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De volgende uitgave van ons blad verschijnt in december 2020.
De Kerkraadse senioren die in 2020 65 jaar werden of worden, ontvangen pas in 2021 “ ‘t Senior Bledsje”.

‘t SeniorBledsje
voorwoord 

Vakantie in “d’r Hintergarten”
Onze voorpagina geeft u een beeld van een vakantie vierend echtpaar in het 
Corona tijdperk, in de achtertuin met een glaasje wijn. In onze vorige uitgave 
zagen jullie een foto van ouderen van achter het woonhuis- raam. Wat het 
Corona virus al niet veroorzaakt. 
Dank voor de reacties die wij mochten ontvangen, dat de vorige uitgave toch 
werd gerealiseerd, eveneens voor de antwoorden op de 
vraag gesteld door d’r Battraaf, in zijn column.
In deze uitgave natuurlijk weer nieuws van de 
Kerngroepen, die nog steeds enorme last ondervinden 
van het woekerende virus. Een leuke bijdrage van 
’t voormalig Badhuis uit Terwinselen, evenals de 
St. Ursula school van de Holz. Nieuws over rookmelders, 
de Olifantenlaan op Rolduc, de WoonWijzerWinkel 
die geopend wordt met oplossingen voor duurzaam 
wonen. Een bijzondere tomaat wordt verder aan jullie 
voorgesteld. 

Hopelijk biedt deze uitgave u wederom een paar uurtjes leesplezier. Blijf 
gezond, zorg goed voor elkaar en hopelijk is er spoedig een vaccin tegen het 
virus, Covid-19.
Reacties blijven natuurlijk welkom.....!
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In de vorige editie van ’t Senior 
Bledsje schreef ik dat het bizarre 
tijden zijn en dat we niet weten 
wat de komende periode gaat 
gebeuren. Het is inmiddels zo-
mer - ten tijde van het schrijven 
van dit stukje - en we constate-
ren in Kerkrade geen nieuwe be-
smettingen. 

Veel vrijwilligers zijn momen-
teel bezig met het invullen en 
bedenken van oplossingen om 
leden van verenigingen en acti-
viteitengroepjes  weer ‘op gang’ 
te laten komen. Activiteiten 
waarbij mensen elkaar ontmoe-
ten hebben lang stil gelegen en 
het is dan ook fijn om te zien dat 
er weer voorzichtig wordt be-
gonnen. 
Voorzichtigheid in handelen, met 
inachtneming van de richtlijnen 
van het RIVM, blijft hoe dan ook 
belangrijk, omdat we zien dat in 
andere landen weer meer be-
smettingen de kop opsteken.

In de raadsvergadering van juni  
is een belangrijk akkoord gege-
ven voor het reserveren van gel-
den voor de komende jaren voor 
vitaliteit en gezondheid in het 
kader van het Center Court-plan.
Voor jong en oud zullen pro-
gramma’s worden ontwikkeld 
die een bijdrage moeten leveren 
aan een gezondere leefstijl en 

gezondheid in het algemeen.
Vitaliteit en gezondheid is en 
blijft dus meerjarig een speer-
punt van beleid voor de ge-
meente Kerkrade, waarvoor veel 
geld beschikbaar is gesteld.

Met de herfst en winter in aan-
tocht ben ik - zoals u dit ook 
ongetwijfeld zult zijn - benieuwd 
naar de ontwikkelingen rondom 
het corona-virus.

Neem daarom de richtlijnen in 
acht van het RIVM en blijf alert!

Ook nu zeg ik weer: zorg goed 
voor elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Leo Jongen,

wethouder van onder andere 
Ouderenbeleid, Wmo en 
Volksgezondheid.

Blijf gezond!

Er wordt overlegd over huisvesting, 
(gezondheids-)zorgvoorzieningen, 
vervoer, dagopvang, activiteiten, 
veiligheid in en om de woning, over 
kwesties als subsidies en financi-
ele voorzieningen, voorlichting en 
informatie.
De Seniorenraad wil het aanbod 
voor ouderen optimaal afstemmen 
op de behoefte, zorgen voor een 
betere positie van ouderen in de 
Kerkraadse gemeenschap en (meer) 
inspraak in het beleid, door:
• het werk van de ouderenorga-

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

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

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

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

• deel te nemen aan overleg-
structuren in Kerkrade.

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

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

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

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

Seniorenraad Kerkrade
De Seniorenraad Kerkrade adviseert de gemeente Kerkrade en (gezondheid)zorg- en welzijns-instellin-
gen 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). 
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Open brief/nakse brif
Hoogedelachtbare mevrouw, 
Iech maach ’t miech jemekliech en sjrief óch in ’t plat. 
Uur zut va Kirchroa en versjtut dat. Jenau wie die 
jonge va Roda wil iech óch 75 % korting óp de miet. 
Iech jön uuch uunge vermaach en zoeë hat jidderenne 
d’r ziene. Iech han doeve. Doarum häu iech óch 
jeer dat uur miech jet an de miet dut. Bij ós heem 
heesjet ‘t: wat-s te vuur d’r enne dees, móts te óch vuur 
d’r angere doeë. Dat woar jet mit monnike en kappe.
’t Doefes bij miech hinge-n-erum is óch nog nit 
aafbetsaald en mit de subsidie van uuch kom iech 
werm óp d’r berg. Doarum róf iech alle anger 
Kirchröadsjer óp dit rekes tse ongerjrieve: went v’r 
mit vöal man zunt lukt dat. Die van de terrasse, de 
sjportsjoeële en de kirmens hant ziech óch zoeë jemeld. 
Leefste mevrouw burjemeester, uur kant miech belle, 
maile of sjrieve: iech maach jeer tsiet vuur uuch. 

Vertaling:
Omdat dat zich zo gehoord, schrijf ik dit rekest ook in 
het Hollands. Ik had ook graag 75 % subsidie op de 
huur. En ik zweer u dat ik alles terugbetaal als ik weer 
op de berg ben. Daar kunt u mij voor aanzien.
U weet net zo goed dat die corona ons allemaal bij 
de je-weet-wel heeft gehad, wat zeg ik, we komen het 
huis niet meer uit. Het allerslimste is natuurlijk dat we 
ook nog naar de loon kunnen fluiten. En maar huur 
betalen. Dat houdt een normaal mens niet vol.
Kijk ik heb niks tegen Roda, maar u moet niet met 
twee maten meten. U gaat graag naar het voetballen, 
ik ben een duivenliefhebber. En dat mag van de 
bouwvereniging. Daarom wil ik 75 % huursubsidie. 
Maar ik kom niet op voor mij alleen, ik wil dat 
voor alle duivenvrienden. U zegt altijd dat alle 
Kirchröadsjer u even lief zijn. Nou dan is dat zeker een 
reden om met geld te strooien. Rutte en zijn corona 
geven het ook gewoon weg aan de mensen met een 
wieëtsjaf of een poetiek. Ik heb duiven en dat is mijn 
leven. Anders gaan wij ook naar het Malieveld.
Dus als u met mij een jaartal wil 
afspreken over het terugbetalen, dan kan 
dat. Ik kom daarvoor graag naar het 
gemeentehuis.
Uw dienstplichtige dienaar,

D’r Battraaf 

COLUMN

Meer Bewegen

voor Senioren

Wilt u ook meer bewegen?

Wilt u beweging en gezelligheid?

Maak dan kennis met onze bewegingslessen

in het water. Deze lessen zijn speciaal

ontwikkeld voor senioren en zijn daardoor ook

goed vol te houden door senioren.

Natuurlijk is er na de les tijd om gezamenlijk

koffie te drinken.

Deze lessen zijn op verschillende dagen,

zowel in de ochtenduren, de middag en

zelfs ’s avonds.

Kom een keer meedoen met een proefles of

vraag meer informatie.

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

Meer bewegen
voor Senioren

I-jesjikt durch Paul van de Wa-
renburg, Eurenderstraat 8
6467 CS Kerkrade
• Noadat ze de tsiedónk oes-

jeleëze hauwe, woeët die nit 
tsefort voet jeworpe, iech kan 
miech nit erinnere dat doe al 
aod papier ópjehoald woeët. 

• Me broechet ze vuur allerlai 
tswekke:

• Als i-pakpapier vuur visj óp 
d’r maat, jreuns, zoejaar tute 
friete woeëte doamit i-jepakd.

• Óch woeët ze jefroemeld en 
da jebroechd wen me tser-
brechliege waar moeët i-pak-
ke of ze woeët in naase sjong 
jeduit doamit dat die druejete.

• Smurjens dong me de fer-
neus d’r mit aamaache.

• Kinger vauwete ziech ing 
sjieke mutsj d’rvan. (Vuur’ne 
winkvoeëjel woar ze nit sjterk 
jenog)

• Tsiedónke woeëte óch duks 
vuur ‘t tapetsere óp de weng 
jeplekd en och bei ‘t aasjt-
rieche woeëte ze óppen 
eëd jelaat um ‘t jebun, d’r 
balatum of de kokosmat tse 
sjutse.

• Tsiedjónke woeëte óch als 
wc papier jebroecht. Doavuur 
woeët ‘ papier in kleng vel-
ler jesjneie (onjeveer zoeë 
jroeës wie ing brifkaat), dan 
e sjtèbelsje d’rvan jemaat, e 
köadje d’r durch en óp d’r wc 
an de moer jehange.

• Wen vöal kauwe wink woar 

en me woar mit de fiets of d’r 
moter ongerweëgs, da dong 
me ziech jet tsiedónke onger 
d’r stuub duie um ziech nit tse 
verkauwe.

