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

‘t SeniorBledsje
voorwoord 
Beste lezers,
Voor u ligt het maartnummer. Hoewel corona inmiddels ook de redactie
bereikt heeft (waar over meer in deze uitgave), zijn wij er toch met vereende 
krachten in geslaagd om u een volwaardige uitgave aan te bieden. Zeker ook, 
als u naar de foto kijkt op de omslag, met dank aan onze 
trouwe bezorgers die, soms in weer en wind maar zeer 
zeker ook in deze moeilijk tijd, er toch steeds weer in 
slagen ons Senior Bledsje gewoontegetrouw bij u te 
bezorgen. Deze foto is dan ook als dank je wel bedoeld 
maar ook symbolisch, op weg naar u en hopelijk ook 
weer naar betere tijden.
Juist nu in deze tijd willen wij niet bij de pakken gaan 
neer zitten in de volle overtuiging dat we samen 
moeten blijven hopen op betere tijden. Tijden dat we 
ons weer vrijer kunnen bewegen en vooral elkaar 
weer mogen ontmoeten en knuffelen. Waarom die 
hoop houden en ook die verwachting durven uitspreken? Nou, spraken wij in 
het septembernummer nog de verwachting uit dat er maar snel een vaccin 
beschikbaar mocht komen en... in begin januari werd het vaccin toch al volop 
toegediend. Zie je wel! Laten wij ons wel zo lang als nodig aan de afgesproken 
regels houden, houd afstand en mijd onnodige contacten. Wij zijn er van 
overtuigd dat wij er samen in zullen slagen dit gemene virus een halt toe te 
roepen.
Blijf gezond, zorg goed voor elkaar en geniet wederom van deze gevarieerde
maartuitgave. 
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In de december editie van 
’t Seniorbledsje schreef ik o.a. 
over de stand van zaken Covid.

Momenteel, bij het schrijven van 

dit artikel voor het lente num-
mer, is in Nederland gestart met 
het vaccineren, staan we voor de 
vraag of er al dan niet een avond-
klok moet worden ingesteld én 
heeft ook een nieuwe variant (de 
Britse mutatie) van Covid de kop 
opgestoken.

Kortom, ook dit jaar zal stapsge-
wijs worden bekeken wat verant-
woord is met betrekking tot het al 
dan niet loslaten van de maatre-
gelen. 
Als wethouder van onder andere 
het Ouderenwerk en Welzijn zul-
len we ook in Kerkrade moeten 
bekijken hoe en in welke vorm 
weer activiteiten opgestart kun-
nen worden. Dit allemaal binnen 
de mogelijkheden die het Kabinet 
en het RIVM ons geven.

De maand januari was door het 
college van B&W uitgeroepen tot 
de maand van Verbinding. 
Getracht werd - ondanks alle be-
perkingen die gelden - toch “oor 
en oog” te hebben en te blijven 
houden voor onze inwoners. 
Daarvoor heeft het college enke-
le initiatieven genomen, maar is 
het  belangrijk dat wij dat samen 
doen. Een stad socialer maken 
doen we samen en dat kunnen 
we niet alleen, zeker in deze tijd 
is het zoeken naar verbinding zó 
belangrijk.

Met vriendelijke groet,
Leo Jongen
wethouder Ouderenbeleid en 
Welzijn

De lente in aantocht:  hopelijk de start van meer perspectief…

Veel mensen zorgen voor een 
zieke partner, een ouder wor-
dende vader of moeder, voor 
een gehandicapte zoon of 
dochter, voor een hulpbehoe-
vende vriend(in) of buur. Deze 
hulp uit liefde of persoonlijke 
betrokkenheid wordt mantel-
zorg genoemd. Mantelzorg is 
bij iedereen weer anders. Som-
migen zorgen vierentwintig uur 
per dag, zeven dagen per week. 
Anderen helpen met huishou-
delijk werk of komen iedere dag 
even langs. Vaak neemt de zorg 
in de loop der tijd toe. 

