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De volgende uitgave van ons blad verschijnt in maart 2021.
De Kerkraadse senioren die in 2021 65 jaar werden of worden, ontvangen pas in 2022 “ ‘t Senior Bledsje”.

‘t SeniorBledsje
voorwoord 

De winter staat voor de deur...
Beste lezers, de bladeren worden geel en bruin, de herfst neemt afscheid, de 
winter wacht.
Zo ook de donkere dagen. Die geven ons de gelegenheid om warmte en sfeer 
te creëren in onze huiskamers.
Helaas verstoort het virus de gezelligheid. Blijf gezond, let goed op elkaar en 
volg de maatregelen op. Onze uitgave van december gaat 
ongetwijfeld een bijdrage leveren om ervoor te zorgen 
dat wij de feestmaand december goed doorkomen. Het 
kerstfeest nadert,  zie onze voorpagina.
Het vervolg op onze rubriek Buitenbeelden in Kerkrade 
is zeker de moeite waard. Verder nieuws betreffende het 
Belastingteam, het Logeerhuis, dan wel de vernieuwde 
Campus, nu Flexiforum geheten.
Ook de sport krijgt de aandacht, lees het interview van 
Leon Jeurissen met oud-voetballer Pierre Vermeulen.
Wij ontvangen de goede wensen van onze 
burgemeester, mevrouw Petra Dassen-Housen, zo ook 
van wethouder Leo Jongen.
Al met al, ga er goed voor zitten. Blijf vooral contact houden met je naasten, 
door te bellen, dan wel met behulp van allerlei digitale snufjes. Kom je er zelf 
niet uit, neem contact op met het Team Welzijn van Impuls. Wij verwijzen graag 
naar de bijdrage in ons blad.

Wij wensen jullie allen mooie feestdagen, maak het gezellig en een goed begin 
voor 2021!

De Redactie
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Lieve mensen, Leef luu, 

Zoals u ongetwijfeld weet was het 
een zeer bewogen jaar. Een jaar 
waarin we te maken kregen met 
een nieuw soort uitdaging, waar-
van niemand de omvang kon voor-
zien. Een pandemie. Waar deze 
term eerst voelde als een spook 
uit het verleden, is het nu onze re-
aliteit. 

Tijdens een crisis als deze kun-
nen er twee dingen gebeuren: de 
samenleving wordt hechter, of ze 
valt meer en meer uit elkaar. Als 
burgemeester kun je alleen maar 
hopen op het eerste. Dat mensen 
elkaar moed inspreken. Elkaar een 
warme hand toereiken. Een beetje 
extra liefde geven. 

Maar zelfs ik had niet kunnen 
voorzien hoe massaal de luu va 
Kirchroa elkaar te hulp zouden 
schieten. Overal werden initiatie-
ven opgezet, door jong én oud. 
Van boodschappen doen voor de 
buren tot het regelen van opvang 
voor kinderen van zorgmedewer-
kers. Burgers hebben hun krach-
ten gebundeld en iedereen heeft 

zijn steentje bijgedragen. 
Nu de feestdagen voor de deur 
staan hoop ik dat we deze hartver-
warmende mate van saamhorig-
heid kunnen blijven vasthouden. 
Deze decembermaand is namelijk 
anders dan we gewend zijn. Grote 
gezelschappen moeten verme-
den worden en de aanloop naar 
de kerst zal anders zijn. We moe-
ten creatief zijn om de feestdagen 
in een nieuw, coronaproof jasje te 
steken. 

Vorig jaar deed ik een beroep op u 
om stil te staan bij mensen die, in 
deze feestelijke periode, hun een-
zaamheid nog meer voelen. Deze 
boodschap is dit jaar nog relevan-
ter. Door het virus staan onze so-
ciale contacten onder druk. Opa’s 
en oma’s moeten voorzichtig zijn in 
de contacten met bijvoorbeeld hun 
kleinkinderen. Mensen die tot de 
risicogroep behoren, gaan minder 
de deur uit.

Ik wil u dan ook vragen om elkaar, 
juist in deze periode, opnieuw die 
warme hand toe te reiken. Elkaar 
opnieuw dat beetje extra liefde te 
geven. Houd goed contact met uw 

naasten, op een verantwoorde wij-
ze. Neem wat boodschappen mee 
voor de buurvrouw, of skype of bel 
met die ene vriend die het moeilijk 
heeft. Laat weten dat je aan elkaar 
denkt. Want alleen samen maken 
we van deze dagen een feest voor 
iedereen. 

Namens het college wens ik u, 
ondanks deze vervelende situatie, 
warme feestdagen toe. En voor 
2021 vooral een goede gezond-
heid!

Uw burgemeester,

Petra Dassen-Housen 

Nieuwjaarswens
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EE jroEës complot
Dat vuur allemoal vuur d’r jek weëde jehaode, weest 
intussje jidderenne. Pak diech de hoeëgtsiet van 
d’r minister Wietsenhausen mit ’t Else Vierus. Va 
hoeëgtsiete en bejrebnisse kans te corona krieje en 
doarum darfe doa mar ing haffel lu bij zieë, heesjt ‘t. 
Mar dat is jaar nit zoeë: dat jelt alling vuur miech 
en vuur uuch, nit vuur de hótvólee. Die leëft in zaus 
en braus en went ze jetrappeerd weëde, heesjt ‘t: ’dat 
had ik niet moeten doen en daar heb ik spijt van!’ Doa 
mósse v’r ’t mit doeë. Jeleuft miech: corona besjteet 
nit!
(Verwaart uuch ‘ne roeë potloeëd; in d’r meëts kant 
uur aafrechene mit die ziepsjaf. Óp ’t Duutsj moeëte 
ze ziech óch ’t sjrieftsuug öm tse sjtemme zelver 
mitnèëme)
Uur hat miech natuurliech nit nuedieg öm uuch tse 
vertselle, dat de eëd nit rónk mar plat is. Uur zut zelver 
noa d’r Sjwartswald jevare en hat jee moment jemerkt 
dat uur övver ‘ne boebel an ’t vare woart. En zut uur 
d’r Tsinterkloas jange ópzukke i Sjpanje – deë woeënt 
i Madrid in e palies en hat doa mit d’r sjwatse Piet 
cadeautjes besjteld bij Bol.com – dan wist uur dat de 
autobaan ram plat is bis i Madrid an tsouw.
Dat óp Venus lèëve besjteet is óch nuus nuits. De 
jelierde dunt ‘t noen vuurkómme of dat jet nuits 
wuur. Al hongede joare zunt de Veneriesje krankhete 
bekankt: óp Venus lofe ze mit de nakse vót eröm. 
Venus is de jöttin van d’r seks. Weë die jöttin veriert… 
En weë nit va hinger d’r mond (!) is, weest wat doa 
van kunt. 
Jet angesj: mit de hank óp ’t hats kan iech uuch zare: 
mit ’t klimaat is nuus loos. Dat ’t ies sjmiltst óp d’r 
nordpool, dat de permafrost i Siberië an ’t ópweeche 
is, dat vuur de ing hits-jolf noa de anger mósse 
verdoere, is nit ömdat de eëd ópwermt, mar ömdat 
de sjtatistieken angesj weëde oes-jelaad. Iech han ’t e 
forumlid hure zare. 
En dan nog jet: jiddere mörje kunt de zon óp vanoes ’t 
Duutsj en jeet ze ónger óp ’t Belsj. Zoeë drieënt de zon 
öm de eëd. Uur kant ’t mit eje oge zieë! Sjwiendel en 
nog ens sjwiendel, wat ze ós vertselle.
Of uur dan jaar nuus doa teje kant 
ongernèëme? Verwaart uuch ‘ne 
roeë corona-potloeëd; dem hat 
uur in d’r meëts nuedieg.
D’r Battraaf 

Het voormalige schoolgebouw 
Campus in Kerkrade-West heet 
voortaan Flexiforum. Na een 
intensieve periode van het uit-
werken van een businessplan 
en diverse aanpassingen aan de 
constructie, wordt het markante 
gebouw aan de Spekhofstraat 15 
weer volledig in gebruik genomen. 
 
De gemeente is blij dat er na ja-
ren leegstand eindelijk weer een 
bestemming komt voor dit prach-
tige schoolgebouw. De bestem-
ming is gebaseerd op de thema’s 
leren, werken en leven. Huurders 
zijn zowel gemeentelijke als maat-
schappelijke organisaties, dienst-
verleners als commerciële bedrij-
ven. Deze mix van huurders moet 
van Flexiforum een levendige 
‘community’ maken. 

De naam Flexiforum is afgeleid 
uit het oude Rome, Forum voor 
de openbare ruimtes (forum) waar 
evenementen en bijeenkomsten 
plaatsvonden. Flexi is afgeleid 
van het Romeinse flessibile, wat 
staat voor soepel, buigzaam en 
lenig, de manier waarop partijen 
samenwerken. Flessibile is tevens 
een Italiaanse muziekterm, die 
weer past bij Kerkrade als klank-
stad. 

Kerkrade krijgt hiermee een uniek 
concept waarbij leren, werken en 
ontspanning centraal staan. De 
eerste nieuwe huurder was Kin-

dercentrum Ratatouille. Zij heb-
ben de afgelopen maanden hard 
gewerkt om de door haar gehuur-
de ruimte klaar te maken voor 
gebruik. Ratatouille verzorgt kin-
deropvang en buitenschoolse op-
vang in een 24/7 concept. Inmid-
dels hebben meer organisaties 
hun intrek in het pand genomen.
 
Nieuwe en vertrouwde ge-
zichten
Stichting Popmuziek, de Vrije Aka-
demie (Vazom) en de vakopleiding 
voor de Installatiebranche waren 
al tijdelijke gebruikers van Flexifo-
rum en zullen ook hun plek in het 
gebouw behouden.  Ook de Ruil-
winkel, de stichting Spelend Kind 
en de Voedselbank hebben hun 
intrek in het gebouw. 

In het gebouw is een mooie ont-
moetingsplek gemaakt. Bewoners 
van Kerkrade kunnen hier terecht 
voor ontmoeting, maar ook met 
vragen die ze hebben op het ge-
bied van maatschappelijke onder-
steuning en ondersteuning bij hun 
administratie (Humanitas Thuisad-
ministratie)
 
De komende maanden zullen nog 
diverse andere partijen verhuizen 
naar Flexiforum, hieronder ook 
een aantal bedrijven die leerplek-
ken in hun organisatie ter be-
schikking stellen. Die leerplekken 
komen ten goede aan kandidaten 
van de gemeente en het UWV. 

Om de kansen die in het gebouw 
ontstaan optimaal te benutten en 
de kandidaten op die leerplek-
ken goed te kunnen begeleiden 
heeft de gemeente besloten de 
afdelingen Poort, Re-integratie en 
Sociale recherche in Flexiforum 
te huisvesten. Het streven is om 
deze afdelingen per 1 december in 
Flexiforum gehuisvest te hebben.