• Iech han óch al ins jezieë 
dat, wen ‘t op d’r zölder trók 
en d’r koelsjtub winget erin-
ner,  ópjerolde tsiedónke 
tusje moer en panne woeëte 
jesjtópt.

• De tsiedónk woeët flaig 
nog vuur mieë zaachens je-
broecht mar dit zunt de din-
ger die iech miech winnig-
stens kan erinnere.

I-jesjikt durch Henk Hermans
Maria Gorettistr. 6K, Kerkrade.
• Umdat doe-tser-tsiet al ins 

jerejeld inne nazie verbrè-
cher mit vuur- tsouwnaam en 
foto in de tsiedónk sjtóng, 
maachet dat richtiech sjpas 
um ziech mit dem zieng vie-
zaasj de vót aaf tse wèsje. 
Ha ha.

Reacties van lezers
Wij hebben een aantal reacties mogen ontvangen van lezers van ons blad. Hartelijk dank hiervoor. Met 
name naar aanleiding van de vraag van d’r Battraaf in onze vorige uitgave.

Mie antwoad óp de vroag van d’r Battraaf.

Wat donge de lu mit de tsiedónk in de tsiet noa d’r krig?

Als u slaapt, ruikt u niets. Alleen uw 
gehoor werkt nog. Daarom is een 
rookmelder zo belangrijk, als er 
onverhoopt brand uitbreekt. Deze 
geeft u tijd om te vluchten. 

Bij ongeveer de helft van alle wo-
ningbranden gaat het niet om bran-
den met grote vlammen, maar om 
branden waarbij het vuur smeult. 
Deze smeulbranden veroorzaken 
veel giftige rook en daardoor vallen 

ook de meeste slachtoffers. Zorg 
daarom dat u in uw woning rook-
melders installeert. Hang in iedere 
ruimte een rookmelder, behalve in 
de keuken, badkamer, toilet en ga-
rage. Het liefst rookmelders die aan 
elkaar gekoppeld zijn. Belangrijk is 
dat de rookmelder de vluchtweg van 
slaapkamer naar buiten ‘bewaakt’. 

Rookmelders straks ook voor be-
staande bouw!

Sinds een aantal jaren is het ver-
plicht dat in nieuwe huurwoningen 
rookmelders zijn. Momenteel is er 
een voorstel om deze verplichting 
per 1 juli 2022 in te laten gaan voor 
bestaande woningen. Het voorstel 
dient nog goedgekeurd te worden 
door de Tweede Kamer.

Meer informatie en waar u de mel-
ders precies moet hangen, vindt u 
op www.brandweer.nl.

Rookmelders redden levens!

Ria Berikoven uit Eygelshoven, ons trouw redactie-
lid, zij was de vertegenwoordiger van de Kerngroe-
pen uit onze gemeente heeft ons onlangs verlaten. 
Wij danken haar voor haar energieke bijdrage aan 
ons blad, zij was diverse jaren lid van ons team.
Onze zoektocht naar een vrouwelijke aanvulling van 
ons redactieteam is geslaagd. Mevrouw Moon Peer-
boom, gaat ons team versterken.

Moon, wij wensen jou veel succes!

  Nieuws van de Redactie

Bedankt gulle gevers!
Van het Laura Fonds, de Wiertz Foundation en een 
anonieme gulle gever mochten we in de  afgelo-
pen maanden een fantastisch bedrag ontvangen. 
Dit zorgt ervoor dat we, zelfs in deze economische 
moeilijkere tijd, een mooi en uniek blad kunnen ma-
ken voor de 8.600 senioren in Kerkrade.
Hartelijke dank hiervoor!
de redactie

P.S. Mocht u een schenking aan ’t Senior Bledsje 
overwegen? Neem dan  contact op met Impuls 
(045) 545 63 51
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Meer informatie?
T 045 546 74 80
E secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl

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

Fysiotherapie nodig? 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.

woonzorg

Elisabeth Stift

 kan wel een 

handje hulp 

gebruiken!

Onderstaand de oplossing van de puzzel, zoals 
geplaatst in onze vorige uitgave 02.2020.
Hopelijk heeft u de juiste oplossing.
Veel succes met uw controle!

De Redactie.
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Oplossing PuzzelKERNGROEP CENTRUM-ZUID
NIEUWE ACTIVITEITEN IN KERKRADE-
CENTRUM

In samenwerking met de Stichting Muziekschool Kerk-
rade (SMK) kan Impuls vier nieuwe activiteiten aanbie-
den bij SMK, Niersprinkstraat 2, in Kerkrade-Centrum.

Maandag 10.30 – 11.30 uur Ismakogie een westerse 
bewegingsleer, die zich richt op bewust beter bewe-
gen! Het bijzondere van Ismakogie is dat deze manier 
van bewegen de hele dag door moeiteloos samengaat 
met alle dagelijkse bezigheden. 

Dinsdag 09.30 – 10.30 uur Yoga.

Donderdag 10.45 – 11.45 uur Tai-Chi voor beginners.

Vrijdag 09.30 – 10.30 uur ‘Mindfulness’ in combinatie 
met bewegingen.

De lessen worden gegeven door vakdocenten en zijn 
zeer laagdrempelig. De hoofddoelstelling blijft om sa-
men gezellig met anderen te bewegen. 

Op de maandag- en donderdagochtend worden al
Tai-Chi-lessen gegeven, echter dit zijn groepen voor 
gevorderden.

Het begin van de nieuwe activiteiten zal vanaf maan-
dag 26 oktober 2020 plaatsvinden.

Voor het Patronaat Bleijerheide, Ursulastraat 232 Kerk-
rade, zijn er op dinsdagochtend van 10.00 – 11.00 uur 
nog plaatsen vrij voor het beoefenen van Yoga en op 
dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur zijn nog plaat-
sen vrij voor ‘Body en Mind’.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de voor-
zitter van de kerngroep, mevrouw Geurts,  telefoon-
nummer  06 - 12 26 08 88. 

Het duurde even voordat het in Ne-
derland bij iedereen echt binnen-
kwam. Het corona-virus was ook in 
ons land neergestreken. Normaal 
gebeurt dit soort rampspoed heel 
ver weg, in verre landen, maar bij 
ons...?
Talloze mensen zullen gedacht heb-
ben: ”Het zal wel meevallen, het 
waait wel over.“
Maar nee...het waaide niet over, het 
streek neer, er kwam zelfs een intel-
ligente ‘lockdown.’

Die maatregel betrof ook de Kern-
groepen. Had iedereen in februari 
zijn agenda nog vol activiteiten ge-
pland, vanaf half maart werden die 
bladzijden bij velen maagdelijk wit. 

De leden van onze Kerngroepen 
hebben het maanden zonder activi-
teiten moeten stellen en dat is veel 
mensen erg zwaar gevallen.

Nu worden de corona-maatregelen 
geleidelijk versoepeld, een enorme 
opluchting! Er komen nauwelijks 
corona-patiënten bij.
“Maar....we zijn er nog niet”, wordt 
ons regelmatig op het hart gedrukt, 
“blijf de richtlijnen hanteren, neem 
afstand, was je handen en blijf thuis 
bij klachten”.

De voorzitters van de Kerngroe-
pen hopen dat men op 1 september 
met veel deelnemers gezond kan 
starten. Samen met Impuls werken 

zij plannen uit om dat starten weer 
mogelijk te maken.
Alle deelnemers zullen die informa-
tie ontvangen via hun Bestuur of 
groepsvrijwilliger.

Iedereen zal er wel rekening mee 
moeten houden dat er allerlei be-
perkende maatregelen genomen 
zullen worden, maar die moeten er 
dan voor zorgen dat mensen kun-
nen sporten, schilderen, knutse-
len... en met wat solidariteit en be-
grip voor elkaar, moet dat geweldig 
kunnen slagen.

De voorzitters van de Kerngroepen 
wensen u allen veel gezondheid en 
gezellige uurtjes bij uw activiteiten.

Nieuws uit de Kerngroepen

Stichting Spelend Kind Parkstad is 
sinds enkele jaren actief als speel-
goedruilwinkel in Kerkrade, spe-

cifiek gericht op kinderen tot en 
met 12 jaar. In eerste instantie is de 
speelgoedruilwinkel klein begon-
nen maar inmiddels is dit initiatief zo 
succesvol gebleken, dat het inmid-
dels is uitgegroeid tot een gekende 
plek, waar voor ieder kind wel iets 
te vinden is. De speelgoedruilwin-
kel in zijn huidige vorm wordt ook al 
enige jaren een warm hart toege-
dragen door de gemeente Kerkra-
de. Mede hierdoor zijn we in staat 
geweest heel veel kinderen een 
lach op hun gezicht te bezorgen.

In de speelgoedruilwinkel kunnen 
alle kinderen uit de regio hun speel-
goed dat ze niet meer gebruiken en 
dat nog netjes en compleet is, inle-
veren en ruilen voor een ander ‘item’. 
Dit alles gaat door middel van een 
puntensysteem, er komt dus geen 
geld aan te pas. Bent u ouder of ver-
zorger en bent u door een instantie 
naar ons doorverwezen? Dan mel-
den we uw kinderen graag bij ons 
aan en leggen we u uit wat we voor 
uw kinderen kunnen betekenen.

