan de helft van de gesprekken
gaat over corona en de bezorgdheid daarover. En een deel van de
mensen die over corona bellen willen gewoon even iemand spreken,
hun bezorgdheid uitspreken en iemand die luistert zonder oordeel.

Overspoeld met mensen die
willen helpen

De afgelopen maand werd de Luisterlijn overspoeld met aanmeldin-

gen van mensen die zich (tijdelijk)
willen inzetten. Een groot deel hiervan zijn mensen die in deze drukke
tijd willen helpen nu ze zelf minder
of helemaal niet kunnen werken.
“Het is echt hartverwarmend om te
zien hoeveel mensen willen helpen door er even te zijn voor een
ander”, zegt Helen Maier, manager
locaties en projecten. “Onze uitdaging was hoe deze nieuwe mensen
snel, eenvoudig en met zo weinig
mogelijk kosten in te zetten. Samen
met onze telefoonprovider Cloud
Contact kwamen we met de oplossing: een telefonieplatform, waarop
elke nieuwe vrijwilliger vanuit huis
kan inloggen. Hierdoor kunnen we
meer mensen te woord staan die
even hun hart willen luchten over
de huidige situatie.”
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een anoniem gesprek.
Bel naar 0900 - 0767 of chat of mail
via www.deluisterlijn.nl.

Administratie, post, rekeningen...
Roepen deze woorden angst en stress bij u op?
Dat is niet nodig, want er zijn mensen die u kunnen helpen!
Met allerlei administratieve vragen kunt u terecht bij Schuldhulpmaatje Parkstad.

- Ontvangt u wel eens een brief die u niet helemaal begrijpt?
- Vraagt u zich af of u alle toeslagen ontvangt waar u recht op heeft?
- Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het doen van aanvragen voor (financiële) hulp?
- Heeft u schulden en ziet u zelf geen oplossing hiervoor?
Geen nood: wij zijn er om u de juiste hulp te bieden, en deskundig te begeleiden.
Bel gerust met 045-5602525, van maandag t/m vrijdag, tussen 10.00 en 12.00 uur.
Voor openingstijden, dienstverlening, nieuwsberichten en tips, kijk op www.shmparkstad.nl.

Een noodklok reist door de tijd
Zelden is de noodklok zo vaak
geluid als in dit lopende coronajaar. De gezondheidszorg, economie, toerisme, gastronomie, onderwijs en ’t Senior Bledsje; geen
maatschappelijke sector of de
noodklok liet overdrachtelijk van
zich horen. Ook brasserie Nieuw
Ehrenstein ontkwam niet aan de
‘impact’ van de pandemie. Daar
evenwel, bleef de noodklok geluidloos midden in de zaak keurig
onder zijn stolp.
“De laatste keer dat die heeft geluid, dat moet waarschijnlijk voor
de Tweede Wereldoorlog zijn
geweest.” Dat vermoeden wordt
uitgesproken door Anny KoonenNicolaije. Zij kan het weten, want
zij onderwierp het voorwerp aan
een nauwgezet antecedentenonderzoek.

Speurzin

Sterker nog, die klok is jarenlang
in haar bezit geweest. Dat maakte
haar nieuwsgierig naar de oorsprong en aan de hand van de
opschriften werd haar speurzin
verder aangewakkerd. Naast die
nieuwsgierigheid groeide tevens
het verlangen de
klok weer terug te
krijgen op de plek
waar die thuishoorde: de hoeve
die U-vormig achter het herenhuis
Nieuw-Ehrenstein is gebouwd. Het
in 1753 door Hendrik Poyck gerealiseerde herenhuis en de aangrenzende boerenhof waren door de
eeuwen heen, mede door mijnschade, ernstig in verval geraakt.
“Toen de plannen voor de grootschalige verbouwing bekend werden, hebben wij in de gezamenlijkheid van ons gezin besloten dat
die klok terug moest op zijn oorspronkelijke plek. Wilfred Alblas,
van de nieuwe eigenaar Stichting
het Limburgs Landschap, had
niet lang nodig om volmondig ja
te zeggen tegen dat aanbod en
bleek bereid de nodige voorzieningen te treffen.”