‘Events en sports’
In het gebouw worden in samen-
spraak met de huurders ook evene-
menten georganiseerd. Het gebouw 
krijgt hiermee nadrukkelijk ook een 
publieksfunctie. De voormalige aula 
is hiervoor uitstekend geschikt. Het 
eerste ‘event’ dat we in Flexiforum 
hebben georganiseerd is het groot-
schalige reguliere vaccinatiepro-
gramma van de GGD Parkstad. In 
de laatste week van september en 
de eerste week van oktober heb-
ben ca. 4.000 kinderen uit Parkstad 
Limburg hun vaccinatie gehad.  

Het gebouw beschikt ook over 
een drietal geschakelde sportza-
len. Deze zalen staan ter beschik-
king van de huurders, sportvereni-
gingen en organisaties, gericht op 
fitheid en gezondheid. Inmiddels 
heeft zich al een groot aantal par-
tijen gemeld.
 
Kijken op afspraak
Flexiforum is 1 juli in gebruik geno-
men, dat betekent dat het gebouw 
ook open is voor bezoek. Belang-
stellenden die een kijkje willen ne-
men, zijn welkom maar in verband 
met de coronamaatregelen alleen 
op afspraak. Voor een afspraak 
kan een berichtje gestuurd wor-
den naar: info@flexiforum.nl 

Hoewel we de opening grootst 
hadden willen vieren gaat dat he-
laas niet. De feestelijke opening 
stellen we dan ook uit naar een 
moment dat dit weer mogelijk is. 
Uiteraard zullen we u daarvan tij-
dig op de hoogte stellen.

Campus Kerkrade heet voortaan ‘Flexiforum’ Het BelastingTeam van Impuls in Coronatijd
Ook het BelastingTeam 
van Impuls ontkwam niet 
aan de regels. De voor 

velen geplande hulp bij het invullen van de aangifte 
inkomstenbelasting moest van de ene op de an-
dere dag worden stilgelegd. Alle afspraken werden 
opgeschort in afwachting van versoepelingen van 
de maatregelen. Deze kwamen er echter niet bin-
nen de periode die voor het indienen van de aangifte 
als uiterste inleverdatum gold. Door het team werd 
gezocht naar mogelijkheden om voor iedereen dan 
tijdig uitstel aan te vragen. De inlevertermijn werd 
zodoende verlengd tot 1 september en het team kon 
alleen maar afwachten of er tegen die tijd dan wel 
versoepelingen zouden zijn. Eind juni mochten de 
bibliotheken weer open en kon het BelastingTeam 
in de beide locaties in Kerkrade de hulp weer her-
starten. In de locatie van Impuls in het Sjtaater Hoes 
kon de hulp echter pas vanaf begin augustus weer 
plaatsvinden. Door de inzet van bereidwillige vrijwilli-
gers zijn we er in geslaagd om alle aangiften vóór de 
sluitingstermijn van 1 september in te dienen. 

Ook voor het komende jaar wil het BelastingTeam u 
weer behulpzaam zijn bij het indienen van uw aangif-
te inkomstenbelasting. Een en ander is echter afhan-
kelijk van de omstandigheden na januari 2021. Is het 
corona-virus nog onder ons?  Zijn er nog beperkin-
gen die ons worden opgelegd? Laten we hopen dat 
dit niet het geval zal zijn. Hopen dat er weer activitei-
ten kunnen plaatsvinden waaraan iedereen toch zo’n 
behoefte heeft. Dat er weer sociale contacten, waar 
dan ook, mogelijk zijn. De tijd zal het leren.

De volgende editie van ’t Senior Bledsje verschijnt he-
laas niet tijdig om u te informeren over de mogelijkhe-
den die er dan zijn voor de hulp bij het invullen van uw 
aangifte. Houd derhalve begin volgend jaar, januari en 
februari, de publicaties in ‘Via Parkstad’, ‘Hallo Kerkra-
de’, de ‘Anselbode’ en ‘Westernieuws’ in de gaten. 

Wij hopen u ook volgend jaar weer terug te zien en 
van dienst te kunnen zijn.

De vrijwilligers van het BelastingTeam van Impuls.
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Het jaar 
2020 zul-
len we niet 
snel verge-
ten. Covid 
19 heeft 
een stem-
pel gedrukt 
op onze sa-
menleving.

Veel activiteiten voor en door se-
nioren – denk aan de Meer Be-
wegen voor Ouderen activiteiten 
-  konden in 2020 niet of slechts 
gedeeltelijk doorgaan. Ook het 
verenigingsleven heeft een zwaar 
jaar achter de rug en wie weet wat 
de toekomst gaat brengen. Daar 
waar normaliter veel inwoners 
bezig en betrokken zijn bij allerlei 

activiteiten, al dan niet in vereni-
gingsverband, heeft Covid 19 ons 
in de teugels gehouden. 
Onder deze omstandigheden wer-
ken aan het verder invullen en uit-
werken van diverse programma’s, 
zoals bijvoorbeeld de aanpak van 
de Eenzaamheid en aandacht voor 
de (jonge) Mantelzorgers is niet 
gemakkelijk. Juist bij het verder 
uitwerken van deze zaken is inter-
actie met en tussen de beleids- 
makers (wethouder/ambtenaren) 
en inwoners belangrijk. Het enkel 
achter de bureautafel maken van 
beleid is achterhaald en niet meer 
van deze tijd. Het geluid, het sig-
naal van inwoners en maatschap-
pelijke instellingen is belangrijk om 
een goed en gedragen beleid te 
maken. 
Deze tijd vraagt  om creatieve op-

lossingen en benaderingen: een 
uitdaging voor ons allen.
Een belangrijk project waar we 
momenteel mee bezig zijn is de 
verdere uitwerking van de inhou-
delijke  programma’s van Vie- le-
ven in beweging (voorheen Center 
Court Kerkrade). 
De programma’s die uiteindelijk 
ervoor moeten zorgen dat we in 
Kerkrade gezonder en vitaler wor-
den, van jong tot oud! 
Hierover wordt en blijft u geïnfor-
meerd.
Ik wens u allen alvast prettige 
feestdagen én blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Leo Jongen

wethouder Ouderenbeleid
en Welzijn

Een bewogen jaar!

Het was zeven uur ’s avonds toen Maria Lassauw in 
haar slaapkamer viel. Zo hard, dat ze niet meer overeind 
kwam. Vijftien uur lag ze daar. Bont en blauw en onder-
koeld. Dat was half april. Nu, zo’n drie maanden later, zit 
ze in haar stoel in de woonkamer. Ze oogt 
gezond, heeft de haren mooi in model 
en draagt fleurige kleren. “Dat ik hier nu 
weer zelfstandig kan wonen, heb ik echt 
aan het Logeerhuis te danken”, vertelt ze.

Ze had die avond in april een extra zwa-
re pijnstiller genomen vanwege hevige 
rugpijn. “Dat had ik niet moeten doen, 
want daardoor raakte ik even weg en viel ik.” De uren 
die volgden waren angstig. “Ik dacht: dit is het einde en 
raakte bewusteloos.”
Het was de huisarts die ’s ochtends alarm sloeg toen hij 
haar vergeefs probeerde te bellen. Niet veel later arri-
veerde de ambulance. “Zij hebben mij toen naar het Lo-
geerhuis gebracht.”
Van die eerste week in het Logeerhuis kan ze zich niet 
veel herinneren. “Mijn zoon kwam, die herkende ik eerst 
niet. Ik heb die eerste avond ook gehallucineerd en kon 
geen normaal gesprek voeren.” Lopen ging evenmin en 
haar eetlust was weg. “Ik lag wel in een heerlijk bed in 
een hele mooie kamer met een televisie voor mijn neus. 
De mensen om me heen waren lief en behulpzaam. Ze 
vertelden mij wat er gebeurd was en dat ik in het Logeer-
huis was om op te knappen.” Een ding wist Maria Las-
sauw zeker: ze wilde niet meer terug naar huis. “Zo bang 
was ik om thuis weer te vallen. Ik dacht ook: hoe kan ik 
mezelf nu verzorgen? En dan zeiden de medewerkers: 
daar zijn we hier mee bezig, dat u de dingen weer zelf 
kunt doen. Daar word je echt in gestimuleerd.” 

Oefenen
Langzaam krabbelde ze weer op. “Ik heb heel veel ge-
oefend met de fysiotherapeut. Hij gaf mij echt moed. Ik 
leerde weer zitten en opstaan. Hij zei ook: ‘Je kunt best 

weer lopen, begin maar eens met de rol-
lator’. En dat lukte. Het eten in het restau-
rant smaakte me ook steeds beter. En ik 
weigerde het toetje niet meer. Integen-
deel, heerlijk vond ik het!” In de tussentijd 
werd vanuit het Logeerhuis een ‘inspectie’ 
in haar woning geregeld, met als doel: wel-
ke aanpassingen zijn nodig om Maria Las-
sauw veilig huiswaarts te laten keren? Zo 

kwam er een alarm en een saltoslot, zodat de thuiszorg 
binnen kan. “Na een tijdje zei ik: ik wil wel weer naar huis. 
Ik had er weer vertrouwen in en was niet meer bang om 
te vallen. Het gaat nu goed. Ik krijg hulp van de thuiszorg 
en familie. Vooral van mijn zoon Vincent en van Reinier, 
de zoon van mijn vorig jaar overleden dochter. Ook mijn 
nichtje Annemie doet veel voor mij. Ze staan me allemaal 
bij met raad en daad. En daar ben ik heel dankbaar voor.

Logeerhuis Parkstad
Het Logeerhuis Parkstad in Kerkrade, gevestigd op de 
2e verdieping van Hoog Anstel, is bedoeld voor men-
sen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld 
na een behandeling in het ziekenhuis. Of omdat zij 24 
uur zorg nodig hebben, of omdat een mantelzorger tij-
delijk geen zorg kan bieden. Het verblijf staat in het te-
ken van herstel en het bevorderen van de zelfredzaam-
heid van mensen, zodat zij weer terug kunnen keren 
naar hun vertrouwde omgeving. Kijk op onze website 
voor meer informatie: https://www.meandergroep.com/
wonen-met-zorg/logeerhuis-parkstad

Weer op de been na een verblijf in het Logeerhuis

Maria Lassauw (88)
“Je wordt echt 

gestimuleerd om 
de dingen

zelf te doen.”

Sinds 7 september 2020 musice-
ren de senioren van het Limburgs 
Keyboard Orkest (LKO) in de oefen-
ruimtes van de stichting Popmu-
ziek Parkstad (SPP). Die bevinden 
zich in het Flexiforum Kerkrade, dat 
is de voormalige Campus. “Het is 
lastig om een geschikte ruimte te 
vinden die voldoende groot is voor 
onze club en overdag beschikbaar. 
Via een van onze kinderen werden 
we geattendeerd op deze locatie 
en we zijn er heel blij mee”, aldus 
lid John van de Warenburg.

Nooit te oud
John is een van de eerste leden 
van het LKO, dat al sinds de jaren 
80 van de vorige eeuw actief is. 
“We zijn begonnen als Heerlens 
Orgel Sociëteit en repeteerden in 
Hoensbroek. Op het hoogtepunt 
waren we met 20 leden. Op dit 
moment zijn we met 7 leden, er 
kunnen dus nog wel enkele leden 
bij. Het oudste lid is trouwens in de 
70, je bent bij ons dus nooit te oud 
om mee te kunnen musiceren.”