Sinds 1 juli is de speelgoedruil-
winkel verhuisd van Kerkrade-
Centrum naar het Flexiforum in 
Spekholzerheide. In het oude 
Campus-gebouw, tegenwoordig 
omgedoopt tot Flexiforum en in 
gebruik genomen door diverse or-
ganisaties, zitten we recht tegen-
over de ruilwinkel van Humanitas, 
die daar ook per 1 juli heen ver-
huisd is. 

De speelgoedruilwinkel is er voor 
iedereen, maar is er vooral ook 
voor de ouders en verzorgers die 
hun kind(eren) even niet kunnen 
voorzien van een nieuwe knuffel, 
puzzel of ander speelgoed. Heb je 
dus speelgoed staan waar iemand 
anders nog heel blij van kan wor-
den? Aarzel niet en kom het bij ons 
in de speelgoedruilwinkel doneren 
of ruilen.

De actuele openingstijden vind je 
altijd op Facebook en onze web-
site, www.stichtingspelendkind.nl 

SPEELGOEDRUILWINKEL
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Ik heb de laatste maanden vaker 
aan mezelf gevraagd: “Gebeurt 
dit nu echt of droom ik?” Het leek 
soms alsof ik in een sprookjes-
wereld verkeerde. Die was soms 
beangstigend en vreemd en soms 
werd ik er ook weer heel blij van. 
Het voelde precies zoals vroeger 
toen ik als kind luisterde naar de 
verhalen die mijn vader voor het 
slapen gaan vertelde. Het ang-
stige en onzekere wanneer in het 
sprookje de heks in beeld kwam 
die met haar slechte bedoelingen 
een spannend en angstig gevoel 
bij mij opriep. En op het ande-
re moment de blijdschap en het 
bijna euforische gevoel van de 
komst van de ‘redder in de nood’ 
die zorgde dat alles goed kwam, 
waarna iedereen omringt met lie-
ve mensen ‘nog lang en gelukkig’ 
voortleefde. 

Helaas was de komst van het 
corona-virus geen sprookje maar 
bittere werkelijkheid. En toch heb 
ik beide gevoelens sterk gevoeld 
in mijn dagelijkse werk. De heks 
bracht angst en onzekerheid bij 
onze vrijwilligers, hulpvragers en 
mantelzorgers. Vrijwilligers die 
niet meer ingezet mochten wor-
den en ook bang waren om zelf 
besmet te raken. Mantelzorgers 
die er nu helemaal alleen voor 
stonden en geen ondersteuning 
meer konden krijgen van een vrij-
williger of geen dagje rust meer 
kregen omdat de dagopvang ge-
sloten werd. Maar ook een hulp-
vrager die zei: ”Mijn kinderen ko-
men niet meer omdat ze bang zijn 
om mij te besmetten. Ik ben 90 
jaar en behoor tot de risicogroep. 
Maar eerlijk gezegd ga ik nog lie-
ver dood aan corona dan dat ik 
hier weken in eenzaamheid moet 
doorbrengen.” Ik hoop echt dat 
we deze heks snel kunnen weg-
jagen en dat de kinderen als ‘red-
der in de nood’ deze mevrouw 
snel weer durven te bezoeken.
Maar gelukkig waren het niet al-

leen heksen die in mijn sprookje 
langs kwamen. Ook ‘redders in 
nood’ hebben mij blij gemaakt. 
Initiatieven die ontstonden om 
zorgmedewerkers te bedanken 
voor hun liefdevolle zorg: van 
applaus, tot taart en T-shirts met 
rode harten die voor de ramen 
werden gehangen. En collega’s 
die gevraagd werden om op een 
andere plek ingezet te worden. 
Op plekken waar het virus heers-
te en die zonder enige twijfel 
zeiden: “Zet mij maar in. Maakt 
niet uit hoeveel uur en wanneer. 
Ik vind het fijn om hier een bij-
drage aan te kunnen leveren.” 
En mantelzorgers die aangaven 
het te redden, die zelf verbaasd 
stonden van de flexibiliteit en 
de kracht die ze bleken te heb-
ben. En vrijwilligers die, in plaats 
van hun wekelijkse bezoekje, 
hun klanten trouw belden en 
soms uren met hen telefoneer-
den. En mijn collega’s die alle-
maal de schouders eronder zet-
ten en zonder gemor alle taken 
die nodig waren en die misschien 
helemaal niet bij hun eigen werk 
hoorden, oppakten. 

Het sprookje is nog niet afgelo-
pen, maar als ik een einde zou 
mogen verzinnen dan zou het als 
volgt klinken: de zorg kreeg zwa-
re tijden te verduren. Alle zeilen 
werden bijgezet om de mensen 
die hulp nodig hadden liefdevol 
te verzorgen en langzaam maar 
zeker lukte het iedereen samen 
om het virus het land uit te krij-
gen. Er werd opgelucht adem 
gehaald en mensen meldden zich 
spontaan aan om dit mooie vak 
uit te oefenen. Mantelzorgers en 
vrijwilligers werkten hand in hand 
samen met de professionals en 
iedereen kreeg de zorg die nodig 
was. Er was waardering voor ie-
ders bijdrage. En iedereen leefde 
nog lang en gelukkig...

En toen werd ik wakker. 

Er was eens een virus…
INFORMATIE INFORMATIE

Een voormalig huis van God werd 
ruim een jaar geleden omgeto-
verd in het huis voor een Kerk-
raadse wijk: het ‘Sjevemet Hoes’. 
De wethouders Leo Jongen en 
Tim Weijers gingen, onder toe-
ziend oog van de Chevremontse 
gemeenschap, in de protestantse 
kerk aan de Sint Pieterstraat met 
een knip door het lint. De inzet 
van bestuur en politiek, naast de 
vasthoudendheid van een kleine 
groep inwoners, had zijn vruchten 
afgeworpen. De gemeenschap 
onderstreepte de noodzaak van 
het initiatief van meet af aan met 
een fikse bezettingsgraad.

“Totdat we door corona noodge-
dwongen in een 'lock-down' moes-
ten,” zegt Giel Roukens terugkijkend 
op dat eerste Sjevemet Hoes-jaar. 
“De initiatieven, die in de kinder-
schoenen stonden, werden terugge-
draaid tot nul en worden nu, begin 
juli, mondjesmaat weer aangezwen-
geld.” Giel Roukens, Harry Handels, 
Gerda Bonnie, Henk Kuypers en 
Claire Petit vormden de kern van de 
huidige klankbordgroep die ooit, 
tijdens één van de ‘Jeetemarkten’, 

Wijkpunt, Sjevemet Hoes
Schietgebedjes voor protestantse kerk
actievoerden, de handen op elkaar 
kregen voor het initiatief ‘gemeen-
schapshuis Protestantse Kerk’.

Geschiedenis
In weerwil van een bloeiend verle-
den met wijktrefpunten als het K3-
gebouw, Jeugdhuis, Trefcentrum en 
Het Klooster, bleef Chevremont ja-
renlang verstoken van een ontmoe-
tingscentrum. Stichting Radar moest 
om financiële redenen Pietershof 
sluiten. Na pogingen, in samen-
spraak met onder andere gemeente 
en bisdom, sneuvelde een plan om 
aan de Nassaustraat (kerk Maria ten 
Hemelopneming) een nieuw initi-
atief te ontwikkelen. “Vervolgens 
hebben klankbordgroep en politiek 
hun focus gericht op de protestant-
se kerk, die overigens al in het bezit 
van de gemeente was.”

Een jaar lang schietgebedjes en 
onverdroten inzet van politiek en 
klankbordgroep leidde tot een re-
sultaat dat zich mag laten zien en 
dat vooral door de plaatselijke be-
volking wordt omarmd. Giel Rou-
kens: “De kerk bleef intact met 
dien verstande dat een keuken-

unit - hapjes, koffie en thee zijn 
verkrijgbaar; alcoholische dran-
ken niet - aan één zijde werd 
geplaatst. In de aangrenzende 
ruimtes en verdiepingen wer-
den vergaderzaaltjes en flexibele 
werkplekken - alle ruimtes zijn te 
huur - gerealiseerd en uitgerust 
met de modernste apparatuur. 
De akoestiek in de hoofdruimte 
is verbeterd zodat muziek- c.q. 
dansavonden op kleine schaal, 
plusminus 80 personen, kunnen 
worden georganiseerd in de toe-
komst.”

Activiteiten
Repair Café, taalcursusssen, 
handwerken, yoga, kaarten, 
kortom voor elk wat wils. Als de 
coronagedragsregels het toela-
ten, zal binnenkort ook weer het 
initiatief ‘Kom op de Soep’ wor-
den herstart. “Impuls Kerkrade 
is de belangrijkste gebruiker en 
tevens beheerder van het ge-
bouw. Daarnaast wijkt het basis-
onderwijs (school De Steltloper) 
bij gelegenheid vaker uit naar het 
Sjevemet Hoes evenals de Stich-
ting Gips. De Klankbordgroep, 
waarvan Harry Handels onlangs 
afscheid nam, ondersteunt met 
activiteiten als een kerstavond 
voor eenzamen, ziekenzorgdag 
in samenwerking met Meander, 
enfin genoeg om op te noemen 
in afwachting van normaliteit met 
het oog op corona.

Het Sjevemet Hoes staat letterlijk 
en figuurlijk weer open voor de 
gemeenschap en omarmt de initi-
atieven vanuit die gemeenschap. 
Zij het met de inachtneming van 
de regels van de nieuwe, hopelijk 
post-coronamaatschappij. 