Prominente plek

Te kostbaar en veel te onderhoudsgevoelig bleek het klokkentorentje als permanente
verblijfsplek op het dak van de
voormalige schuur. Vanaf die plek
had de klok geluid bij brand of
ander gevaar of om de knechten
van het veld ter tafel te roepen.
De andere klok, die uit het torentje midden op het mansardedak
van het herenhuis, is ooit in een
hevige storm naar beneden gevallen. “De huidige, prominente
positie in het midden van het restaurant van ‘onze klok’, had daarnaast het grote voordeel dat in de
toekomst veel meer mensen uit
de directe omgeving zich het verhaal van de omzwervingen van
deze klok eigen konden maken.
Anny Koonen-Nicolaije, die zelf
deze klok nog nooit heeft horen luiden, vertelt het verhaal en
begint met een excuus. Om het
exacte verhaal van de klokodyssee boven tafel te krijgen behoeft het nog enig onderzoek.
“Feit is dat de opdracht voor het

gieten van de klok gegeven is
door het echtpaar J.W. Pijls-M.C.
Nuchelmans. Het echtpaar is
afkomstig uit Schinveld/Amstenrade en trouwde in 1792. De
opdracht voor de bouw van de
klok is in 1807 gegeven. In 1808
verkoopt het echtpaar al haar
bezittingen in en rond Schinveld
om zich op Nieuw- Ehrenstein te
vestigen.”

Chevremont

Een van de latere eigenaren,
boer Herman Waelen, verstopte
de bel in een put, toen de Duitsers alle klokken confisqueerden om als grondstof voor de
oorlogsindustrie te worden
gebruikt. Ook de klokken van
de Chevremontse Sint Petruskerk ontkwamen daar niet aan.
Vandaar dat de klok van NieuwEhrenstein vlak na de oorlog
werd geschonken aan pastoor
Van Goor van de Sint Petrusparochie. Drie jaar later, in 1948
ter ere van het 25-jarig priesterjubileum van de pastoor, werden drie nieuwe klokken in de
daartoe bestemde kerktoren
geïnstalleerd en ging de geschonken klok naar een
kapel van
het Ursulinenklooster
naast de Sint-Petruskerk en na
afbraak van dit
klooster in 2001
kwam de klok terug bij boer
Frans Waelen. Frans verlootte
het goede stuk onder de familie en zo kwam de klok bij mijn
moeder en wel op een kastje
in de woonkamer terecht. Na
haar dood namen haar kinderen de klok onder hun
hoede.
Sinds afgelopen jaar, bij de
officiële opening van de
brasserie, pronkt het goede
stuk weer in vertrouwde omgeving.
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Bewegen, goed voor lijf en het brein!
Iedereen weet dat bewegen goed
is voor de fysieke en mentale gezondheid. Men krijgt meer energie,
het zorgt voor een betere stemming, het helpt te onthaasten, verhoogt de weerstand en men voelt
zich productiever en creatiever.
Maar weet u dat bewegen ook
goed is voor het brein? Bewegen
beschermt tegen cognitieve achteruitgang en verkleint het risico
op verschillende hersenaandoeningen, bijvoorbeeld dementie, beroerte en depressie. Goede redenen om vandaag nog te starten.

20 minuten per dag

De beweeg-richtlijnen van de Gezondheidsraad geven aan dat men
per week tenminste tweeënhalf uur
matig intensief moet bewegen. Hiermee wordt bedoeld dat de hartslag
omhooggaat en de ademhaling dieper en sneller wordt tijdens de bewe-

ging. In de huidige tijd heeft dagelijks
bewegen de voorkeur. Overigens, er
is bewezen dat 20 tot 30 minuten per
dag bewegen al vele positieve effecten op uw (hersen-)gezondheid heeft.

Mag dit wel in deze corona-tijd?

Jazeker, minister-president Rutte
benoemde in meerdere van zijn
toespraken dat een wandelingetje maken toegestaan is. Bewaar
minimaal 1,5 meter afstand tot een
ander en zoek geen drukke plekken
op. Houd je altijd aan de richtlijnen
van het RIVM. Misschien vindt uw
buurman of buurvrouw het wel leuk
om iedere keer samen een wandelingetje te maken? Of vindt u het
leuk om deel te nemen aan een van
de dagelijkse beweegprogramma’s
op tv, zoals Limburg-in-beweging
of Nederland-in-beweging?
Meer informatie is te vinden op
www.hersenstichting.nl .