Plezier staat voorop
Muzikaal leider Winand Hermans 

vult aan: “Doel van de club is om 
met zoveel mogelijk plezier sa-
men muziek te maken. Dat staat 
voorop, daarnaast geven we ook 
uitvoeringen. Dat is tegenwoordig 
veel gemakkelijker te organiseren 
omdat de apparatuur zo mobiel is 
geworden. Vroeger moest je met 
zware orgels slepen, dat hoeft nu 
gelukkig niet meer. Zeker voor ons 
senioren is dat fijn.”

Voorbeeld doet volgen
Voorzitter Henk Gehring van de 
stichting Popmuziek Parkstad: “We 
vinden het heel leuk dat op deze
manier oud én jong van onze ruim-
tes gebruikmaken. Vooral omdat 
deze groep graag overdag aan
de slag wil met hun hobby, terwijl 
de jongeren vaak ’s avonds willen 
repeteren. Op deze manier wordt 

optimaal van onze faciliteiten ge-
bruikgemaakt en het draagt tevens 
bij aan ons project muziek voor en 
door ouderen. Behalve het delen 
van de ruimte treedt er nu ook al 
kruisbestuiving op bij de bestaande 
popbands. Je ziet steeds vaker sa-
menstellingen, waarbij jongere mu-
zikanten zich aansluiten bij muzikan-
ten van middelbare leeftijd. Als er 
nog meer mensen op deze wijze bij 
ons aan de slag willen, kunnen ze 
contact opnemen met mij. Dan be-
kijken we samen de mogelijkheden. 
Omdat we sinds kort over 5 volledig 
ingerichte oefenruimtes beschikken, 
mag dat geen probleem zijn.”

Voor meer informatie kunt u bellen 
met Henk Gehring, voorzitter stich-
ting Popmuziek Parkstad
Telefoon: 06 -  42 05 84 10

SENIOREN ONTDEKKEN POPMUZIEK PARKSTAD
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Went ’t werm tseptember is, sjloffe 
ze nog mar jans kót, de elfjes van 
d’r krisman. En ze weëde jans flie-
sieg, den ’t werk kan werm bejin-
ne. Ze boene en sjroebe de sjliet 
van d’r krisman blietseblank bis 
dat ’t pieng deet an de oge, zoeë 
blinkt alles. In d’r oktober bakke 
ze plets-jer, kóch en waffele mit 
en oane sjokkelaad en maache ze 
klumpsjer en sjnuuts i alle moase 
en klure en ‘t weëde jesjenker va 
hoots jemaad. In d’r november 
weëde de jesjenker i krispapier je-
pakd mit jode sjtrikke drum. En ze 
weëde sjun jesjtabeld óp de sjliet 
en jód vas-jebónge mit dikke roeë 
koad. Doanoa weëde de rende-
re sjtondelank jebusjteld jiddere 
daag en jód jevoord en ze krieje 
Noordpoolwasser tse drinke, den 
doa junt ze zoeë sjun va blinke, 

went ’t werm detsember weëd. Be-
jin detsember weëde d’r baad en 
de friezoer van d’r krisman werm i 
fatsoen braad en weëd ziene aller-
betste antsóg veëdieg jelaad um 
aa tse sjtreufe. De sjliet weëd veë-
dieg jezatsd en de sjelle weëde al-
lenäu nog ins effe kontroleerd. Al-
les is perfekt en de rees kan noen 
bejinne. 

Noa nog e rönke uvver d’r Noord-
pool mit de elfjes óp de sjliet um 
tse prove is óch d’r krisman veë-
dieg vuur zieng rees. Dan reest 
heë mit jans vöal “Ho Ho Ho” en 
sjellejekliengel durch de wólke 
eraaf noa de lu óppen eëd en de 
elfjes winke ‘m noa bis dat ze hem 
nit mieë kanne zieë. Dat maat ze 
ummer jans effe verdrislieg den 
ze zalle ‘m ing tsiet mósse misse, 

hönne leve krisman. Mar jeluk 
doert mar ummer effe den noen 
weëd d’r jroeëse hoespoets jedoa, 
went d’r jouwe man van hoes is. 
Ze boene de vinster en de vin-
sterbenk en óch hön eje elfebenk 
ónger de beum. ’t Daach weëd 
orrentlieg jesjroebd den doa mós 
ja sjpieëder d’r krisman mit zieng 
sjliet en rendere werm óp lande. 
Ze sjtubbe durch ’t janse hoes en 
boene bis dat alles wie inne sjpeiel 
blinkt. ’t Janse hoes is blietseblank 
en sjtroalt.

Óp 31 detsember is alles wie nui 
en zitse de elfjes allenäu ónger de 
beum vuur ‘t hoes tse wade óp d’r 
krisman mit zieng rendere en sjliet. 
En vanoes ’t nieks durch de dikke 
wiese wólke is heë endlieg noa 
lang wade werm heem. Ieëtsj zient 
ze zieng naas die jroeëser is wie 
ing naas van e rendeer. Die naas 
kunt ummer kótter bij en ze kanne 
de sjelle en de rendeerpoeëte hu-
re en dan hure ze noa al die tsiet 
werm ’t vuur hön zoeë jans be-
kankde “HO HO HO” en sjteet heë 
vuur hön naas. Wat zunt ze vroeë 
dat heë werm doa is. 

Vuur de duur sjteet inne lange 
dusj sjun jetseerd mit limmenaad 
en kóch en de elfjes hange an d’r 
krisman zieng lippe um tse loes-
tere wat heë allenäu tse vertselle 
hat. Heë vertselt alles wat heë hat 
beleëfd en bedankd zieng elfjes 
vuur al hönne flies en vertselt en 
vertselt en vertselt uvver nieëks 
joar krismes, nieks joar, nieks…. . 
En zitszend in zienge jemuutlieje 
sjtool en vertsellend en kóch ès-
send is ‘t plötslieg jans sjtil an dusj 
den d’r krisman is i sjlof jevalle noa 
zieng lang rees.  

Jessie Spin-Schlicher
mitglied van D’r Wauwel
6 detsember 2018

Ing Wainachts-jesjiechte um vuur tse leëze vuur de kingskinger

De elfjes van d’r Krisman

De bestuursleden van Seniorenraad Kerkrade wensen u allen
gezellige kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2021!

Wim Beulen
Elly van Huet
John Huijnen
Margriet van Leusen (voorzitter)
Jo Linders (vice-voorzitter)
Thea Lurken-Ploum (penningmeester)
Mariet Maassen 
Guus Mouwen (secretaris)
Ernst Peters 
Truus Ploum
Piet Schepers
John Smeets

Contactgegevens:
Postbus 140, 6460 AC Kerkrade
seniorenraadkerkrade@gmail.com

Seniorenraad KerkradeSRSeniorenraad Kerkrade

Na een ogenschijnlijk rustige zo-
mer, waarin het coronavirus ver-
slagen en zelfs verdwenen leek, is 
het dit najaar begonnen aan een 
heftige terugkeer. En wat voor 
eentje! Zowel de besmettingscij-
fers als opnames in het ziekenhuis 
liegen er niet om en ook de maat-
regelen die de overheid neemt zijn 
niet mals. Medio oktober heeft mi-
nister-president Mark Rutte maat-
regelen ingevoerd, die het beste 
zijn te omschrijven als een soort 
‘mini-lockdown’. De belangrijkste 
boodschap: beperk je sociale con-
tacten!

Een zware mededeling die eenie-
der van ons getroffen heeft. Want 

wie heeft er zo nu en dan geen 
behoefte aan een luisterend oor, 
een praatje over het weer? Geluk-
kig zijn er tegenwoordig een hele-
boel (digitale) snufjes op de markt 
die het mogelijk maken om toch in 
contact te blijven met elkaar, maar 
dan wel op een veilige afstand. 
Natuurlijk kun je lekker ouderwets 
bellen met elkaar, maar veel leuker 
is het om elkaar te zien. Heeft u 
al eens gehoord van de volgende 
programma’s waarmee je kunt ‘vi-
deobellen’?

Skype, Face Time (alleen voor te-
lefoons, tablets en laptops van het 
merk Apple), Microsoft Teams,
Zoom, Whatsapp.

Allemaal hele gebruiksvriendelijke 
programma’s en/of apps die het 
mogelijk maken om in contact te 
blijven met elkaar. Wellicht staat 
een aantal van deze programma’s 
al standaard op uw telefoon, ta-
blet of laptop! Als Impuls Kerkrade 
vinden we het dan ook belangrijk 
om deze mogelijkheden onder 
de aandacht te brengen. Juist nu 
moeten we namelijk oog blijven 
houden voor elkaar. ‘Skype’ dus 
eens een keertje met die buur-
vrouw, voer een ‘Whatsapp’-ge-
sprek met een groep kameraden 
of ‘Face Time’ gezellig een uurtje 
met je kleinkind. Het zijn namelijk 
de kleine dingen die het leven op 
dit moment kleur geven. 

Blijf in contact, al is het op afstand

Wilt u wel maar komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met Team Welzijn van Impuls Kerkrade, via tele-
foonnummer (045) 545 63 51. We helpen u graag op weg in de wereld van deze ‘digitale ontmoetingsmoge-
lijkheden’. En wees niet bang: het is makkelijker dan u misschien denkt!
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Vanaf de tafel in de woonkamer 
van Frans en Sophie Kreijen aan 
de Hoofdstraat wordt toegege-
ven aan de nieuwsgierigheid van ’t 
Senior Bledsje en van afstand een 
blik gegund voorbij het waakzaam 
traliewerk. 
Kijken in het bouwwerk in traditi-
onalistische stijl; een blik achter 
die asymmetrische gevels met hun 
lisenen (uit de muur springende 
verticale stroken) en risalieten 
(gevelvoorsprongen). Opgetrok-
ken in kruisverband en doorbroken 
met speklagen van geglazuurde 
zwarte, gele en rode baksteen. De 
twee bouwlagen worden afgedekt 
door zogenaamde schilddaken met 
leien in maasdekking.