Foto rechts: De voormalige pro-
testantse kerk annex het huidige 

Sjevemet Hoes.Giel Roukens aan het woord in de ‘Harry Handelszaal’ van het complex.
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GESCHIEDENIS

Kerkrade kon er in 1851 op bogen 
de oudste en de volkrijkste platte-
landsgemeente van de provincie 
Limburg te zijn. 
De gemeente telde 7300 inwo-
ners, een gemeenschap met een 
internationaal karakter, waarvan 
de mensen gekenschetst worden 
als vredelievend, warmhartig en 
bezonnen.
Met enige humor laat de kroniek-
schrijver doorschemeren dat “de 
bevolking begiftigd was met een 
droge lever” Hiermee verwijst hij 
naar het aanzienlijk aantal drank-
gelegenheden met vergunning 
die Kerkrade rijk was. Maar liefst 
110 hartverkwikkende gelegenhe-
den waren blijkbaar nodig om het 
in de mijnen opgedane kolenstof 
te neutraliseren. Voorts mocht de 
Kerkradenaar prat gaan op een 
bloeiend verenigingsleven: zeven 
schutterijen, drie muziekkapellen 
en een zangkoor.

In Kerkrade was een gemeente-
school gevestigd voor jongens en 
meisjes. Daar er geen leerplicht be-
stond werd de school niet of matig 
door kinderen bezocht. Dat gold in 
het bijzonder voor meisjes, zij ble-
ven veelal van onderwijs verstoken.
In 1859 wist Deken Quodbach zus-
ters Ursulinen uit Sittard naar Kerk-
rade te halen om een kleine kloos-
tergemeenschap te stichten, die 
zich het geven van onderwijs aan 
meisjes ten doel zou stellen.
De vier zusters kregen het onbe-
woonbaar verklaarde kostershuisje 
van de St. Lambertuskerk als wo-
ning. 
Het nieuwe klooster werd “Maria 
Hilf” gedoopt en de school werd 
gehuisvest in een oud gebouw er-
naast, een voormalige herberg met 
danslokaal. 
De huizengroep, gelegen achter de 
St. Lambertuskerk, werd “Moscou” 
genoemd.
Het verhaal gaat, dat kort na de 
rampzalige veldtocht van Napole-
on naar Rusland er in het café een 
hooglopende ruzie uitbrak, die op 
een geweldige vechtpartij uitliep. 
Deze moet zo heftig geweest zijn, 
dat het bloed van de vechtersbazen 
door de deur de straat opliep.
Vanaf die dag werd het gebouw 
vernoemd naar de veldslag in Rus-
land, die het behouden heeft tot 
aan de sloop in 1920.

Al snel werd het schoolgebouw met 
2 lokalen aan het kerkplein te klein, 
het klooster werd uitgebreid met 
klaslokalen.
In januari 1919 wisten de zusters de 
hand te leggen op een ruim en naar 
alle kanten openliggend terrein aan 
de Onze Lieve Vrouwestraat dat 
geschikt was om een school en een 
klooster te bouwen.
De school was het eerst gereed en 

op 13 september 1920 vond in stilte 
de inzegening plaats door deken 
Schijns. Het gebouw bood ruimte 
aan een lagere- en een muloschool.
De nieuwe St. Ursulaschool was ge-
boren!
Het leerlingenaantal nam zo snel 
toe dat er in september 1923 een 
splitsing ontstond: St. Ursulaschool 
en Heilig Hart school.
In 1921 kon het klooster in gebruik 
worden genomen en in 1933 werd 
kleuterschool St. Ursula aan de 
Holzstraat gebouwd.

Oorlogsjaren
Gedurende de WOII werd normaal 
lesgegeven. Tijdens bombarde-
menten werd in de kelder rozen-
krans na rozenkrans gebeden, 
terwijl de granaatscherven klette-
rend op de daken regenden.
Toen in september 1944 de te-
lefooncentrale van de mijn werd 
opgeblazen, vluchtten radeloze 
burgers naar de kelders van de 
school en klooster. Zo’n 150 men-
sen vonden onderdak en kregen 
tweemaal daags een maaltijd. 
Waar de zusters de ingrediënten 
vandaan haalden mag tot op de 
dag van vandaag een raadsel he-
ten.
Na de evacuatie waren de gebou-
wen bevolkt door Amerikaanse 
militairen en kon er dus geen les 
gegeven worden. Pas in maart 
1945 zorgden de zusters dat de 
school weer beschikbaar was voor 
het geven van onderwijs.

Het tijdperk van het rijke 
Roomse leven
De bronk, die in een wijde boog 
vanuit de dekenale kerk via Rol-
duc en over de Holz terug door 
Kerkrade trok was een jaarlijks 
hoogtepunt!
Urenlang schreden honderden 

meisjes als “sjtrui-engelsjer” door 
Kerkrade. De zusters zorgden on-
derweg voor de bevoorrading van 
strooibloemen. Met zakken vol 
renden ze naar de processie af en 
aan.
De gehele paasvakantie waren de 
zusters al bezig met de voorberei-
ding, het wassen en strijken van 
de processiekleding. Wekenlang 
werd er geoefend met engeltjes in 
allerlei kleuren. Bijna alle zusters 
hielpen mee de meer dan 100 en-
geltjes aan te kleden.
De bronkdag begon al heel vroeg, 
om 6 uur in de ochtend met een 
stille mis, dan hoefden de kinde-
ren niet bij de H.Mis om twaalf uur 
op Rolduc te blijven. 
De engeltjes keerden dan moe en 
voldaan terug naar school om zich 
weer te verkleden.
De zusters sorteerden weer alles 
op maat en soort. Alle ornamenten 
werden weer veilig opgeborgen in 
de processiekamer op de zolder 
van de school.

De zusters Ursulinen reali-
seerden in Kerkrade een in-
drukwekkende reeks onder-
wijsvoorzieningen
Toen in 1959 de zusters het werk 
van 100 jaar in Kerkrade herdach-
ten werd de volgende balans op-
gemaakt: drie kleuterscholen, vier 
lagere scholen, een Uloschool, een 
MMS en een Huishoudschool, be-
volkt door 2730 leerlingen en 91 
leerkrachten, waaronder 18 religi-
euzen.
Hiermee werd het Kerkraadse ge-
zegde: “Zets eng bejieng in ee 
sjtòppelveld en ee joar dróp sjteet 
doa ee kloeëster.” volop bewaar-
heid!

Bron; Honderd jaar Ursulinen in 
Kerkrade, Jacques Schreurs
Ursulinen in Kerkrade, Jo Ploum
Samen groeien naar een nieuwe 
toekomst, Frits Sprokel

“Zets eng bejieng in ee sjtòppelveld…”
Zondag 13 september 2020 is het 100 jaar geleden dat de zusters Ursulinen aan de 
O. L. Vrouwestraat een nieuw schoolgebouw voor de RK meisjesschool St. Ursula in gebruik 
namen. 

prentbriefkaart Mosco

oud-gebouw

nieuwbouw

kerkhofje Ursulinen

 
processie
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Hij solliciteert vervolgens bij de 
PTT als administratie-loketmede-
werker. Na een korte opleiding bij 
de PTT in Heerlen, volgt de aan-
stelling bij de PTT aan de Hoofd-
straat in Kerkrade. Via interne 
opleidingen gaat zijn voorkeur uit 
richting personeel en administra-
tie.
Na enige tijd wordt de overstap 
gemaakt naar het postdistrict 
Maastricht. Vier jaar later wordt 
hij chef personeels- en algemene 
zaken in Heerlen. Na de reorga-
nisatie bij de PTT wordt Janssen 
van 1994 tot 2002 personeelscon-
sulent in Sittard. Hij heeft er dan 
veertig dienstjaren op zitten en 
gaat met de VUT.

In zijn periode bij de PTT in Kerk-
rade zit Janssen niet stil. “Binnen 
de PTT organiseerde ik bijna alles. 
Was voorzitter van de personeels- 
en carnavalsvereniging en er wer-
den regelmatig voetbaltoernooien 
gehouden.”

Ook als vrijwilliger is hij geen on-
bekende in Kerkrade. Bij welzijns-
werk Impuls bezoekt hij ouderen 

Oud P T T-man Toon Janssen
INTERVIEW

“Iedereen komt uiteindelijk op 
zijn plaats terecht en kan waar-
devol zijn.” Dat is de mening van 
Toon Janssen. Sinds 1968 ge-
trouwd met José Engels, vader 
van Chantalle en opa van drie 
kleinkinderen. Een Kerkraadse 
vrijwilliger die graag voor ieder-
een klaar staat en voor ande-
ren bezig wil zijn. Zo ook voor ’t 
Senior Bledsje, is Toon al jaren 
lang bezorger. Het bezorgen van 
het blad is fijn, je bent tenslotte 
in de buitenlucht. Dat geeft hem 
voldoening. Hij spoort ouderen 
dan ook aan, om eventueel ook 
een wijk te nemen om als bezor-
ger actief te zijn.