Samen sterk tegen Corona
Over zwaaien naar elkaar, lieve kaartjes, bloemen, vlaai en heel veel aandacht!
De afgelopen weken waren anders dan we ooit hebben meegemaakt. Voor iedereen en dus
ook voor de bewoners van de
wijkzorgcentra en verpleeghuizen van Meander Groep. Geen
bezoek, geen hand op een schouder of een knuffel. Het was moeilijk. Maar wat was het mooi om
te zien hoe iedereen heeft meegeleefd. We waren er vaak stil
van, zoveel lieve gebaren. Hier
een impressie en ook: een welgemeend dankjewel. Al vroeg in
de coronacrisis kwam wethouder
Leo Jongen, samen met Huub
Dorscheidt en andere initiatiefnemers, langs alle Meander-locaties
met een wagentje voorzien van
muziek en bemoedigende teksten. Hun boodschap aan de bewoners “Jullie zijn niet alleen.”
“Het is een hele zware tijd”, aldus
Leo Jongen. “Personeel, hartelijk
dank. Chapeau en hulde voor wat
jullie allemaal doen.” Later verraste
het College van B&W van Kerkrade
alle medewerkers met heerlijke
vlaai en een kaart voor de bewoners met bemoedigende woorden

van burgemeester Petra Dassen.
Roda JC liet zich evenmin onbetuigd. Voetballers gaven speciale
shirts af bij wijkzorgcentrum Kapelhof en Roda-fans tegen corona
brachten bloemen en fruit rond
langs de wijkzorgcentra. Er waren
muzikale odes, zo liet Martin Hurkens zijn prachtige stem horen aan
de buitenkant van een aantal van
onze wijkzorgcentra. De zoon van
een bewoner van Wijkzorgcentrum
Firenschat, Marc Hermans, heeft
op L1 radio verzoekplaatjes gedraaid voor de bewoners en ook
Roger Vroomen verzorgde een
muzikaal optreden.
En de verwennerij bleef maar
doorgaan. Bloembollen van de
Botanische tuin; bloemen, heel
veel bloemen van allerlei lieve
gevers; pizza’s van Domino; lekkers van Cox & Co en AH XL. Prins
Ceriel van V.V. de Geete schonk
zijn strooigoed met onder andere
heerlijke suikerwafels aan expertisecentrum Lückerheide. Knutselspulletjes van hobbyshop Eliza. Het
was teveel om op te noemen. Op
www.meandergroep.com staat een
overzicht van alle donaties.
Dan waren er natuurlijk ook alle
lieve gebaren van familie. Kaarten,
cadeautjes, tekeningen en knutselwerkjes van kleinkinderen, bloemen en lekkers. Heel bijzonder was
de ontmoeting op hoogte bij zorgen revalidatiecentrum Hambos.
Een moeder die er naar snakte om
haar zoon te kunnen zien. Vanwege
de maatregelen was bezoek onmogelijk. Met een beetje hulp van de
Wensulance en de brandweer is het
toch gelukt. Even een glimp opvangen van elkaar, wat ooit zo vanzelfsprekend was is nu zo bijzonder!
Dus er is wat afgezwaaid op onze
locaties! Op de iPad, maar vooral
met het betere weer ook vanaf de