“De entree”, zegt Frans Kreijen, 
“vond en vind ik het mooiste deel 
van het huis. Die trap, het bordes 
met dat beeld en dan die grote hal 
erachter met die schitterende mar-
meren vloer. Ik word er sentimen-
teel van als ik eraan terugdenk.”
Op het veelhoekig grondplan heeft 
architect Meijers-Crouten, in 1912 
in opdracht van wijnhandelaar en 
eerste bewoner/eigenaar Wiel 
Vogels, zijn fantasie alle ruimte 
gegeven. “Vanuit de hal kom je in 
de salon. Een grote ruimte, waarin 
twee vleugels staan. Rechts van de 
salon loop je de woonkamer bin-
nen en vervolgens de leeskamer 
waar, naast een gewone piano, het 
bureau van mijn vader stond.”
Gerard Hubert Joseph Kreijen was 
algemeen chirurg en gynaecoloog 
in het Kerkraadse St. Jozefzieken-
huis. De dokter was een kunstken-
ner en -verzamelaar en hobbyres-

taurateur. 
“Pap had zoveel schilderijen dat 
we eigenlijk geen behang op de 
muren nodig hadden. Enkele jaren 
na de oorlog, nadat het gezin in 
1940 vanuit het Groene Kruis-ge-
bouw, gelegen tussen de achter-
kant van het gemeentehuis en het 
voormalige ziekenhuis, naar de 
villa vertrok, heeft hij achter zijn 
bureaukamer een serre, de bijkeu-
ken en twee garages laten bou-
wen. Naast de serre en grenzend 
aan de keuken was onze speelka-
mer. Een grote ruimte waarin, zeg 
maar, het hele gezin de meeste tijd 
doorbracht.”
Vader was meestal uithuizig; moe-
der altijd worstelend met haar bro-
ze gezondheid. De negen Kreijen-
kinderen, vijf jongens en vier 
meisjes, vielen doorgaans onder 
het consequente toezicht van twee 
dienstmeisjes. “Ik herinner me dat 
ze regelmatig met de potlepel ach-
ter ons aan zaten. Wij waren ook 
bepaald geen lieverdjes.”
 
Diverse keren benadrukt Frans in 
het gesprek dat hij en zijn broers 
en zussen een gelukkige kinder-
tijd hebben gehad in een omge-
ving die aan opgroeiende jeugd 
meer dan voldoende ruimte en uit-
daging bood. Naast kunst speelde 
muzikaliteit een grote rol. Piano, 
maar ook andere instrumenten 
werden door het gezin bespeeld, 
terwijl de moeder haar mooie, ge-
schoolde sopraanstem ten gehore 
bracht.

Naast de al genoemde speelka-
mer lag er aan de achterkant van 

de villa een parkachtige omgeving 
en daarachter de grote moestuin. 
Voor het onderhoud was meneer 
Cornet, de tuin- en klusjesman en 
tevens chauffeur van de ziekenau-
to, verantwoordelijk.
“Wij speelden verstoppertje of pro-
cessie in het park. Zus Marlene in 
de rol van Maria, gezeten op een 
houten paard, aan het hoofd van 
de stoet, terwijl ik aan het eind van 
de voorstelling aan een knutselal-
taar de mis opdroeg.”

De eerste verdieping bestond uit 
twee kleinere slaapkamers, een 
logeerkamer, een naaikamertje 
en de ouderlijke slaapkamer. Een 
grote badkamer completeerde de 
ruimtes op die etage. “Die badka-
mer werd alleen door onze ouders 
gebruikt. Wij kregen onze weke-
lijkse grote wasbeurt in een teil in 
de bijkeuken. De tweede verdie-
ping telde, naast de kamer van de 
dienstmeisjes, nog zes kleinere 
slaapkamers.”

Dr. Kreijen overleed toen hij 64 was. 
Mevrouw Kreijen-Lauenroth woon-
de tot aan haar dood op 86-jarige 
leeftijd, in de villa. Tot op de dag 
van vandaag is het rijksmonument 
in eigendom van een ‘Kreijen’, actu-
eel zus Marie-Thérèse.

Frans Kreijen: “Ik hoop dat dit 
schitterende huis, waaraan zo-
veel mooie herinneringen kleven, 
altijd in de Kreijen-familie blijft. En 
mocht het ooit vervreemden, dan 
verwacht ik dat een nieuwe eige-
naar deze villa zo en met respect in 
stand houdt.”
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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

Villa Kreijen
Achter de muren van een Rijksmonument
Niersprinkstraat 45. Onherroepelijk wordt de blik van de voorbijgan-
ger getrokken door de villa, enigszins terug gelegen van de huidige 
bebouwingslijn van de straat, meestal in de halfschaduw. De ligging 
zorgt voor extra mystiek. Het stoere hekwerk laat geen twijfel bestaan 
bij ongewenste gasten. 

PlusPunt Medisch Centrum is een 
initiatief van Huisartsen Oostelijk 
Zuid-Limburg en Zuyderland Me-
disch Centrum. Huisartsen en spe-
cialisten werken binnen het centrum 
nauw met elkaar samen, zodat pa-
tiënten met laagcomplexe medi-
sche klachten specialistische zorg 
krijgen buiten de ziekenhuismuren. 
Het voordeel voor de patiënt: meer-
dere specialismen op één locatie, 
korte wachttijden, snelle diagnoses 
en behandelingen, persoonlijk en 
dichtbij. Bovendien zijn de behande-
lingen en een aantal onderzoeken 
vrijgesteld van eigen risico en blijft 
de eigen huisarts betrokken. Veel 
patiënten die bij PlusPunt Medisch 
Centrum komen, hoeven niet meer 
naar het ziekenhuis. Dit leidt tot aan-
zienlijke daling van de zorgkosten 
per patiënt, zo blijkt uit onderzoek 
van de Universiteit Maastricht.
Bij PlusPunt Medisch Centrum kun-

nen patiënten terecht voor onder-
zoek, advies en behandeling op het 
gebied van Cardiologie, Dermatolo-
gie, KNO, kleine Chirurgie, Interne 
Geneeskunde, Gynaecologie, Or-
thopedie en Ouderenzorg. Patiën-
ten kunnen na een verwijzing van 
de huisarts bij Pluspunt Medisch 
Centrum terecht.

De medische specialist van PlusPunt 
neemt eerst de klachten met de pa-
tiënt door en laat eventueel onder-
zoek direct uitvoeren. Daarna volgt 
een behandelvoorstel. De huisarts 
krijgt dit samen met de resultaten 
van het onderzoek dezelfde dag te 
horen, waarna in overleg met de pa-
tiënt een behandelplan wordt opge-
steld. In de meeste gevallen volstaat 
één bezoek aan PlusPunt Medisch 
Centrum voor diagnose en (eventu-
ele) behandeling van de klachten. 
Patiënten kunnen doorgaans binnen 

een week bij PlusPunt terecht. On-
derzoeken en behandelingen wor-
den binnen één dagdeel uitgevoerd. 

PlusPunt Medisch Centrum is ge-
legen aan de Roda J.C. Ring 21 in 
Kerkrade, boven AH XL. Meer weten 
over Pluspunt Medisch centrum? Kijk 
dan op de website www.pluspunt-
medischcentrum.nl. Hier vindt u bij 
Media ook een duidelijk filmpje waar 
exact wordt uitgelegd hoe alles voor 
de patiënt verloopt als deze wordt 
verwezen naar PlusPunt MC. 

PlusPunt Medisch centrum

 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

INFORMATIE
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Oud-profvoetballer Pierre Vermeulen
INTERVIEW

Al op jonge leeftijd weet Pierre 
Vermeulen dat hij profvoetbal-
ler wil worden. Hij groeit op in de 
wijk Heilust aan de Anemonen-
straat. Na de lagere school gaat 
hij naar de LTS in Kerkrade. “Heb 
op die school alles geprobeerd: 
automonteur, electriciën, lassen. 
Maar ik had alleen voetballen in 
mijn hoofd. Mijn beste punt was 
nog voor Duits”, zegt de nu 64-ja-
rige Pierre. Hij voetbalt een jaar 
bij de jeugd van Heilust en stapt 
dan over naar Roda JC. Na alle 
jeugdelftallen bij Roda JC te heb-
ben doorlopen, krijgt hij zijn eer-
ste profcontract. “Met een con-
tract van 300 gulden per maand 
heb ik een tijdje in het tweede 
elftal gespeeld, getraind door 
Gène Gerards. Omdat ik semiprof 
was, werkte ik nog als magazijn-
meester bij Ploem aan de Grupel-
lostraat. Mijn doorbraak in het 
eerste elftal kwam onder trainer 
Bert Jacobs in 1974. Al snel zat ik 
als linksbuiten bij Jong Oranje. In 
totaal speelde ik negen wedstrij-
den voor het Nederlands elftal.”

Samen met Dick Nanninga vormt 
Pierre een gevaarlijk aanvalsduo. 
Met zijn voorzetten van links op 
het hoofd van Nanninga wordt 
menig doelpunt gescoord. En 
dat blijft niet onopgemerkt in de 
voetbalwereld. “In 1980 kon ik 
naar Ajax. De onderhandelingen 
met Max van Praag van Ajax wa-
ren rond. Er zat alleen een ver-
schil van 25.000 gulden tussen 
de vraagprijs die Roda JC wilde 
hebben en de prijs die Ajax wilde 
betalen. Feyenoord kreeg daar 
lucht van en heeft toen meteen 
toegeslagen. Zodoende ben ik in 
het seizoen van 1980/1981 bij Fey-

enoord terechtgekomen. In mijn 
laatste seizoen 1983/1984 zijn we 
met Feyenoord landskampioen 
geworden en wonnen de beker. 
Ik voetbalde daar met Willem van 
Hanegem en Ruud Gullit. Met Van 
Hanegem heb ik veel gepraat. Hij 
ging na de training of een wed-
strijd niet direct naar huis, bleef 
een poosje hangen. Dit in tegen-
stelling tot Johan Cruijff die ik heb 
meegemaakt. Die was altijd direct 
weg.”

Een beetje spijt heeft Pierre van 
het afslaan van een aanbod van 
Borussia Dortmund.  

Tijdens zijn interlandcarrière 
speelt Pierre een landentoernooi 
in Uruguay. Daar ziet hij voor het 
eerst een jonge Argentijnse Diego 
Maradona aan het werk. “Je zag 
dat het een groot talent was. Snel 
op de eerste meters, niet bij te 
houden. Hij was op het hele veld 
aanwezig.”
Na Feyenoord speelt Pierre nog 
een jaar bij MVV om daarna naar 
Paris Saint-Germain in Frankrijk 
te gaan. “Dat heb ik aan Hennie 
Hollink, oud-trainer van Roda JC, 
te danken. Hij had een kameraad 
in Frankrijk en PSG was op zoek 
naar een type voetballer als ik. 
In het seizoen 1985/1986 werd ik 
met PSG kampioen van Frankrijk. 
Na twee seizoenen bij PSG heb ik 
nog gevoetbald in Frankrijk bij FC 
Tours en heb mijn profcarrière in 
1992 beëindigd bij SCO Angers. 
Dit jaar verschijnt overigens een 
boek over mij, auteur is Roberto 
Pennino.” 

Het betekent niet dat Pierre ver-
dwijnt uit de voetbalwereld. SV Vilt 
belt hem op om als trainer aan de 
slag te gaan. Later blijkt dat hij is 
aangetrokken als speler/trainer. 
Deze missie duurt een jaar. Bij het 
CIOS in Sittard volgt hij een trai-
nerscursus, een versnelde cursus 
voor ex-profvoetballers en wordt 
onder meer jeugdtrainer bij VV 
Meerssen en een half jaar bij For-
tuna Sittard. Het diploma dat Pierre 
behaald is goed voor het trainen 
van eerste klas amateurs. Hij heeft 
daar nooit invulling aan gegeven.