De nu 74-jarige Janssen is aan de Graverstraat in Spekholzerheide gebo-
ren. Later als hij acht jaar oud is, verhuist men naar de Lupinestraat. Het 
gezin Janssen telt tien kinderen, van wie Toon de oudste is. Na de lagere 
Sint Aloysiusschool gaat hij vier jaar lang studeren aan de priesteroplei-
ding te Rolduc. 

om ze te helpen de administratie 
goed bij te houden. Als coördina-
tor van het parochiekantoor van 
de Sint Lambertus is hij al zo’n vijf 
jaar actief. “Je kunt dit laatste werk 
vergelijken met een klein bedrijf 
met de dagelijkse gang van zaken 
over administratie, personeelsza-
ken en gebouwen. Ik ben er mo-
menteel twee dagdelen per week 
werkzaam.”
Na het vertrek van de paters Sa-
cramentijnen bij de Vredeskapel 
in september vorig jaar, is Janssen 
ook coördinator geworden van de 
Vredeskapel aan de Hoofdstraat. 
“De Vredeskapel is van Kerkrade, 
een stichting. Hierdoor is gewaar-
borgd dat de kapel blijft voortbe-
staan, ook al zou het lege klooster 
verdwijnen,” aldus Janssen. “Er is 
een team geformeerd zodat de 
kapel open blijft. Ik ben zelf lid van 
de Erewacht. Deze Erewacht be-
staat uit 120 personen die afwis-
selend elke dag van 10 tot 15 uur, 
met uitzondering van zondag, op 
enig moment het Allerheiligste 

aanbidden als dank dat Kerkrade 
al 75 jaar een oorlog bespaard is 
gebleven.

En of dat allemaal nog niet ge-
noeg is, organiseert hij vanaf 2001 
om de vier jaar een schoolreünie 
met leerlingen van zijn klas van de 
Sint Aloysiusschool. “Bovendien 
komen we sowieso om de drie of 
vier maanden bijeen met enkele 

oud-klasgenoten in de Heidsjer 
Tref in Spekholzerheide.”

Janssen verzamelt alle boeken 
over Kerkrade. Alles wat met de 
geschiedenis van Kerkrade te 
maken heeft, daarin is hij geïnte-
resseerd. Maar ook boeken van 
Paul Weelen of Frans Haselier zit-
ten in zijn verzameling. Een zeer 
opvallende verzameling heeft hij 
over de Olympische Spelen. Hon-
derden boeken staan hierover 
in zijn boekenkast. “In 1960, als 
de Olympische Spelen in Rome 
plaatsvinden, raak ik gefascineerd 
door dit sportevenement. Ik schrijf 
in dat jaar alle uitslagen op en ga 
boeken verzamelen. Het is een 
enorme collectie geworden en 
ik heb ook al lezingen gehouden 
over de Olympische Spelen. Bij-
voorbeeld in 2004 met de Kerk-
raadse tienkamper Eugène Marti-
neau die deelnam aan de O.S. in 
Athene.”

In al die jaren heeft Toon Janssen 
menige bedevaartreis gemaakt 
naar Spanje, Portugal, Italië en 
Frankrijk. “Het verenigen van een 
bedevaart met het aangename,” 
besluit Janssen.

‘Vrijwilligerswerk geeft voldoening’

“Het was mijn eigen keuze,” vertelt Janssen. “Ik 
volgde intern het gymnasium. Je mocht dan drie 

keer per jaar naar huis. Met Kerstmis, Pasen en de 
grote vakantie. Daar had ik geen moeite mee. Maar 
op mijn zestiende ben ik gestopt met de opleiding. 

Het bleek niet mijn richting te zijn.” 
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Met de vestiging van de Woon-
WijzerWinkel wordt in ieder geval 
binnen Parkstad bijgedragen aan 
het realiseren van de Energie- en 
duurzaamheidsdoelstellingen, vast-
gelegd in het beleidsdocument 
PALET (Parkstad Limburg Ener-
gie Transitie). Het streven hierbij is 

om in 2040 een energieneutraal 
Parkstad te kunnen verwezenlijken. 
Daarnaast heeft de WoonWijzer-
Winkel in Parkstad nog een eigen 
doelstelling geformuleerd. Geba-
seerd op de ervaring van de Woon-
WijzerWinkel in Rotterdam zullen in 
de komende tien jaar in Parkstad  

zo’n 75.000 huishoudens worden 
bereikt met een verduurzaming 
van circa 15.000 woningen in deze 
regio. 

Mocht u nu al aan de slag willen 
met het verduurzamen van uw wo-
ning, dan kunt u alvast terecht op 
de site van de Limburgse gemeen-
ten: nieuweenergieinlimburg.nl. 
Denk hierbij eraan om alvast lokale 
bedrijven te betrekken uit uw regio. 
Daarnaast kunt u in de WoonWij-
zerWebshop (woonwijzerwebshop.
nl) al diverse producten bestellen 
waarmee u zelf aan de slag kunt. 
Straks zullen de gemeenten, de 
site van nieuweenergieinlimburg.nl 
en de WoonWijzerWinkel u samen 
voorzien van informatie rondom 
bestaande en nieuwe plannen in 
uw gemeente, theoretische uitleg 
van zaken geven en u wijzen op de 
mogelijkheden van advies en uit-
voering in uw eigen regio. 

INFORMATIE

Het thema duurzaamheid is de 
laatste jaren enorm populair. Bin-
nen iedere gemeente of provin-
cie zijn er andere regelingen en 
subsidies van toepassing om 
dit te ondersteunen. Veel men-
sen zien met alle mogelijkhe-
den door de bomen het bos niet 
meer. Want hoe verduurzaamt u 
nu op een efficiënte manier uw 
woning? Welke maatregel levert 
het meeste op? Hoe krijgt u uw 
energierekening omlaag? Door al 
deze ontwikkelingen op het ge-
bied van duurzaamheid, blijft de 
behoefte aan persoonlijk advies 
groeien. 

Om u hierin te ondersteunen 
opent de WoonWijzerWinkel Lim-
burg in Parkstad zijn deuren. Om-
dat deze vestiging een initiatief is 
van de zeven Parkstadgemeen-
ten, kan de WoonWijzerWinkel u 
een advies geven dat volledig is 
afgestemd op de mogelijkheden 
binnen uw gemeente (in ieder 
geval de Parkstadgemeenten). 
De WoonWijzerWinkel zal hier-
mee de rol op zich nemen van het 
Energieloket van alle Parkstadge-
meenten (en wellicht straks van 

meer gemeenten in Limburg). 
Aan de Universiteit van Maastricht 
is onderzoek gedaan naar de be-
hoeftes van consumenten rond-
om verduurzaming. Hieruit bleek 
dat consumenten geïnteresseerd 
zijn in - en bereid tot - het nemen 
van duurzaamheidsmaatregelen 
wanneer deze betaalbaar blijken 
te zijn. Daarnaast dient er zowel 
transparant als onafhankelijk ad-
vies gegeven te worden, waarbij 
de rol van de gemeente duide-
lijk is voor de consument. Zo kan 
er hulp worden geboden bij het 
vinden van financieringsmogelijk-
heden zoals subsidies of leningen 
die het verduurzamen van de wo-
ning mogelijk maken. De Woon-
WijzerWinkel zal met zijn concept 
in deze behoeftes voorzien. 

In de winkel staan mede namens 
de gemeenten de adviseurs voor 
u klaar met informatie over alle 
duurzame producten. Daarnaast 
kunt u een persoonlijk advies 
krijgen. In het persoonlijk advies 
zal de WoonWijzerWinkel, kijkend 
naar uw huidige woonsituatie, vol-
ledig in het duurzaamheidspro-
ces adviseren en offertes aanvra-

gen bij gecertificeerde bedrijven/
installateurs/uitvoerders uit uw 
regio. U wordt in dit proces van 
A tot Z geholpen en voorzien van 
het meest efficiënte advies op 
maat dat past bij uw woning, situ-
atie en budget. Het verduurza-
men van uw woning wordt hier-
mee gemakkelijker dan dat het 
ooit geweest is. Niet alleen wan-
neer u een koopwoning heeft, 
maar ook wanneer u een woning 
huurt zijn er toch diverse moge-
lijkheden. 

Na onderzoek in zowel binnen- 
als buitenland, is ervoor geko-
zen om een bestaand initiatief en 
bewezen concept van de Woon-
WijzerWinkel, gevestigd in Rotter-
dam, ook hier in Limburg te reali-
seren. Zoals gezegd zal vanaf dit 
najaar de Limburgse variant zich 
vestigen in het bedrijvencomplex 
rondom het Roda JC-stadion aan 
de zijde van het grote parkeerter-
rein. Zo is het goed bereikbaar 
voor iedereen. Naast het bezoe-
ken van de winkel/showroom kunt 
u hier straks ook terecht voor 
diverse themadagen, informatie-
bijeenkomsten en meer. 

HET VERDUURZAMEN VAN UW WONING, NU GEMAKKELIJKER DAN OOIT 
Op initiatief van de Parkstadgemeenten, waaronder de gemeente Kerkrade, zal zich dit najaar de Woon-
WijzerWinkel vestigen in de bestaande bedrijfsomgeving aan de Roda JC- Ring. In de winkel/showroom 
kunt u zien én ervaren welke oplossingen er zijn op het gebied van duurzaam wonen. Er zijn diverse duur-
zame oplossingen te vinden, van eenvoudige verbeteringen tot technische installaties. Er zijn oplossingen 
beschikbaar voor iedere woning en voor ieder budget. 

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

www.apetito.nwww.apetito.nl • info@apetito.nl

Meer weten? Bel gratis
0800 - 023 29 75

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER

HEERLIJKE MAALTIJDEN

   Ruime keuze in maaltijden, 

voor- en nagerechten

  Wekelijks vriesvers aan 

huis bezorgd

  Ook dieetmaaltijden te 

bestellen

  Gratis klantenservice

 Gratis dieetadvies

 Geen verplichtingen

 Geen bezorgkosten

Ook natriumarm!