balkons of binnentuin.
De medewerkers van de
wijkzorgcentra
en de verpleeghuizen bleken
enorm creatief
in het bedenken van activiteiten die ook
in deze tijd veilig en verantwoord zijn. Ze
ontpopten zich
tot ware kappers en schoonheidsspecialistes,
zodat ook dat stukje persoonlijke
verzorging kon doorgaan. De Horeca Service van Meander verraste
de bewoners regelmatig met heerlijke gerechten en hapjes. Ook in
de thuiszorg is van alles bedacht;
ze vond een team sponsoren voor
een cadeautje voor hun klanten als
oppeppertje en groet. De thuishulpen van Meander Hulp Thuis belden wekelijks met hun klanten.
De bewoners hebben enorm genoten van alle aandacht en deelden
hun ervaringen via beeldbellen
met hun familie. “Dat beeldbellen
ging elke week beter” vertelt een
verpleegkundige. “Zowel bewoners als hun familie keken ernaar
uit.”
Zo hebben we ons samen door
deze moeilijke weken geslagen.
Iedereen die op de een of andere
manier hierbij betrokken is geweest, een groot woord van dank!
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IN CONTACT MET ELKAAR TIJDENS CORONA
Het corona-virus heeft ons leven veranderd. Wereldwijd moeten oud en jong een ‘pas op de plaats’ maken. We moeten opeens zoveel mogelijk thuis blijven, kunnen niet meer zonder allerlei maatregelen bij elkaar op bezoek en knuffelen met kinderen, kleinkinderen, vrienden of andere familie levert mogelijk een
besmetting op. Dat maakt soms dat men zich alleen voelt, bang of verdrietig.
Om toch in contact met anderen te blijven of juist te komen, zijn er verschillende mogelijkheden. We noemen er hier een paar. Elders in ‘t Senior Bledsje, kunt u lezen over de Luisterlijn en de diensten van de Bibliotheek Kerkrade.

‘Kirchroa tegen corona’

Dit burgerinitiatief is sinds half
maart 2020 actief. In elke wijk van
Kerkrade hebben mensen zich
spontaan gemeld om iets voor de
andere (hulpbehoevende) Kerkradenaar te doen. Er worden boodschappen gehaald, af en toe gebeld met iemand of er wordt een
extra portie eten meegekookt en
gebracht. Belangeloos! Als u door
iemand van deze mensen geholpen wilt worden, kunt u hem of
haar herkennen in uw eigen wijk
aan de poster aan hun eigen huis
of bellen met een van deze mensen:
Voor Kerkrade-Noord (Eygelshoven-Kom, Hopel, Vink, Waubacherveld en Op de Bossen):
• Riet Geurts
(06) 12 26 08 88
• Resie Housen
06) 80 16 60 06
• Wanda Verhoeven
06) 82 04 52 43
• Marij Kersten-Vrancken
06) 28 27 52 19
Voor Kerkrade-West (Gracht,
Heilust, Spekholzerheide,
Kaalheide en Terwinselen):
• Angelique Moberts
(06) 53 54 09 94
• Julia Schorn
• (06) 46 71 88 92
Sidney van den Berg
(06) 24 53 46 1 3

Voor Kerkrade-Oost (Bleijerheide,
Nulland, Mucherveld, KerkradeCentrum, Holz, Rolduckerveld,
Erensteinerveld, Chevremont en
Haanrade):
• Ingrid Weelen
(06) 20 30 22 65
• Marion Puts
(06) 19 42 76 10
• Chantal Notten
(06) 15 07 35 95
U kunt ook bij hen terecht, als u
zich beschikbaar wilt stellen om
een ander geregeld te bellen en
uw hulp aan te bieden.

‘Facebook’ en andere sociale
media
In korte tijd hebben veel mensen de mogelijkheden ontdekt
om contact te maken via Internet.
En dat dit contact veel leuker kan
zijn dan alleen een telefoontje. Je

kunt foto’s en video’s uitwisselen
en je kunt met familie en vrienden
spreken, terwijl je elkaar ziet op het
beeldscherm via ‘FaceTime’, ‘Skype’, ‘Whatsapp’, ‘Zoom’ of allerlei
andere ‘apps’ of programma’s.
Contact en plezier brengt ook
‘Facebook’ of allerlei ‘websites’.
Breng eens een digitaal bezoek
aan: Vier zunt Kirchroa, een openbare ‘Facebook’-groep waar meer
dan 3.500 Kerkradenaren elkaar
digitaal ondersteunen en helpen ( https://www.facebook.com/
groups/223220178824833/ ). Overigens maken heel veel hulpbieders van ‘Kirchroa tegen corona’
deel uit van deze groep.
Of leer extra digitale vaardigheden
via Oefenen, een ‘website’ waar allerlei onderwerpen eenvoudig worden uitgelegd ( https://oefenen.nl/ ).
Trouwens u kunt zich nu alvast
aanmelden voor de volgende computerlessen en -trainingen bij:
• Cekanet, Jo Puyn,
(045) 205 29 25
• Bibliotheek Kerkrade, Monique
Urlings, (045) 763 05 20 of
• Impuls, Mariska Vreuls of
Helma Kölgen, (045) 545 63 51

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;

•

•

•

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 aandacht van de Seniorenraad
verdienen aankaarten bij de Seniorenraad.
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.