Ook als uw naaste niet meer 
thuis woont bent u mantelzor-
ger. Uiteindelijk staan veel man-
telzorgers dag en nacht paraat, 
soms jarenlang. De aandacht is 
gericht op de patiënt. Niemand 
vraagt hoe het met de verzorger 
gaat. Logisch dat veel mantel-
zorgers vaak het gevoel heb-
ben dat ze er alleen voor staan 
en dat maar weinig mensen iets 
van hun situatie begrijpen.

Wat cijfers op een rijtje:
• 1 op de 3 Nederlanders van 16 

jaar en ouder gaven in 2020 
mantelzorg, dit zijn circa 5 mil-
joen mantelzorgers

• 830.000 mantelzorgers geven 
zowel langdurig (meer dan 3 
maanden) als intensief (meer 
dan 8 uur per week) hulp

• 9,1% van de mantelzor-
gers voelt zich zwaar belast 
(460.000 mantelzorgers)

• Ongeveer 5 op de 6 mantel-
zorgers geniet van de leuke 
momenten van het zorgen

• 1 op de 6 werknemers combi-
neert betaald werk met man-
telzorg.

Vaak herkennen man-
telzorgers zich niet 
in de term ‘mantel-
zorg’. Want dat doe je 
toch gewoon? Maar 
zo gewoon is het niet. 
Mantelzorg… daar kies 
je niet voor, het over-
komt je. Goed voor 
jezelf zorgen is dan 

belangrijk om niet overbelast te ra-
ken. Daarbij kun je ondersteuning 
krijgen. Marion van Duren is man-
telzorgconsulent bij het Steunpunt 
voor Mantelzorgers Parkstad en 
staat voor u klaar.

In het volgende nummer zal Ma-
rion zich voorstellen en wat dieper 
ingaan op de ondersteuningsmo-
gelijkheden die zij kan bieden.

Heeft u voor die tijd vragen of wilt 
u al een gesprek met Marion af-
spreken dan neem contact op met 
het Steunpunt voor Mantelzorgers 
Parkstad via (045) 21 14 000 of via 
info@mantelzorgparkstad.nl

Zorg jij voor een ander? Dan ben je mantelzorger
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IN MEMORIAM
Op 19 januari 2021 bereikte ons
het verdrietige nieuws, dat onze
voorzitter Hub Vanhommerig, de
avond ervoor ten gevolge van corona 
overleden was.
Hub was een warme, betrokken 
persoon, die in de afgelopen 5 
jaar de redactie met sjchwung en 

een portie humor aanstuurde. Hij 
wist mensen aan zich en elkaar te 
verbinden en was voor velen het 
gezicht van ons blad. Onder zijn 
aansturing heeft ’t Senior Bledsje een 
aantal vernieuwingen doorgemaakt, 
zonder de vaste waarden overboord 
te gooien. 
We gaan hem als voorzitter maar ook 

als persoon erg missen.
Ter nagedachtenis aan hem plaatsen 
we een foto en de tekst van het 
gedachtenisprentje, zoals dit tijdens 
de uitvaart uitgereikt is. En wensen 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte met dit verlies.

De redactie van ’t Senior Bledsje

De jroeëse liebe van ’t Claire.

Sjtoots óp zieng kinger en klingkinger.

E hats  en helpende hank vuur jidderinne.

KVC Oranje zie ee en alles.

Jenisset van ´t leëve mit e beersje of e sjnepsje.

KWJ, ´t kunt wal jód, mar nit van alling.

Jenis noen, het is sjpiëder wie tse dinks.