Informeer naar de mogelijkheden.

aan huis bezorgd!aan huis bezorgd!
Vanaf
€ 5,69

per maaltijd

exclusief eventuele 

ledenkorting

Dichtbij huis maak je de leukste uitstapjes! Alle at-
tracties, bezienswaardigheden en tips om lekker te 
‘shoppen’ of te genieten van een hapje en drankje 
vind je op www.beleefkerkrade.nl (rubriek Eropuit).
Natuurlijk vind je daar ook tips voor de mooiste 
wandel- en fietsroutes en rondleidingen. Bij het 
VVV-Servicepunt in HuB (Theaterplein 30) is de 
gratis ‘Eropuit’-folder te krijgen. Ook de Stadswan-
deling, de brochure ‘11 Wandelingen in Eurode’ en 
de brochure ‘Langs oorlogssporen in Kerkrade’ zijn 
daar gratis verkrijgbaar.

LEKKER EROPUIT!
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Vanaf november 2018 werkt ge-
meente Kerkrade, in samenwer-
king met Provincie Limburg, IBA 
Parkstad en gemeente Kerkrade 
aan een concreet gezondheids- 
en vitaliteitsprogramma. Dat doet 

de gemeente ook samen met 
heel veel partners uit de gezond-
heidszorg, het sociale werk, het 
onderwijs, de sport etc. Het pro-
gramma dat wordt ontwikkeld is 
gericht op het verbeteren van de 

levenskwaliteit van de inwoners 
van Kerkrade. Het programma is 
niet alleen bedoeld voor Kerk-
rade. Kerkrade is kartrekker en 
aanjager met Center Court, maar 
ook de omliggende regio kan 

Center Court: een gezonde toekomst voor Kerkrade
Na afronding van de grote renovatie van het stadshart wordt nu het voormalige Atriumterrein aan-
gepakt. Daar wordt een spannend project gebouwd: Center Court. Het plan voorziet in een sporthal, 
zwembad, parkeergarage en aantrekkelijke parkachtige openbare ruimte. De nieuwe gebouwen op het 
voormalige Atriumterrein terrein vervangen de sterk verouderde voorzieningen van D’r Pool en sporthal 
Kerkrade West. Beide gebouwen zijn technisch afgeschreven. Center Court maakt het centrum echt af.

Naast investeren in gebouwen, investeren we met Center Court in een nieuwe gezondere toekomst voor de inwo-
ners van Kerkrade. Want met slopen, bouwen en renoveren alleen doe je de inwoners van de stad tekort. Ook het 
persoonlijke welzijn stond na de sluiting van de mijnen onder druk. Sociale en gezondheidsproblemen tekenen al 
tientallen jaren onze regio. Samen met onze buurgemeentes, Provincie Limburg en heel veel partners in het sociale 
werkveld en de gezondheidszorg hebben we besloten daar iets aan te gaan doen. We stellen ons tot doel dat onze 
inwoners op lange termijn gezonder en vitaler worden. Dat is hét speerpunt van Center Court.

KEUZES MAKEN
De aanpak van Center Court is 
anders. We zullen het echt anders 
moeten aanpakken willen we de 
gezondheid en vitaliteit van de 
inwoners duurzaam verbeteren. 
Dat betekent ook iets voor hoe 
gemeente Kerkrade werkt. In wel-
ke programma’s gaan we inves-
teren? De focus ligt op gezonde 
jeugd, vitaler ouder worden en 
een vitale wijk. Welke bestaande 
programma’s gaan we uitbrei-
den? Bijvoorbeeld de Gezonde 
Bassischool van de Toekomst. 
Met welke bestaande program-
ma’s, projecten en activiteiten 
gaan we stoppen omdat duide-
lijk is dat ze onvoldoende of niet 
aantoonbaar bijdragen aan de 
gezondheid en vitaliteit van inwo-
ners? Gezondheid hangt samen 
met belangrijke onderwerpen 
waar de gemeente verantwoor-
delijk voor is. Bijvoorbeeld de in-
richting van de openbare ruimte, 
armoede, arbeidsmarkt, onder-

wijs, sport en cultuur. Om Kerkra-
de gezonder en vitaler te maken 
zullen over al deze onderwerpen 
keuzes moeten worden gemaakt. 
De bouwtijd van de gebouwen 
op het voormalige Atriumterrein 
bedraagt circa 2 jaar. Daarnaast 
werkt een team van specialis-
ten intensief aan de opbouw 
van het gezondheids- en vita-
liteitsprogramma voor Center 
Court. 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Gemeente Kerkrade zal regelma-
tig communiceren over de voort-
gang. Zowel van de bouw, als 
van de ontwikkeling en uitrol van 
het gezondheidsprogramma. We 
informeren u dan via nieuwsbrie-
ven, social media en een website 
die daarvoor gemaakt wordt. Wilt 
u op de hoogte blijven? Meld u 
dan alvast aan voor de nieuws-
brief. Stuur daartoe een mail naar 
centrumplankerkrade@gmail.com, 
met de vermelding ‘nieuwsbrief’.

meedoen met de programma’s 
die in Kerkrade bedacht en uitge-
voerd worden. Dat past heel goed 
bij het masterplan “Zuid springt 
eruit”, dat is opgesteld door de 
Zuid-Limburgse gemeenten, pro-
grammabureau Trendbreuk en 
de GGD. In dit plan spreken alle 
Zuid-Limburgse gemeenten af om 
samen te werken aan de uitdagin-
gen op het gebied van gezond-
heid en vitaliteit. 

Verbeteren gezondheid en vitaliteit staat voorop 
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- 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. 

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.

GESCHIEDENIS

Het Bosquet Rolduc is een park-
achtig hellingbos rondom de Ab-
dij Rolduc. De naam van dit bos 
stamt uit de tijd van de Franse 
bezetting. In de Annales Roden-
ses, de kroniek van Kloosterrade, 
wordt het bos in 1114 beschreven 
als kreupelhout. Het bos wordt te-
genwoordig ook wel het ‘Duivels 
Bosch’ genoemd, vanwege de 
steile hellingen. 

Het hellingbos van Abdij Rolduc 
heeft in de 18e eeuw (Franse tijd) 
de naam Bosquet, het Franse 
woord voor bosje, gekregen. Het 
is een cultuurbos en veel bomen 
zijn schenkingen die de Abdij 
mocht ontvangen. Het Bosquet 
omzoomt vier vijvers die gevoed 
worden uit de bronnen (de Vrou-
wenzijp) die uit de helling komen. 
De vijvers zijn de oudste visvij-
vers van Nederland. De Abdij 
kweekte zelf vis, die in het katho-
lieke geloof op vrijdag en zeker 
in de vastentijd werd gegeten. 
De tweede vijver wordt ook wel 
‘keukenvijver’ genoemd, omdat 
een deel van het keukenafval 
via een glijbaan rechtstreeks in 
de vijver ging als visvoer. In de 
seminarietijd werd er in de win-
ter op de bevroren vijvers ge-
schaatst. In de kerstvakantie, de 
studenten waren dan naar huis, 
mocht de Kerkraadse bevolking 
op de vijvers genieten van het 
schaatsplezier. 

De vijvers worden omsloten door 
gemengde loofbossen met een 
ondergrond die vooral uit nitro-
fiele flora bestaat. De boomlaag 
wordt bepaald door Es (Fraxinus 
excelsior) en Gewone esdoorn 
(Acer pseudoplatanus), soms 
aangevuld met een enkele Zo-
mereik (Quercus robur), Zoete 
kers (Prusus avium) of Haagbeuk 
(Carpinus betulus). In de derde 
vijver ligt een klein eilandje met 
een Treurwilg (Salix vitellina var. 
pendula) erop. 

Het bosgebied boven de derde 
vijver bestaat uit een parkachtig 
hellingbos met Zomereiken (Quer-
cus robur), Beuken (Fagus sylvati-
ca) en een rij aangeplante Ame-
rikaanse eiken (Quercus rubra) 
waar een zeer fraaie bomenlaan 
met een ietwat vreemde naam, 
de Olifantenlaan, doorheen loopt. 
Deze laan wordt door wandelaars 
veel gebruikt met op enkele plek-
ken tussen de bomen struwelen 
met rododendrons die in het voor-
jaar een kleurenpracht tevoor-
schijn toveren. 

Het zuidelijke gedeelte oogt 
een stuk natuurlijker en bestaat 
uit een hoog opgaand beuken-
bos en een gemengd eikenbos. 
Dwars door het Bosquet van Rol-
duc loopt een grote geologische 
storing, de Feldbissbreuk. Deze 
breuk loopt onder de kerk en de 
kantine van gymnasium Rolduc 
door. Langs de Feldbiss kwamen 
regelmatig aardbevingen voor, 
onder meer op 22 oktober 1873 
en op 24 juni 1877. In de geschie-
denis van Rolduc staat een aard-
beving op 18 september 1692 
beschreven, waarbij op verschil-
lende plaatsen burchten en hui-
zen werden omgeworpen, bron-
nen uitdroogden en weilanden in 
moerassen veranderden. De kerk 
van Rolduc werd zo hevig getrof-
fen door de aardbeving, dat het 
bovenste gedeelte van de gevel 
naar beneden viel en de gewel-
ven honderden scheuren oplie-
pen. Het Bosquet en de vijvers 
van Abdij Rolduc vormen samen 
voor veel mensen een natuurge-
bied waar men graag verblijft. 

De informatie is samengesteld 
door IVN Kerkrade. 

Voor informatie over activiteiten, 
lezingen en wandelingen:
www.ivn.nl/afdeling/kerkrade.