Samen met Harrie Heijnen uit 
Venlo wordt eind jaren negentig in 
de vorige eeuw een voetbalschool 
opgericht op het voetbalcomplex 
van Iason in Valkenburg. Eén keer 
in de week kunnen jonge voetbal-
lertjes van 8-10 jaar daar techni-

sche trainingen volgen. Op maan-
dag, dinsdag en vrijdag wordt in 
groepen van circa 15 voetballer-
tjes in de avonduren getraind. “De 
voetbalschool werd alsmaar groter. 
De voetballertjes wilden steeds 
vaker in Valkenburg komen trai-
nen. De constructie werd gemaakt 
dat ze dan lid zouden worden van 
Iason. Hierdoor moesten ze na-
tuurlijk contributie betalen aan de 
club. Slecht voor de voetbalschool, 
want de inkomsten gingen hier-
door achteruit. Ik heb ruim tien jaar 
met Harrie Heijnen samengewerkt 
alvorens te stoppen met de voet-
balschool.”

Om de kost te verdienen werkt hij 
nog vier jaar als zetbaas van de 
kantine en deed onderhoud op de 
banen bij tennispark Maastricht en 
een jaar bij de forellenvijver in Wijl-
re. Sinds acht jaar runt hij samen 
met zijn tweede echtgenote Lonny, 
zijn eerste echtgenote Marie-Thé-
rèse is in 2007 overleden, de fan-
shop van Roda JC in het Parkstad 
Limburg Stadion.

Hij heeft de laatste jaren ook de 
roerige tijden van Roda JC van 
dichtbij meegemaakt. “Geluk-
kig is het op dit moment rustig en 
stabiel,” besluit Pierre. “De orga-
nisatie is beter, maar de presta-
ties zijn nog niet zoals ze moeten 
zijn. We zijn op de goede weg. De 
wimpels in de fanshop herinneren 
aan de goede tijden met Europees 
voetbal op Kaalheide. In 2002 was 
dat voor de laatste keer. De vele 
contacten met oud-spelers zoals 
Kees Kist, Eugène Hanssen en Er-
nie Brands zijn er nog steeds. Ook 
oud-spelers van Roda JC komen 
bij een thuiswedstrijd van Roda JC 
regelmatig bijeen in het stadion. 

“Voetbal is mijn leven!”

“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.” 

“Via Kay Consten kwam ik in contact met de 
Duitse club. Trainer Otto Rehhagel zocht een 
vervanger voor vleugelspeler Willy Lippens 

die aan het einde van zijn carrière was. Op het 
laatste moment ben ik niet gegaan.”
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D’r Vóttekletsjer
Dit bijzondere kunstwerk werd vervaar-

digd door Miriam Vleugels. Miriam is een 
echte Kerkraadse. Haar ouders hadden een 

kunsthandel en hoewel ze opgroeide in de 
kunstenaarswereld had ze nooit de intentie om 
zelf kunstenares te worden. Ze was gewend om 
met vrije geesten aan tafel te zitten, hoorde hun 
verhalen en zag hun levensstijl waarbij vaak 
drank in het spel was en geldtekort aan de or-
de van de dag was. 

“Alles behalve dat, zo wil ik niet worden.” Het 
advies van haar leraar om naar de kunst-
academie te gaan, veegde ze dan ook van 
tafel en ze koos voor een totaal andere 
richting: informatica. Lekker nuchter en 
praktisch. Jarenlang werkte ze na haar stu-
die in de ICT. 

“Je krijgt niet wat je wilt, maar wie 
je bent”
Pas op haar 30e gooide ze het roer om, 
nadat ze zichzelf voor het eerst echt in 
iemand herkende toen ze haar biologi-

sche vader na 22 jaar in Nieuw-Zee-
land ontmoette en in diezelfde pe-

riode een ‘burn-out’ kreeg. Puur 
ter ontspanning begon ze met 

tekenen en schilderen. Met 
hulp van anderen vond ze 
antwoord op de vragen: “Wie 
ben ik?” en “Wat vind ik nu 

echt fijn om 
te doen?” Al 
snel had haar 
schildersezel 

zoals het kunstwerk genoemd is, 
herrijst uit het donkere mijnwer-
kersgesteente en zoals zijn naam 
letterlijk vertelt slaat hij zichzelf op 
de billen. Om er wat humor in te 
brengen, heeft ze de andere hand 
voor de bek van het paard ge-
plaatst. 

D’r Vottekletsjer is een typisch 
‘Egelser’ aanduiding voor de bevol-
king van Eygelshoven. Tijdens het 
carnavalsseizoen wordt Eygelsho-
ven elk jaar weer omgedoopt tot 
het Egelser Vóttekletsjerriek. Het 
kleurrijke kunstwerk is uitgevoerd 
in de kleuren van het wapen van 
Eygelshoven.

Met haar vier meter hoog is dit het 
grootste kunstwerk dat Miriam Vleu-
gels heeft gemaakt. Sinds het na-
jaar van 2018 fleurt het de rotonde 
Laurastraat/Kommerderveldlaan op. 

Aanvankelijk was veel kritiek op het 
beeld, met name op de ‘Social Me-
dia’. Sommigen vonden het beeld 
pornografisch, anderen waren niet 
te spreken over de felle kleuren.

Ambities te over
Naast de vele kunstwerken die ze 
veelal op bestelling maakt heeft 
Miriam Vleugels momenteel een 
eigen programma via RTV Parkstad, 
genaamd ’Creatief met Vleugels’, 
ze is verbonden aan evenementen-
campagnes, zoals bijvoorbeeld Car-
navalsposters en Sport. Dit najaar is 
ze bovendien te zien in een tweetal 
tv programma’s op NPO 2 en SBS 6. 

Haar leven staat 24/7 in het teken 
van kunst en het is haar droom om 
internationaal bekend te worden.

Kunstatelier Miriam Vleugels, Old 
Hickoryplein 1c, 6461 EZ Kerkrade. 
Info@miriamvleugels.nl
06 - 51 99 05 34

 Nieuwe beelden in Kerkrade
“Kerkrade is een groeiende beeldentuin. Beelden die onderdeel zijn 
van onze stad, onze bewoners en van onze cultuur. Dat lokale kun-
stenaars samenwerken, met elkaar, met onze inwoners en zo on-
derlinge verbondenheid creëren, dat maakt mij ontzettend trots.“ 

Met deze woorden liet wethouder Schlangen u eerder dit jaar 
al weten waarom wij u in een aantal edities graag wilden la-

ten kennismaken met de nieuwe kunstwerken die Kerkrade 
rijk is en u te inspireren om zelf op ontdekking te gaan tij-
dens een wandeling in onze stad. In deze editie vertellen 
we u meer over de kunstenaar en haar kleurrijke kunst-

werk ‘D’r Vóttekletsjer’, die sinds 16 juni 2019 de rotonde 
Laurastraat/ Kommerveldlaan in Eygelshoven opfleurt. 

een vaste plek in haar woonkamer, 
vroegen bekenden haar om kunst-
werken te maken tegen een klei-
nigheidje. Sinds haar 35e werkt ze 
als zelfstandig kunstenaar. 

Miriam is een autodidact. In haar 
kunstwerken zoekt ze, net als in 
haar leven, steeds naar een balans, 
zonder een ander tekort te doen. 
Haar werk is abstract, ze werkt intu-
itief en met veel kleur. Een kunst-
werk dat symbool staat voor de 
identiteit van Eygelshovenaren.
In 2017 werd na jaren het project 
‘De renovatie van de Laurastraat’ 
afgerond. Een uniek voorbeeld 
van burgerparticipatie waarbij 
bewoners de gemeente hebben 
laten zien hoe door samenwer-
king de leefomgeving succesvol 
kan worden aangepakt. Door de 
werkgroep Rotonde werd Miriam 
gevraagd om als ‘kers op de taart’ 
een kunstwerk te maken dat sym-
bool staat voor de identiteit van 
Eygelshovenaren. Ook wilde men 
een stukje mijnverleden terug-
zien in het kunstwerk, maar verder 
kreeg ze de vrije hand om invulling 
te geven aan het kunstwerk.
Mens en paard werkten intensief 
samen in de mijnen en met die 
grondgedachte creëerde Miriam 
een ‘wezen’, een combinatie van 
mens en paard. D’r Vóttekletsjer, 

Het internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. Twee-
dehandse koopjes, informatie van de overheid, belastingaangifte 
doen, een reis boeken, bankzaken regelen, dat kan tegenwoordig al-
lemaal via internet. Maar wat als u dat moeilijk vindt?

Bibliotheek Kerkrade biedt ondersteuning met de cursus Klik & Tik. 
Klik & en Tik is verdeeld in meerdere modules: de basis, de start, het 
internet op, samen op het web, de tablet en veilig online. 

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 in de bibliotheek volgen. Daarnaast krijgt u 
een inlogcode mee zodat u thuis verder kunt oefenen. Heeft u thuis 
geen computer of internet, dan kunt u tijdens de openingstijden gra-
tis gebruik maken van de computers in de bibliotheek. 
De cursus wordt gegeven in kleine groepjes van 8 deelnemers. Elke 
deelnemer werkt op zijn eigen tempo. Indien er plek is, kan op ieder 
willekeurig moment worden ingestroomd. Als u een onderdeel heeft 
doorlopen, ontvangt u een certificaat.

Wanneer?
• Dinsdagochtend van 10 - 12 uur of
• Woensdagochtend van 10 - 12 uur

Kosten
• Leden: gratis
• Niet-leden: € 2,50 inschrijfgeld

Waar?
HuB. Bibliotheek Kerkrade, Martin Buberplein 15, 6461 NC Kerkrade

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd of kent u iemand voor wie een cursus Klik & 
Tik geschikt zou zijn? Dan kunt u zich aanmelden via info@biblio-
theekkerkrade.nl of bellen naar ((045) 763 05 20. Na aanmelding 
wordt u teruggebeld. In overleg wordt bekeken welk onderdeel het 
beste aansluit bij uw vraag en voorkennis.

Wilt u misschien zelf begeleider worden bij Klik & Tik? Ook dan kunt u 
zich melden via info@bibliotheekkerkrade.nl of via tel. (045) 763 05 20.

Inloopspreekuur en workshops Informatie Ontwikkel Punt (IOP)
Bibliotheek Kerkrade e.o. wil samen met diverse partners de zelf-
redzaamheid van burgers vergroten. Met het Informatie Ontwikkel 
Plein bieden we u gratis hulp. Heeft u vragen over taal, geld, schul-
den, werk, wonen, dementie, leergeld of op juridische vlak, kom dan 
vrijblijvend eens langs. We staan voor u klaar om u verder op weg te 
helpen. Elke vrijdag van 10:00 - 12:00 uur is er een inloopspreekuur 
en zijn er diverse gratis  workshops in HuB.
Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekkerkrade.nl/IOP 

In verband met de coronamaatregelen vragen we u om u vooraf aan 
te melden: info@bibliotheekkerkrade.nl of (045) 763 05 20.