In Kerkrade groeien diverse 
soorten wilgen, zoals de treur-
wilgen (Salix babylonica) bij 
Abdij Rolduc en Kasteel Eren-
stein, maar ook veel schietwil-
gen (Salix alba) langs de Worm. 
Zoals bekend moge zijn, heb-
ben wilgen een voorkeur voor 
natte standplaatsen, ze groeien 
dus graag langs beken en ri-
vieren. Vroeger werden wilgen 
vaak geknot. Ze stonden langs 
beken, langs wegen, op de 
grens van percelen of gewoon 
bij het huis. Hiervoor werden 
doorgaans schietwilgen, kraak-
wilgen (Salix fragilis) of hun 
kruising Salix rubens gebruikt. 
De takken aan het uiteinde van 
de stam werden elke drie tot 
vier jaar eraf gesneden, gekapt 
of gezaagd, zodat zich na ver-
loop van tijd een steeds grotere 
verdikking aan de bovenkant 
van de stam vormde, de knoest 
of knot. Het knotten gebeurde 
doorgaans op een hoogte van 
één tot vier meter en was werk 
voor de wintermaanden. Knot-
wilgen leverden brandhout, 
takkenbossen ('sjanse') voor de 
bakovens en geriefhout ('wieje-
hoots') van verschillende afme-
tingen. 

Het hout diende om omheinin-
gen te maken, als bonenstaken 
('boeënesjtekke') en voor het ma-
ken van stelen van werktuigen als 
scheppen ('sjuppesjtille'), rieken 
en voor bezems. Ook werden 
wijnstokken met wilgentenen op-
gebonden. Het geraamte in het 
vakwerk werd met wilgentenen 
opgevuld waarop vervolgens een 
mengsel van leem en koemest 

werd gesmeerd. Het Wormdal tus-
sen Geilenkirchen en Heinsberg 
was in de 19e eeuw één van de 
belangrijkste gebieden binnen 
Duitsland waar van wilgentenen 
('vietse') allerlei gebruiksvoorwer-
pen werden gevlochten, zoals 
naaimanden, wasmanden of man-
den voor aardappels en fruit. Ook 
de manden ('doevekörve') waarin 
duiven ten behoeve van de dui-
vensport werden getransporteerd, 
waren vaak van wilgentenen ge-
vlochten. Jonge twijgen werden 
gebruikt als veevoer, een oud ge-
bruik dat tegenwoordig nog door 
GaiaZOO wordt toegepast. Zo is 
de rij knotwilgen in het Verboden 
Bosje in de winter van 2019 door 
GaiaZOO in samenwerking met 
Stichting Het Limburgs Landschap 
geknot.
 
Door de wilgen op hoogte te knot-
ten, konden ze daar geplant wor-
den waar ook vee graasde. De 
lage knotwilgen wierpen in ver-
houding tot uitgegroeide bomen 
maar weinig schaduw op het gras, 
dat daardoor niet in zijn groei be-
lemmerd werd. Het vee kon zo 
niet bij de smakelijke verse takken 
en de boer had door het knotten 
van de wilgen meer opbrengst 
van zijn land dan alleen dat van 
het vee. De wortels legden de 
oevers van beken vast, waardoor 
een oeverbeschoeiing overbodig 
was. De takken wierpen schaduw 
op het water, waardoor het lekker 
koel bleef, dat was goed voor vis-
sen, want zo bleef er voldoende 
zuurstof in het water.

In de knoesten blijft vaak water 
staan, waardoor de stammen in-

rotten en het zachte kernhout ver-
dwijnt. Zo ontstaan de holle knot-
wilgen. Deze holtes vormen een 
welkome schuilplaats bij slecht 
weer voor allerlei dieren, zoals de 
heggenmus.  Boven in de knoest 
vinden planten een standplaats 
in de voedselrijke restanten van 
de bladeren en het hout. Circa 
30 verschillende plantensoorten 
groeien op onze knotwilgen, zo-
als de eikvaren, stinkende gouwe, 
bitterzoet, Roberts kruid en wilde 
kruisbes ('kroeësjele'). Ruim 183 
soorten insecten zijn gebonden 
aan knotwilgen, waaronder 25 
soorten vlinders, zoals de wilgen-
houtrups, die leeft van het zach-
te hout. Allerlei soorten vogels, 
zoals mezen en de winterkoning, 
maken hun nest in de boomhol-
tes. Wilde eenden bouwen hun 
nest bovenop de knoest, veilig 
voor predatoren als de vos. Het is 
dan alleen spannend hoe de een-
denkuikens vervolgens het water 
bereiken. 