De olifantenlaan in het Bosquet Rolduc
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Met een fikse draai aan de cen-
trale mengkraan zette burgemees-
ter Becht op 13 september 1951 de 
achttien douches en vier baden van 
het splinternieuwe badhuis Terwin-
selen in werking.  In zijn openings-
toespraak prees de toenmalige 
eerste burger van Kerkrade in het 
belang van een goede volkshygi-
ene de samenwerking tussen het 
Fonds voor Sociale Instellingen 
(FSI), de Staatsmijnen en de ge-
meente. Anno 2020 is het voor-
malige badhuis al vele jaren een 
Radar-woonvorm bestaande uit 20 
appartementen voor bewoners met 
een lichte verstandelijke beperking.

Agnes Pals, zoals ze zegt: “Ee me-
edje van der Sjtaat”, ziet zich nog 
lopen van de Vloedgraafstraat naar 
het badhuis. Een blok zeep in het 
washandje en dat samen inge-
draaid in een handdoek onder de 
arm. “Een keer per week. De spul-
len nam je mee van thuis, ofschoon 
ze ook te huur waren in het bad-
huis. Dat vond mijn moeder echter 
te duur. Zoals het douchen zelf ook, 
want na verloop van tijd veran-
derde de frequentie van eens per 
week naar een keer in de veertien 
dagen.”

Noodzaak
Een badhuis was pure noodzaak; 
de algemene hygiëne was gebrek-
kig.  Over die noodzakelijke be-

hoefte werd reeds voor de oorlog 
gerept. De mijnindustrie draaide, 
zeker in de opbouwfase naar de 
oorlog, op volle toeren en in de 
vele mijnwerkerswoningen, de kolo-
niën van Kerkrade, was er een nij-
pend gebrek aan ruimte en wasge-
legenheid vanwege de vaak grote 
gezinnen. En de stad telde in die 
jaren meer dan 4000 arbeidersge-
zinnen. 
Eind jaren veertig waren er schet-
sen voor een badhuis aan de Bos-
straat in Bleijerheide en Terwinse-
len. Het plan Bosstraat sneuvelde 
en de keuze viel op het veel minder 
centraal gelegen alternatief.

Het Fonds voor Sociale Instellingen 
bracht 60.000 gulden in en ge-
meente plus Staatsmijnen, ieder 20 
mille, “om een behoorlijk geoutil-
leerd badhuis te waarborgen”. De 
Kerkraadse raad zette met het sub-
sidiebesluit op 9 december 1949 
het licht op groen. FSI werd beheer-
der en de Staatsmijn Wilhelmina de 
leverancier van het warme water 
voor de voorziening.

Bezoeken
Vier badcellen en achttien douches 
zorgen voor een maximale capaciteit 
van 650 baden per dag. Die eerste 
drie maanden in 1951 resulteerde dat 
in 6000 bezoeken en het eerste vol-
le jaar 1952 stond de teller op ruim 
40.000 bezoeken.
Agnes Pals: “Ofschoon ik nog steeds 
meen die sterke geur van de Sun-

light zeepblok - die was gemakkelijk 
in tweeën te breken zodat één helft 
thuis in het bakje op de aanrecht lag 
en ik de andere helft meekreeg - in 
mijn neus te hebben, had je wel altijd 
een schoon gevoel. Fris en met natte 
haren over straat naar huis. Zo’n dou-
chebeurt duurde amper tien minu-
ten, want dan stond men op je deur 
te kloppen. Na twee jaar was de pret 
voor mij voorbij, want mijn moeder 
vond het te duur. Ik weet niet hoe-
veel ze betaalde, maar ik moest ge-
woon weer als voorheen eens per 
week in de wasteil in de keuken. Als 
laatste, want de kleintjes waren eerst 
aan de beurt.”

Rendabel is het badhuis nooit ge-
weest. Voor de gebruikers werd 
een ‘billijke vergoeding’ gehan-
teerd, vermoedelijk 15 cent voor 
een douchebeurt en 40 cent voor 
het gebruik van het bad, daar-
naast waren er nog inkomsten uit 
het gebruik - c.q. de verhuur - van 
zeep, handdoeken en badmut-
sen, maar exploitatiedekkend 
waren die inkomsten niet. Tot het 
einde (midden jaren 60) moest er 
geld bij. Tegen die tijd waren de 
vele nieuwgebouwde woningen 
en flatgebouwen voorzien van 
badkamers en werden de gezin-
nen kleiner. De noodzaak van het 
fenomeen badhuis Terwinselen 
kwam te vervallen; het gebouw 
werd jaren nadien aangepast ten 
behoeve van een andere, nieuwe 
functie. 

Terwinselen ging in bad aan de Dr. Nolensstraat

Een aantal jaren geleden is er 
landelijk gestart met de Week 
Tegen de Eenzaamheid. Dit jaar 
wordt aandacht geschonken aan 
dit onderwerp van 1 tot 8 oktober 
2020. 
Tijdens deze week worden in 
Kerkrade allerlei activiteiten ge-
organiseerd, waaraan u kunt 
deelnemen. Zo kunt u eenmalig 
gratis deelnemen aan de diverse 
activiteiten van Impuls, van wan-
delen tot yoga en van biljarten 
tot schilderen. Daarnaast organi-
seren ook de muziekschool, de 
Vrije Academie en de bibliotheek 
in deze week extra activiteiten. 
Let goed op berichten in de soci-
ale media en Via Kerkrade.

Gezellige middag
Op dinsdag 6 oktober vindt vanaf 
14.00 uur een gezellige middag 
plaats in ‘t Sjtaaterhoes in Ter-
winselen. Er is gratis koffie, vlaai 
en muziek! Tijdens deze middag 
kunt u kennismaken met andere 
mensen, die zoals u behoefte 
hebben aan gezelschap. En als 
u dit wilt, kunt u op basis van uw 
interesses en behoeftes, gekop-
peld worden aan een andere per-
soon waarmee u dingen samen 

kunt ondernemen. Er zijn gedu-
rende deze middag vrijwilligers 
aanwezig, die u graag hiermee 
behulpzaam zijn.

óp Sjiep
Er worden geregeld allerlei ont-
moetingsactiviteiten georgani-
seerd. Afgelopen juli zijn de seni-
orencomplexen in Kerkrade-West 
bezocht, waar de bewoners met 
een gratis ijsje zijn verrast (zie fo-
to). Daarnaast zijn er plannen om 
te starten met de ‘Op Sjiep Bus’. 
Met een kleine personenbus kunt 

u er gezellig op uit, zoals naar de 
GaiaZoo of een keertje winkelen. 
Meer informatie en aanmelding.
Bel voor meer informatie en aan-
melding naar Impuls, Team Wel-
zijn, telefoonnummer 
(045) - 545 63 51.

Let op: bij het schrijven van dit 
bericht zijn de actuele ontwik-
kelingen met betrekking tot het 
corona-virus niet bekend. Houd 
daarom de berichten in de media 
in de gaten of activiteiten wel of 
niet doorgaan.

WEEK TEGEN EENZAAMHEID
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We brengen een bezoek aan de 
volkstuintjes bij industrieterrein 
Dentgenbach. Wij gaan voor een 
verhaaltje over tomaten, in het 
bijzonder de paarse en/of zwar-
te tomaat. Er bestaan al paarse 
wortels, gele courgettes en groe-
ne asperges. Maar zwarte toma-
ten zijn dit seizoen het must-ha-
ve-gewas voor kassen, zeggen 
telers.

Voorafgaande aan ons bezoek 
hebben we op het internet wat aan 
recherche gedaan. We vonden on-
der meer een verhelderende tekst 
over de ‘Indigo Rose’ oftewel de 
‘Osu Blue’. Ons bezoek dient ter 
aanvulling op wat we al te weten 
zijn gekomen. We hebben al gele-
zen dat het bij de vermelde namen 
gaat om een groep van tomaten 
met een formaat tussen de kers-
tomaat en vleestomaat, een mid-
denmaat dus. Dit geldt evenzeer 
voor de zwarte tomaat. Na jaren 
lang ambachtelijk kruisen en 
selecteren, en zonder ge-
netische manipulatie, lukte 
het Jim Myers van de Ore-
gon State University om de 
eerste echte paarse tomaat 
het levenslicht te laten zien, 
eentje met dezelfde antioxi-
danten als de blauwe bes. 
Als sinds 1960 is deze pro-
fessor samen met zijn stu-
denten bezig met het per-
fectioneren van een tomaat 
met paarse schil. Wie, zo 
horen we nu, in de winkel op 
zoek gaat naar de zwarte to-
maat, heeft veel speurwerk 
voor de boeg. Niet te krij-
gen! Maar, zo wordt ons ook 
verteld, dat gold nog niet zo 
lang geleden ook voor de 
blauwe bessen. En die vind 
je nu overal. 

Bij ons rijst de vraag wat er 
bijzonder is aan de zwarte 
tomaat alsook aan de ‘Indigo 
Blue’. Ze bevatten antioxi-

danten, dezelfde al bij bosbessen. 
Deze en andere stoffen blijken, zo 
vernemen we, als bijkomend effect 
te hebben dat donkere tomaten 
een gunstig effect hebben op de 
menselijke gezondheid. 
Namen van tomaten hebben vaak 
een mooie klank. Dat kun je toch 
moeilijk ontkennen als je namen te 
horen krijgt als de ‘Groene Zebra’, 
de ‘Black Prince’, de ‘Little Black Ti-
ger’ en de ‘Belgium Giant’. Die laat-
ste overigens, zo wordt ons verteld, 
kan tot 3 kilo zwaar worden. En dan 
hebben nog de ‘Turkse Muts’, een 
tomaat met een chocoladesmaakje. 
Verder nog de perzik-, de banaan- 
en ananastomaat. Maar dat alles 
als een tussendoortje.