Een noodnummer instellen op je telefoon
Waarom zou ik?

Een noodnummer instellen op een
smartphone is kinderlijk eenvoudig.
Toch zijn er verrassend weinig mensen die dat ook daadwerkelijk doen.
Heb jij enig idee hoe dat moet? In
dit artikel leggen we het uit, zodat
jullie dat ook kunnen doen voor jezelf, je partner en kinderen.
Als je bij een ongeluk betrokken
bent, telt iedere seconde. Voor de
hulpdiensten is het belangrijk om
een aantal belangrijke dingen van
je te weten. Wat is bijvoorbeeld je
bloedgroep? Heb je allergieën of
andere aandoeningen? Gebruik je
bepaalde medicijnen? Zo ja, welke?
Met wie moeten we contact opnemen als je naar het ziekenhuis wordt
gebracht?
Als je bij een ongeluk betrokken
bent geraakt en aanspreekbaar
bent, dan vragen de hulpdiensten
dergelijke informatie. Maar wat als je
het bewustzijn hebt verloren? Hulpverleners kunnen dan geen vragen

stellen over je medische geschiedenis. In dat geval moeten ze eerst
vaststellen wie je bent en je medische dossier opvragen en raadplegen. Daarbij gaat er veel waardevolle tijd verloren. In het ergste geval
kan dat het verschil tussen leven en
dood betekenen. Apple en Google
beseffen dat maar al te goed. Zij bieden smartphonegebruikers dan ook
een manier om dergelijke informatie
lokaal op te slaan. Daarvoor moet je
een Medische ID aanmaken (iOS) of
een noodnummer instellen (Android).
Deze informatie kan door iedereen
op ieder moment achterhaald worden: hulpdiensten hebben daarvoor
geen pincode, vingerafdruk, wachtwoord of tekenpatroon nodig. Een
vergrendelde telefoon heeft daarvoor de optie ‘Noodgeval’.

Hoe doe ik het?

Hoe je een Medische ID of noodnummer instelt hangt af van uw telefoon en verandert nog wel eens in
de loop der tijd.

Voor Apple iPhone

Je vindt de actuele informatie op de
website https://support.apple.com/nlnl/HT207021

Voor Androïd telefoon

Ga naar:
Instellingen > Gebruikers > Informatie bij nood, of Instellingen > Over
de telefoon > Informatie bij nood.
Mocht je het niet kunnen vinden,
gebruik dan de zoekfunctie die
je boven in het instellingenmenu
vindt.
Je belandt nu in een menu waar je
eerst je medische informatie opgeeft. Dan kun je denken aan zaken als je bloedgroep, allergieën,
geneesmiddelen die je inneemt,
of je orgaandonor bent of niet en
medische aantekeningen. Daarna
geef je één of meerdere contactpersonen op die hulpverleners
kunnen bellen om je familie op de
hoogte te brengen. Daarvoor kies
je één of meerdere personen uit je
contactlijst.
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activiteitenagenda
De ingestelde maatregelen en
richtlijnen met betrekking tot de
bestrijding van het Coronavirus,
hebben alle activiteiten en
evenementen vanaf maart 2020
stilgelegd.

Op het moment dat deze uitgave
samengesteld werd, was het
nog niet duidelijk of en in welke
vorm activiteiten weer hervat
worden of georganiseerd kunnen
worden.

van juni t/m medio september 2020

Het redactieteam spreekt de
hoop uit, dat in de volgende
uitgave van ‘t Senior Bledsje,
er weer activiteiten (met in
achtneming van de dan geldende
maatregelen) bekend gemaakt
kunnen worden.

Bezorgers gezocht
In enkele buurten hebben we
een tekort aan bezorgers.
Dit is vooral in de buurten
Waubacherveld, Nulland,
Chevremont en Centrum.
Het is een leuke activiteit
in de buitenlucht.
Interesse? Meld u dan aan bij Wim Robroek.
Telefoon (045) 546 40 70, e-mailadres: g.robroek-schreurs@hetnet.nl

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