Leer computeren met Klik & Tik 

INFORMATIE
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“We hebben steeds minder aan-
dacht voor elkaar”, zegt Leo Noor-
degraaf, directeur-bestuurder bij de 
Luisterlijn. “Luisteren is een onder-
schatte vaardigheid en wordt niet 
of nauwelijks geleerd op scholen 
of opleidingen. En dat is jammer, 
want door te luisteren krijg je beter 
contact, meer begrip en kun je echt 
van betekenis zijn voor de ander. 
Niet voor niets nemen zoveel men-
sen contact op met de Luisterlijn. 
Het grootste deel daarvan geeft 
aan iets aan het luisterend oor te 
hebben gehad. Mensen voelen zich 
gehoord, beter of zelfs opgelucht. 
Soms krijgen ze inzicht of kunnen ze 
beter met iets omgaan.” 

Echt luisteren
De Luisterlijn ziet het als haar taak 
om Nederlanders weer aan het 
luisteren te krijgen. In oktober is 
daarom de campagne ‘de kunst van 

het luisteren’ gestart, met als doel 
het belang van luisteren onder de 
aandacht te brengen en mensen te 
stimuleren beter naar elkaar te luis-
teren. We willen duidelijk maken dat 
luisteren met echte aandacht het 
verschil kan maken voor de ander. 
Juist voor mensen die zich eenzaam 
voelen. Daarnaast helpen we men-
sen om beter te leren luisteren door 
het delen van onze kennis. “Echt 
luisteren is meer dan niets zeggen. 
Het vereist verschillende vaardighe-
den, zoals: het maken van contact, 
stellen van goede vragen, doorvra-
gen, stiltes laten vallen en niet di-
rect met je eigen verhaal of sugges-
ties komen.”  

Campagne
Tijdens deze campagne, delen ge-
trainde vrijwilligers en trainers hun 
kennis en ervaringen. 
Aan de campagne werkten al ver-

schillende bekende ‘luisterexperts’ 
mee, zoals luisteronderzoeker Co-
rine Jansen en hoogleraar psycho-
logie Paul van Lange. Zij vertellen 
over het belang van luisteren en 
delen hun beste tips. De video’s en 
tips zijn te vinden op deluisterlijn.nl/
kunstvanhetluisteren. 

Extra vrijwilligers welkom
Dankzij de inzet van zo‘n 1.500 
vrijwilligers, die jaarlijks elk ca. 48 
diensten doen van 4 uur per week 
en maandelijks één nachtdienst, 
worden er jaarlijks ruim 300.000 
gesprekken gevoerd. Er bleven in 
2019 nog altijd 116.903 oproepen 
onbeantwoord. Extra vrijwilligers 
zijn daarom meer dan welkom. Men-
sen die hun luisterkwaliteiten willen 
inzetten voor een ander kunnen 
voor meer informatie of aanmelden 
terecht op deluisterlijn.nl/vrijwilli-
gerswerk. 

Nederlanders vinden het moeilijk om naar elkaar te luisteren
Bij de Luisterlijn is de campagne ‘de kunst van het luisteren’ gestart.
Vier op de vijf Nederlanders geeft aan niet altijd goed te luisteren 
tijdens een gesprek. Om de samenleving weer aan het luisteren te 
krijgen, is de Luisterlijn in de Week tegen Eenzaamheid, een campag-
ne over ‘de kunst van het luisteren’ gestart. Dit maakte de organisa-
tie, die 24/7 een luisterend oor biedt aan alle Nederlanders,  bekend 
op de Internationale Dag van het Luisteren. De noodzaak is groot: in 
2019 werd er 439.421 keer een beroep gedaan op de Luisterlijn.

Buurtkamer Gracht
De buurtkamer op de Gracht opent 
nu met de coronacrisis alleen op 
afspraak, driemaal per week van 
14.00 tot 16.00 uur het koffie uurtje. 
Onder het genot van een bakje kof-
fie helpen buurtbewoners elkaar 
met het gebruik van hun smartpho-
ne en tablets. Geen moeilijke toe-
standen en lekker gezellig.

Om een trage Windows-laptop weer 
aan de gang te helpen, hebben we 
een senior-specialist om de hoek 
van de buurtkamer wonen, die al-
leen op vrijdag aanwezig is. We in-
stalleren enkel gratis programma’s 
en doen een eerste grondige poets-
beurt. Het probleem is in negen van 
de tien gevallen opgelost.

Daarna kan de gebruiker, elke keer 
na gebruik, een eenvoudig ‘poets’-
programma starten en daardoor de 
laptop ontdoen van ongewenste 
bestanden, die mede verantwoor-
delijk zijn voor langzame laptops.

Smartphones en/of tablets zijn han-
dig voor contactloos betalen, bellen 
en berichten, Facebook, Instagram, 
tik- tok, spelletjes, muziek voor on-
derweg, Facetime en de diverse 
apps voor van alles en nog wat. 
Zeg maar alles wat je dagelijks via 
(mobiel) Internet wil doen.

Het gebruik van een laptop is veelal 
niet meer dagelijks. Moet je echter 

serieus computerwerk doen, zoals 
een verhaal of flyers maken, zelf-
gemaakte films monteren of seri-
eus rekenwerk in een zogenaamde 
‘spreadsheet’, dan is een laptop/
computer op zijn plaats. Met een 
degelijk toetsenbord, muis, een 
groter scherm en vooral een slim 
programma, gaat dat soort werk 
toch wel een stuk eenvoudiger.

Een laptop heeft een bepaalde capa-
citeit, lees ‘pk’. En net als bij een au-
to: vol is vol; meer gaat niet. Het zijn 
diverse programma’s die in de loop 
van de tijd onmerkbaar op de achter-
grond bezig zijn. Daardoor heeft de 
laptop soms te weinig capaciteit over 
om te doen wat de gebruiker wil.

Een laptop die niet dagelijks ge-
bruikt wordt, lijkt ‘langzamer’ te 
worden. Hoe kan dat?
Windows is zelf ook een program-
ma en heeft een grote onhebbelijk-
heid: het Windows-programma is 
nooit klaar. Bijna dagelijks krijg je 
via Internet zogenaamde ‘updates’ 
om veelal veiligheidsgaten te dich-
ten. Dat gaat op de achtergrond, 
heb je niet in de gaten, vreet ca-
paciteit en de harde schijf is bezig 
met de opslag van de nieuwe ge-
gevens. En dat samen met andere 
programma’s op de achtergrond!

In de eerste grondige poetsbeurt 
worden om te beginnen alle on-
nodige ‘achtergrond’-programma’s 

uitgeschakeld. Ook worden alle on-
nodige bestanden opgeruimd. Als 
laatste wordt gekeken hoever de 
Windows-updates achterlopen. Het 
kan zijn dat de gebruiker zijn laptop 
thuis 24 uur aan moet laten staan, 
om alle updates binnen te halen. 
De volgende vrijdag kunnen we de 
klus dan afmaken.

Het buurtkamer-advies is dan ook:
• gebruik minstens eenmaal per 

week je laptop en laat hem dan 
ongeveer vier uur aanstaan. 
Dan kunnen alle Windows-up-
dates weer binnenkomen en 
geïnstalleerd worden;

• gebruik elke keer het ‘poets’-
programma voordat je de lap-
top afsluit;

• en blijft de laptop voor je ge-
voel te langzaam? Wacht niet te 
lang en kom op de koffie bij de 
buurtkamer;

• om zeker te zijn dat de specia-
list er is (omdat we in verband 
met corona slechts op afspraak 
aanwezig zijn), bel met Mathieu 
Deckers (045) 541 88 92 om 
door te geven dat je komt.

Computer Hulp voor iedereen!

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!

‘Body Workout’ 
Tijdens onze gevarieerde ‘Body Wor-
kout’-lessen ga je in 45 minuten aan 
de slag om de beste versie van jou-
zelf te creëren en/of te onderhouden. 
Geen enkele ‘workout’ is hetzelfde, 
waardoor het niet snel saai of eento-
nig zal worden. Met diverse materi-
alen, zoals gewichtjes, yogamatten, 
elastieken en stoelen, spreken we 
door middel van diverse oefeningen 
elke spiergroep aan. Samen werken 
we aan kracht, coördinatie, lenigheid 
en balans. Ieder op zijn of haar eigen 
niveau, dus ook voor jou zit er genoeg 
uitdaging in! Geef je dus snel op voor 
een proefles via Ria Berikoven, tele-

foonnummer 06 - 47 44 24 15, of in de 
huiskamer aan de Pastoor Stevens-
straat, Eygelshoven, op woensdag van 
9.30-10.30 uur.
 
‘Body & Mind’ 
‘Body & Mind’ is een les waarbij 
de balans tussen lichaam en geest 
centraal staat. Door middel van het 
combineren van oefeningen uit stij-
len zoals Pilates, Yoga en Tai Chi 
is dit een ideale les om even een 
‘time out’ te nemen van alle stress 
en spanningen in het dagelijkse le-
ven. Iedereen kan deelnemen aan 
deze les, ongeacht geslacht, niveau 
of leeftijd en er wordt per les ge-
werkt in meerdere thema’s die sa-
men onderdeel zijn van een groter 

geheel.  Denk bijvoorbeeld aan de 
thema’s coördinatie, kracht, flexibi-
liteit, meditatie, ademhaling en con-
centratie. De rustgevende muziek 
op de achtergrond zorgt uiteraard 
voor maximale ontspanning. Er is 
nog een aantal lege matten, dus 
geef je snel op voor een proefles 
via Ria Berikoven, telefoonnummer 
06 - 47 44 24 15, of op de locatie 
huiskamer Pastoor Stevensstraat, 
Eygelshoven, op vrijdag van 9.30-
10.30 uur.

Uiteraard houden we de regels aan 
die nodig zijn om het coronavirus 
tegen te gaan. De vakkracht zal tij-
dens de proeflessen daar meer over 
vertellen. 

Kerkrade-Noord

INFORMATIE
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Maar wist u dat die beesten eigen-
lijk helemaal niet voorkomen in het 
Bijbelverhaal over de geboorte van 
Christus? Het zal toch niet waar zijn, 
zult u zeggen. Is er dan niets meer 
heilig dezer dagen? Gaan de os en de 
ezel er nu ook al aan? 
Natuurlijk niet, u mag die twee trouwe 
makkers met een gerust hart in het 
mos zetten, maar volgens de ‘oude’ 
paus, Benedictus XVI, hebben dieren 
eigenlijk niks te zoeken in de kerst-
stal. Volgens hem waren er geen os, 
geen ezel, kamelen of andere dieren 
aanwezig bij de geboorte van Jezus. 