Terugkomend op ons eigenlijke 
onderwerp: om te komen tot de 
juiste kleur, zeg maar blauw, paars 
en zwart, heb je natuurlijk daarvoor 
bestemd zaad nodig. Dat blijkt in 
de praktijk niet zo heel eenvoudig. 

Sterker nog je moet bij aankoop van 
het zaad je oren goed te luister leg-
gen en je ogen goed de kost geven. 
Anders zou je wel eens een ander 
dan het gewenste resultaat kunnen 
krijgen, in ieder geval als het gaat 
om de kleur. Over die kleuren is 
nog wat anders op te merken. Als je 
het zaad koopt en zaait moet je niet 
denken dat je snel ziet welk soort to-
maat je gaat krijgen. In het begin zie 
je geen verschil tussen de diverse 
soorten tomaten. Pas na verloop van 
tijd wordt de aparte kleur aan de 
buitenkant zichtbaar. In de tussentijd 
zorgt de zon voor de kleur, narijpen 
en bijkleuren kan nodig zijn. Als je 
ze opensnijdt blijken zwarte toma-
ten van binnen gewoon helder rood 
te zijn. 
Als u tomaten wilt zaaien is de stel-
regel, zo leert ons onderzoek, om 
dat in de maanden februari en maart 
te doen. Als deze ongeveer 10 cm 
hoog zijn, plant ze dan om in potjes. 
Dat alles bij voldoende licht. Verder 

is de waterhuishouding be-
langrijk. Watertoevoer is dan 
ook nodig. De zwarte tomaat 
behoort tot het klimmende of 
hogere type. Daarbij moeten 
de zijscheuten -in vakjargon 
dieven genoemd- regelmatig 
worden verwijderd.

Over de smaak hebben we 
ook nog iets te vertellen. Die 
kun je, zo lezen we, net zo 
benoemen als bij gewone 
tomaten: een juiste balans 
tussen zoet en zuur. Ons 
bezoek aan de volkstuintjes 
loopt ten einde. We vertrek-
ken weer, maar pas nadat we 
zijn voorzien van een paar 
heerlijk uitnodigend ogende 
exemplaren van de Indigo 
Blue. Nog even een weekje 
laten rijpen, dan zijn ze hap-
klaar, krijgen we als tip mee. 
U kunt de volkstuintjes ook 
bezoeken. Voor informatie 
kunt u terecht bij 
servie.willems@telfort.nl.

Tomaten kleuren niet alleen maar rood
en notabele uit Eygels-
hoven, die in het orkest 

van de plaatselijke politiek 
een eerste viool speelt, weet 
de weinige vrije tijd, die 
hem resteert, aangenaam 
en nuttig te besteden. Hij 
is een hartstochtelijk kwe-
ker van bloemen. Zijn tuin 
is in de zomer een lusthof 
van smaakvolle kleuren en 
vriendelijke geuren.

Bloemen eisen een tedere en 
aandachtige verzorging. Daar-
bij is het gebruik van goede 
teelaarde van groot belang. 
De Eygelshovenaar is druk be-
zig de teelt van een voor deze 
streken geheel nieuwe bloems-
oort voor te bereiden. Het ‘je 
van het’ ! 

Hij zoekt daarvoor de beste 
teelaarde, die hij vinden kan. 
En als hij die goedkoop kan 
krijgen, zou het dwaasheid 
zijn, er geld voor uit te geven. 
Hij is als liefhebber van bloe-
men tevens een minnaar van 
de natuur en kent de bossen in 
de omgeving van Eygelshoven 
als zijn holle kies. Peinzend 
over het vraagstuk ‘teelaarde’ 
herinnerde hij zich van enige 
jaren terug een majestueuze 
holle knotwilg, die in de idyl-
lische landelijkheid van het 
naburige Finkenrath stond. 
Hij had destijds de boom ont-
dekt tijdens een wandeling 
met zijn kinderen en het was 
voor de kleinen een verruk-
kelijk spel geweest, om door 
het brede gat in de stam in de 
donkere diepte van de wilg te 
kijken.

en vluchtige verkenning 
verschafte de Eygelsho-

venaar de zekerheid dat de 
boom er nog stond. En zeer 

vroeg op een morgen, toen er 
nog weinig mensen op straat 
waren, zodat zijn verschijning 
nauwelijks de aandacht trok, 
begaf hij zich op weg naar de 
wilg, voorzien van een polle-
pel en een emmer. Een blik 
in het inwendige bevestigde, 
dat het onderste gedeelte van 
de uitholling nog steeds opge-
vuld was met puike teeltaar-
de. De Eygelshovenaar wrong 
zich met zijn bovenlijf naar 
binnen. Half buiten, half in 
de boom balanceerde hij op de 
rand van het gat als een weeg-
schaal, die het juiste evenwicht 
niet kan vinden. De aarde lag 
toch dieper dan hij gedacht 
had en moest zich ver naar vo-
ren buigen, om er bij te kun-
nen. Dit werd hem noodlottig. 
Plotseling verloor hij het even-
wicht. De ‘weegschaal’ sloeg 
aan één kant door. Met het 
hoofd naar beneden schoot de 
Eygelshovenaar het gat in, tot 
hij met de beide handen op de 
zo begeerde teelaarde steunde. 
Het was, ‘nuchter bekeken’, 
een dot van een hoogstandje. 
Maar de toestand, waarin on-
ze vriend zich bevond, was al-
lesbehalve benijdenswaardig. 
De holte was zo diep dat zijn 
beide benen nog juist uit het 
gat staken en tegen de mor-
genstond kwispelden, maar 
hij had daardoor niet voldoen-
de houvast om zich achteruit 
op te hijsen en weer naar bui-
ten te krabbelen. Op dit vroe-
ge uur kwam geen sterveling 
voorbij de wilg, en de posi-
tie, waarin hij verkeerde, werd 
steeds hachelijker, vooral ook 
omdat het met de volle zwaar-
te van het welvarende lichaam 
op de armen steunen buiten-
gewoon vermoeiend was. Ver-
twijfeld graaide de Eygelsho-
venaar met een hand langs de 

kant van de uitholling en zo-
waar, hij vond een steunpunt, 
waardoor hij deze hand ho-
ger kon plaatsen. De herinne-
ring aan de blijmoedige jaren, 
waarin hij een geoefende tur-
ner was, keerde bij hem terug. 
Met de uiterste inspanning 
slaagde hij er tenslotte in om 
tastend van steunpunt naar 
steunpunt zich achterstevoren 
uit de holte te werken. Toen 
hij eenmaal weer normaal op 
de begane grond stond leunde 
hij uitgeput tegen de wilg en 
het duurde minuten voordat 
hij opnieuw de oude was.
Zonder teelaarde en zonder 
pollepel, die in de wilg was 
achtergebleven, is de Eygels-
hovenaar huiswaarts gekeerd, 
er heilig van overtuigd dat nie-
mand hem had gezien. Bij zijn 
weten heeft hij ook in alle ta-
len gezwegen over het kruip-
in- en kruip-uit-avontuur, dat 
hij heeft beleefd, zelfs tegen-
over zijn huisgenoten. En toch 
weet iedereen in Eygelshoven 
het. Er is hem zelfs gevraagd, 
of hij tijdens de eerstvolgen-
de raadsvergadering als edel-
achtbare op handen naar bin-
nen komt wandelen. Dat moet 
voor hem, na deze solide trai-
ning, een koud kunstje zijn, 
doch om elk misverstand te 
voorkomen: “Daar denkt hij 
niet aan.”

JOURNALIST
Artikel uit het Limburgsch 
Dagblad van 14-12-1955.

Gevonden door medewerker 
van Eygelshoven door de Eeu-
wen.

Avontuurlijk hoogstandje in een uitgeholde wilg
E

E
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voor iedereen!
• maatschappelijk werk
• sociaal raadslieden
• vrijwilligerscentrale
• jeugd- en jongerenwerk
• bureau integratie
• ouderenwelzijn

• ouderenadvies

Door het corona-virus zijn ook voor de komende
periode diverse activiteiten

nog tot nadere datum geannuleerd. 

De Activiteitenkalender is aldus wederom niet gevuld.
Wij hopen dat hier spoedig verandering in komt.

Blijf de informatie volgen via de wijkpunten in onze gemeente.

Bezorgers gezocht
Wij hebben positieve berichten ontvangen op ons verzoek, dat wij in diverse buurten een tekort 
hebben aan bezorgers van ons blad. Hartelijk dank daarvoor!

Desondanks zijn wij toch nog op zoek naar bezorgers. Vooral om te plaatsen op onze reservelijst. 
Helaas kan door ziekte of andere omstandigheden, de vaste bezorger een keertje niet bezorgen en 
dan is een reserve van harte welkom. Dus wilt u in uw buurt éénmaal per kwartaal een uurtje tijd vrij 
willen maken om het blad te bezorgen, neem dan contact op met Wim Robroek.

Wij zijn tevens op zoek naar een buurt coördinator, dit is diegene, die een aantal bezorgers voorziet 
van hun te bezorgen exemplaren van ons blad. Deze wordt gezocht voor de buurt Eijgelshoven-Kom.

Interesse? Meld u dan aan bij Wim Robroek.
Telefoon (045) 546 40 70, e-mailadres: g.robroek-schreurs@hetnet.nl