Dat schrijft hij ook in zijn biografie 
‘Jezus van Nazareth-de jonge jaren’. 
Ook de drie wijzen uit het Oosten 
moeten eraan geloven. Zij zijn vol-
gens Benedictus ontsproten aan 
‘theologische ideeën’.
Over de onbevlekte ontvangenis van 
de Maagd Maria hoeft geen enkele 
twijfel te bestaan, schrijft Benedic-
tus verder, daarvoor heeft de Heilige 
Geest gezorgd.
We wilden als redactie het fijne weten 
over dieren in de stal en we hebben 
navraag voor u gedaan bij de huidige 
paus. Franciscus is veel milder ge-

stemd, wat dat betreft.
Dat in kerststallen vaak ook niet-Bij-
belse figuren staan is geen probleem, 
benadrukt de paus: “Deze fantasie-
volle toevoegingen laten zien dat er 
ruimte is voor wat echt menselijk is 
en er is plaats voor alle schepselen 
van God.” Mocht u dus nog ergens 
een smid, een bakker, een paar spe-
lende kinderen of muzikanten in huis 
hebben, dan mogen die gerust als 
‘kribhillieje’ in de stal gezet worden. 
Franciscus noemt dat de zogenaam-
de  dagelijkse heiligheid. En zeg nou 
zelf, u weet echt wel welke figuren 
gepast zijn in uw kerststal en welke 
niet. Met een os en een ezel heeft 
paus Franciscus dus helemaal geen 
moeite. In het Hebreeuws heten de 
os en de ezel trouwens ‘sjorim cha 
morim’. En van dat Jiddische woord is 
ons woord ‘schorriemorrie’ afgeleid. 
Zonder het te weten had u dus al 
jarenlang schorriemorrie in uw stal 
staan, maar het kindje Jezus zal daar 
niet van wakker liggen.

Moon Peerboom
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De kerststalletjes worden dezer dagen van zolder gehaald, liefdevol 
gaan we onze ‘kribhillieje’ van een paar lagen keukenrol verlossen. 
Natuurlijk krijgen de os en de ezel weer een hoofdrol toebedeeld aan 
het hoofdeinde van de krib met het kindje Jezus.

Een beroemder oor dan het lin-
keroor van Vincent van Gogh is 
er niet. Vanaf het moment dat de 
schilder eind december 1888 in 
het Zuid-Franse Arles zijn verstand 
verloor en een scheermes ter hand 
nam, heeft zijn tragische ziektege-
schiedenis het beeld van de kun-
stenaar steeds meer bepaald.
Het was geen vrolijke Frans, die 
Vincent. Zijn zwaarmoedige karak-
ter erfde hij van zijn moeder.

Van Gogh had gedurende zijn leven 
regelmatig grote zorgen. Zijn maat-
schappelijke carrière was geheel 
mislukt en zijn keuze voor het kun-
stenaarschap kwam na een diepe 
emotionele crisis. Hoewel zijn broer 
Theo hem steunde, had Van Gogh 
voortdurend financiële zorgen.
In zijn Parijse tijd werd hij wat los-
ser en meer ontspannen. Maar in 
zo’n grote stad lonkt van alles en 
nog wat en Vincent kon al die ver-
leidingen niet weerstaan en begon 
te drinken. Absint, dat is echt straf 
spul. Van dat groene goedje kun je 
maar beter afblijven. Niet voor niets 
werd absint honderd jaar geleden 
verboden. Absint zou tot waanzin 
leiden. Men sprak in die tijd van 
absintisme, een ziekte waarbij ver-
slaving, epileptische aanvallen en 
hallucinaties optraden.

Men zegt dat Van Gogh aan allerlei 
ziekten geleden zou hebben. Van 
depressiviteit tot syfilis en epilepsie.
Tegenwoordig zouden we hem een 
verwarde persoon noemen.
Psychiatrische stoornissen kwa-
men trouwens wel meer voor in 
zijn familie. Zijn zus Wilhelmien 
was opgenomen in een tehuis voor 
psychiatrische patiënten, zijn broer 
Theo stierf krankzinnig en zijn an-
dere broer Cornelis pleegde zelf-
moord, net als Vincent zelf.
Wat er nu precies gebeurd is toen 
hij zijn oor afsneed is niet bekend. 
Deskundigen denken echter dat 
het wellicht gebeurde in een he-

vige ruzie tussen Paul Gauguin en 
Van Gogh, toen ze samen in het 
Gele Huis in Arles woonden. Van 
Gogh werkte toentertijd namelijk 
een tijdje samen met de kunste-
naar Gauguin, maar het boterde 
niet al te best tussen die twee. 
De spanningen liepen nogal eens 
hoog op. 
Het zou zelfs kunnen zijn dat Gau-
guin het oor van Van Gogh af-
sneed, maar dat ze samen beslo-
ten om Gauguin niet de schuld te 
geven zodat hij uit handen van de 
politie zou blijven.

Van Gogh schijnt zijn oor in goed 
gereinigde staat netjes in papier te 
hebben gewikkeld. Hij ging er mee 
naar een bordeel in de buurt en 
daar overhandigde hij zijn oor aan 
Rachel, een prostituee. Toen het 
arme kind zag wat er in het pakket-
je zat, viel ze in katzwijm. Ze was in 
het ‘maison de tolérance’ wel het 
een en ander gewend maar dit had 
ze nog niet aan de hand gehad.
Van Gogh is daarop naar huis ge-
vlucht, waar hij door de politie 
wordt gevonden. Zijn hele bed zat 
onder het bloed, Van Gogh kon 
zich later niets meer van het voor-
val herinneren.
Van Gogh herstelt, maar buurtbe-
woners zijn bang voor hem gewor-
den en beginnen een petitie om de 
schilder weg te krijgen. Die petitie 
ligt nog altijd in het gemeentear-
chief van Arles.

Nog niet zo lang geleden is er een 
nieuwe theorie bijgekomen. Van 
Gogh had vlak voor hij zijn oor af-
sneed, te horen gekregen dat zijn 
broer Theo ging trouwen. Iets om 
blij van te worden, zou je zeggen, 
maar niet voor Vincent. Hij was na-
melijk volledig financieel afhanke-
lijk van zijn broer, misschien was hij 
wel bang dat Theo hem niet meer 
genoeg geld kon geven?
Wat ook de reden geweest mag 
zijn, hij was zoals we dat in Kerk-

rade zo treffend plegen te zeg-
gen: ‘inne erme kloeët deë ze nit 
mieë näu óp d’r krisboom hauw’. 
Hoe dan ook, na het ‘oor-incident’ 
werd hij opgenomen in een ‘krank-
zinnigengesticht’ waar hij welis-
waar veel schilderde, maar met zijn 
geestelijke gezondheid ging het 
daar ook niet veel beter.

Zijn ziekte en de onzekerheid over 
de toekomst werden hem uiteinde-
lijk te zwaar.
Een jaar later liep hij een korenveld 
in en schoot zichzelf met een pistool 
in de borst. 
‘Das Leben ist kein Wunschkonzert’, 
beste lezer, ook al kun je nog zo 
mooi schilderen, dat blijkt maar weer.

Moon Peerboom

Kunstenaars zijn ook maar mensen

Van Gogh sneed zijn linkeroor af, 
bijna alle zelfportretten van Van 

Gogh zijn gespiegelde portretten. Hij 
schilderde zichzelf zoals hij zich in de 

spiegel zag. Daarom zit zijn rechter-
oor in het verband op dit schilderij.

KERSTMIS
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Niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH) is een verzamelnaam voor 
alle letsels aan de hersenen die 
ontstaan zijn na de geboorte. 

Lotgenoten en mensen die op 
zoek zijn naar informatie over her-
senletsel en de mogelijke ge-
volgen worden verwezen naar 
een besloten Facebook-groep, 
https://www.facebook.com/
groups/1531465843770226/

Met lotgenoten worden overigens 
niet alleen de getroffenen zelf, maar 
ook hun naasten bedoeld, daar her-
senletsel je nooit alleen treft. 

Na zo’n ingrijpende gebeurtenis 
ben je verward, bang en het ver-
trouwen in je lichaam helemaal 
kwijt. Dit zijn de woorden van me-
vrouw Lieky van der Velden, zij mis-
te ook informatie en stuitte in het 
begin op veel onbegrip en gebrek 
aan inzicht. Binnen de Facebook-
groep wordt het inzicht en begrip 
voor NAH vergroot. Met de infor-
matie die men hier vindt, bestaat er 
een manier om verder te gaan. 

Niet Aangeboren Hersenletsel

Duurzaamheid, oftewel de ‘ontwik-
keling die aansluit op de behoeften 
van het heden zonder het vermo-
gen van toekomstige generaties 
om in hun eigen behoeften te voor-
zien in gevaar te brengen’, bete-
kent niet meer dan bewust consu-
meren met het oog op het behoud 
van onze planeet voor de volgen-
de generaties. Om schaarste van 
grondstoffen te voorkomen, moe-
ten we innovatief met bestaande 
grondstoffen omgaan. Met andere 
woorden, denk na voordat je die 
broek koopt (omdat je er al 15 hebt) 
of gooi spullen niet zomaar weg als 
er een schroefje loszit. Zo zorg je 
er voor dat je het milieu minder be-
last door minder te kopen, of geef 
je spullen een tweede leven. ‘Up-
cycling’ (‘verstandig recyclen’) en 
‘cradle to cradle’ (‘wieg tot wieg’), 
het daadwerkelijk oude spullen 
nieuw leven inblazen door ze he-
lemaal op te knappen, een ‘make-
over’ te geven of te gebruiken om 
er iets geheel nieuws van te ma-
ken, is dan ook razend populair.

Zo zijn er in de loop der tijd steeds 
meer mooie ideeën en initiatieven 
ontstaan om bewuster met milieu, 
mens en welvaart om te gaan. Ook 
in Parkstad? Ja, ook in Parkstad!

Vanaf begin dit jaar kun je bijvoor-
beeld elke laatste woensdag van 

de maand van 13.30 tot 15.30 uur 
terecht in het Sjevemethoes met 
spulletjes die nog wel een ronde 
mee kunnen: het Repair Café Kerk-
rade ‘fixt’ je kapotte Pc, fiets of 
stofzuiger - indien mogelijk-  onder 
het mom van ‘repareren als alter-
natief voor weggooien’. Neem ook 
eens een kijkje bij het gelijknamige 
Repair Café Parkstad in Heerlen. 
Daarnaast is de gemeente Kerkrade 
al enkele jaren ‘goed bezig’ als het 
gaat om duurzaamheid. Onder de 
naam ‘Duurzaam Kerkrade’ wor-
den mooie projecten uitgevoerd 
om de duurzaamheidsgedachte 
uit te dragen. Zo is er het zonne-
panelenproject Parkstad en rijdt 
duurzaamheidswagen d’r Greeny 
enthousiast en opvallend rond door 
de gemeente om al je vragen over 
duurzaamheid en ‘groener doen’ 
te beantwoorden! Wil je hier meer 
over weten, surf dan eens naar 
www.kerkrade.nl.

Een ander interessant, grootschali-
ger project kun je met eigen ogen 
volgen in Kerkrade in de wijk Bleijer-
heide: het Superlocal Project onder 
toeziend oog van IBA Parkstad. In 
het kort komt het erop neer, dat je 

een gebouw zo kunt ontwerpen dat 
het voor een bepaalde tijd functio-
neert en daarna gewoon uit elkaar 
te halen is voor een andere functie. 
Daarbij is het van belang, anders 
dan bij het ‘ouderwetse sloopwerk’, 
dat de gebruikte materialen nadien 
nog steeds dezelfde waarde heb-
ben en gewoon weer te gebruiken 
zijn. Verstandig recyclen dus!

Maar, bouw jij geen gebouwen 
of ben jij toch niet zo goed in het 
repareren van die fiets? Niet ge-
treurd, we hebben een heel mooi 
alternatief. Breng je oude spullen 
of kleding die je niet meer draagt 
eens naar de Kringloopwinkel of 
de Voedselbank. Je zult zien dat 
datgene, waar je zelf geen waarde 
meer in ziet, voor anderen heel 
waardevol is. Terwijl je tegelijker-
tijd daadwerkelijk bezig bent met 
upcycling. Zo draag jij ook een 
steentje bij aan het milieu. 

Heb jij zelf ook een idee of ben je 
al duurzaam bezig en wil je dit met 
ons delen? Laat het ons weten en 
wellicht komt jouw verhaal in de 
volgende editie van 
‘t Senior Bledsje!

DUURZAAMHEID: echt geen ver-van-mijn bed-show!
Duurzaamheid, recycling, ‘cradle to cradle’- allemaal begrippen die ons tegenwoordig steeds vaker ‘om 
de oren vliegen’. Naast het scheiden van plastic afval en papier, zonnepanelen op het dak, de verwarming 
een graadje lager zetten of met de fiets naar het werk, vraag je je wel eens af, wat kan ik nu nog meer 
doen om die duurzaamheidsgedachte uit te dragen? 

Mevrouw Van der Velden kreeg 
zelf een herseninfarct en maakte 
zelf een Facebook-pagina Hersen-
letsel NAH restverschijnselen. Nu, 
een aantal jaren verder, zijn er meer 
dan 7000 leden. Inmiddels is er een 
Stichting Lotgenoten Hersenletsel 
opgericht. Er worden bijeenkom-
sten georganiseerd en Open info-
dagen in de gemeente Kerkrade. 
Men streeft zelfs naar een Lotgeno-
ten Centrum.
Er is tevens een radioprogramma, 
dat u iedere zondag tussen 10.00 
en 11.00 uur kunt beluisteren, vol 
met interviews en informatie. Ge-
noemde programma is te vinden via 
www.luisternaarnah.nl. 
Hier luister je naar 
tips en ‘feed-
back’ en 
krijg je 

mogelijkheden om vragen te stel-
len.

“Ik miste informatie. En ik stuitte 
tegen veel onbegrip en een gebrek 
aan inzicht”.
Met deze informatie willen wij dat 
inzicht in en begrip voor NAH ver-
groten. Ik hoop dat mensen elkaar 
hier op deze wijze inspireren door 
het delen van eigen ervaringen.

Mocht iemand direct informatie wil-
len, neem contact op met mevrouw 
Van der Velden;
telefoon 06 - 22 39 91 67.

INFORMATIE INFORMATIE
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De 15 voorstellingen Medamme-
cour on Tour, theaterversie, die 
normaal in januari in uitverkochte 
Limburgse theaters zouden plaats-
vinden zijn helaas afgelast. 
De voorbereidingen voor de nor-
male theatershows liggen nu 
noodgedwongen stil, maar er 
moeten wel vooraf kosten ge-
maakt worden. Dat is des te moei-
lijker omdat onder het huidige 
gesternte niet alleen de voorstel-
lingen in 2021 geen doorgang 
kunnen vinden, maar ook in 2022 
onzeker zijn. Om deze onzekere 
periode door te komen heeft de 

Medammecour een vriendenactie 
opgestart, waar iedereen, die de 
Medammecour een warm hart toe-
draagt, ‘vriend’ kan worden. Iedere 
donatie is welkom en biedt na-
tuurlijk allerlei vriendenvoordelen, 
zoals kans op gesigneerde cd’s 
van Ummer d’r Neaver of exclusie-
ve thuisoptredens van Sjonnie en 
Ronnie. Het belangrijkste voordeel 
is dat je als vriend voorrang krijgt 
bij de ticketverkoop voor de “Me-
dammecour Draait Door”, hét mu-
ziekspektakel in de Rodahal. 

Vanaf 12 januari vinden er een hele 

week alternatieve corona-concer-
ten in de Rodahal plaats, waar be-
zoekers van een avondvullend mu-
zikaal programma kunnen genieten 
met artiesten uit de voorafgaande 
Medammecour-edities. Uiteraard 
is de zaal volledig corona-proof in-
gericht met looppaden, grote tafels 
en gereserveerde stoelen op 1,5 
meter. Om die reden is er slechts 
een beperkt aantal plaatsen. De 
voorstellingen staan gepland op 
dinsdag 12 januari 2021, woens-
dag 13 januari 2021, donderdag 
14 januari 2021, vrijdag 15 janu-
ari 2021, een sponsoravond op 

Vriendenactie Medammecour groot succes
Legendarische corona-concerten in de Rodahal nu al bijna uitverkocht!

zaterdag 16 januari 2021 en twee 
voorstellingen op zondag 17 janu-
ari (matinee 14.30 uur en avond-
voorstelling). Alle avondvoorstel-
lingen beginnen om 20.00 uur. 
De Rodahal is goed toegankelijk 
voor rolstoelers en daarom is de 
middagvoorstelling op zondag 17 
januari erg geschikt voor senio-
ren en hun begeleiders. Inmiddels 
hebben honderden nieuwe vrien-
den gedoneerd en loopt de voor-
verkoop onder deze groep nieu-
we en oude vrienden meer dan 
voorspoedig. Vooral Netteke (Resi 
Coumans) heeft er opvallend veel 
boezemvrienden bij gekregen.

Marc Hermans, Joost Meijs en 
Erik Hermans weten het zeker: 
het Medammecourvirus kun je 
niet onderdrukken en vanaf 12 ja-
nuari aanstaande zal het in Kerk-
rade hard toeslaan. Joost Meijs: 
“Daar kun je beter goed op voor-

bereid zijn en onze sjlajer ‘Alling 
ee Mondkespje aa’ op YouTube 
of Spotify mee-neuriën”. 
“Het Limburgitisch is helaas niet 
te genezen en duurt minimaal ze-

ven volle dagen” vult Marc Her-
mans aan. Erik Hermans als voor-
malig kastelein geeft dit medisch 
advies: “Het beste kun je een ta-
blet nemen; met volle glazen!” 

Hoe kunt u tickets bestellen voor de Corona-concerten van de Medammecour?
Uitgangspunt: Vrienden van de Medammecour hebben de eerste keus.
STAP 1 Word Vriend van de Medammecour op  www.voordekunst.nl/medammecour 
 Met een donatie steunt u onze crowdfundingactie t.b.v. de nieuwe theatershows in 2022.
STAP 2 Een donatie op voordekunst.nl geeft het recht tot eerste keus kaartverkoop. Wij benaderen de 
 donateurs met de vraag hoeveel tickets u wilt bestellen. Op=op!
Dus word nu Vriend, dan bent u verzekerd van een plek tijdens de nu al legendarische Medammecour co-
rona-Concerten in de Rodahal. Ook als alles is afgelast; de Medammecour Draait Door en u kunt er bij zijn!

Nieuwe website ‘KerkradeWijzer’ 

De veel gebruikte web-
site: ‘WmoWijzer Kerkrade’ 
(www.wmowijzerkerk-
rade.nl) is in een nieuw 
jasje gestoken en heeft 
een nieuwe naam gekre-
gen. Omdat er inmiddels 
veel meer op staat dan al-
leen Wmo-zaken, heet de 
website nu: KERKRADE-
WIJZER, Weë Wat Woa in 
Kirchroa.

De KerkradeWijzer legt 
uit hoe wonen, zorg, wel-

zijn, werk en geldzaken in 
Kerkrade zijn geregeld. De 
KerkradeWijzer wijst u de 
weg naar organisaties, ac-
tiviteiten, hulp en initiatie-
ven in uw eigen buurt.

Helpen en geholpen wor-
den. Dat maakt onze sa-
menleving een stuk fijner. 
KerkradeWijzer is er voor 
en door iedereen. Voor 
inwoners die op zoek zijn 
naar informatie en onder-
steuning bij zorg, wel-

zijn, wonen en werk. Voor 
organisaties en onder-
nemers die hen daarbij 
kunnen helpen. Voor in-
woners die graag iets voor 
een ander willen doen.

Dus als u wilt weten Weë 
Wat Woa in Kirchroa te 
vinden is, kijk dan op de 
KerkradeWijzer. 

Organisaties kunnen zich 
aanmelden via een link op 
de website.

Impuls zoekt namelijk vrijwilligers 
die bij mensen thuis de adminis-
tratie in orde brengen. De vrijwil-
liger legt op verzoek van de be-
roepskracht huisbezoeken af bij 
mensen die aangeven problemen 
te hebben met hun administratie. 
Dat varieert van de post ordenen 
en klapperen tot en met eventue-
le schulden op een rijtje zetten. 

Gaat u met schulden aan de 
slag, dan wordt u Budgetcoach/
Schuldhulpmaatje en krijgt u 
een gedegen opleiding.

Bij wie u thuis wordt ingezet 
krijgt u te horen van de be-
roepskracht. Maar het is ook 
mogelijk om op locatie de ad-
ministratie te doen. Eventuele 

knelpunten in de werkzaam-
heden kunt u altijd bespreken 
met de beroepskracht. En u 
bepaalt zelf hoeveel tijd u be-
steedt.

Interesse? Neem contact op 
met Impuls en vraag naar 
Anne Linssen of Els Ramekers, 
tel. (045) 545 63 51

Vrijwilliger voor de administratie
Bent u een kei in administratie en wilt u iets betekenen voor de 
Kerkraadse burger? Dan bent u bij Impuls aan het juiste adres!

GEZOCHT

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

• ouderenadvies

Door de recente ontwikkelingen rondom het corona-virus en de basismaatregelen
door de overheid aan ons opgelegd, zijn veel activiteiten geannuleerd.

Wij kunnen u geen activiteitenkalender presenteren.

Wij vragen u de informatie te volgen, zoals deze door de Wijkpunten wordt gepubliceerd.
Zij kunnen u vertellen wat wel en niet doorgaat.

Hopelijk komt hier snel verandering in, zodat wij u weer adequaat kunnen informeren.

De Redactie.

Bezorging ’t Senior Bledsje
Zoals u ongetwijfeld weet, wordt de bezorging van ons blad verzorgd door vrijwilligers.

Ook u kunt helpen bij de verspreiding van ons blad. Wij zijn altijd op zoek naar bezorgers.

Als u zich opgeeft als bezorger en er is op dat moment niemand nodig in deze buurt, kunt u ook 

bezorgen in een andere buurt of we noteren u op de reservelijst.

We zoeken bezorgers voor de buurt Vink.
Heeft u viermaal per jaar een uurtje vrije tijd, geef u dan op als bezorger.

Voor informatie neemt u contact op met Wim Robroek, telefoonnummer (045) - 54 64 070 of 
 06 - 13 65 10 85, e-mail: g.robroek-schreurs@hetnet.nl