Helaas verdwijnen de rijen knot-
wilgen uit vroeger dagen steeds 
meer uit ons landschap. Het ge-
bruik van de wilgentenen is niet 
meer nodig omdat allerlei andere 
materialen hun plek hebben in-
genomen. Tegenwoordig moeten 
vaak vrijwilligers te pas komen 
aan het knotten van wilgen. Laten 
we zuinig zijn op de laatste restan-
ten, zoals we ze nog kunnen zien 
langs bijvoorbeeld de Worm in de 
buurt van Baalsbruggen, langs de 
Dentgenbacherbeek in het Verbo-
den Bosje en in de Anstelvallei.

Olaf Op den Kamp, voorzitter  
IVN-Kerkrade.

Knotwilgen

Armoede
Ondanks dat we de economische 
crisisjaren al even achter ons heb-
ben gelaten, lopen 55- tot 67-jari-
gen in toenemende mate het risico 
langdurig arm te raken, zo blijkt uit 
recente cijfers van het CBS. In 2011 
lag dit risico op 7,5% , in 2017 op 
maar liefst 10,4%, ruim boven het 
gemiddelde. Zeker onder 60- tot 
65-jarigen gaat het hier om meer 
dan alleen een risico. Het Sociaal 
Cultureel Planbureau schrijft in het 
rapport ‘Armoede in kaart’ dat er on-
der met name 60- tot 65-jarigen een 
piek te zien is in het aantal armen. 
Dit komt vooral doordat 55-plussers 
relatief vaker (langdurig) werkloos of 
arbeidsongeschikt raken.

Ook na het bereiken van de AOW-
gerechtigde leeftijd is het leed niet 
altijd geleden. Een flink deel van de 

65-plussers, 176.507 huishoudens 
in totaal, bevindt zich in een zwakke 
inkomenspositie. Vooral weduwes, 
gescheiden vrouwen en ouderen 
met een niet-westerse achtergrond 
bevinden zich in een dergelijke posi-
tie. Ook mensen met hoge zorgkos-
ten hebben het financieel vaker las-
tig.Dat wordt duidelijk zichtbaar bij 
de 90-plussers. 11% van de 90-plus-
sers, bewoners van verpleeghuizen 
niet meegerekend, is arm. Bij geen 
leeftijdscategorie in Nederland ligt 
dit percentage zo hoog.

De stapeling van zorgkosten 
veroorzaakt onder 90-plussers 
vaak armoede
Een goede stap is de invoering van 
het Wmo-abonnementstarief. Maar 
mensen die Wlz-zorg nodig hebben, 
betalen nog altijd een schrikbarend 
hoge eigen bijdrage. De Wet lang-

durige zorg is bedoeld voor mensen 
die voortdurende en/of intensieve 
zorg nodig hebben in de nabije om-
geving zoals chronisch zieken en 
mensen met een ernstige geeste-
lijke of lichamelijke beperking. Voor-
beeld: een alleenstaande oudere 
met alleen AOW betaalt € 730,-- 
per maand aan eigen bijdrage. Dit 
naast de zorgverzekeringspremie, 
het eigen risico en kosten voor me-
dicijnen. Deze zorgkosten drukken 
onevenredig zwaar op de financiële 
positie van de groep alleroudsten. 

Vraag hulp!
Kent u een oudere die niet rond 
komt en gebukt gaat onder de vele 
zorgkosten? Help dan een hulp-
vraag in te dienen via de website 
van SchuldHulpMaatje Parkstad, 
www.shmparkstad.nl
of bel met (045)  56 02 525.

Seniorenraad KerkradeSRSeniorenraad Kerkrade

Seniorenraad Kerkrade vraagt jullie aandacht voor armoede onder ouderen  55- tot 67-jarigen lopen 
meer risico om langdurig arm te raken. Maar liefst 11% van de 90-plussers is arm, het hoogste percen-
tage onder de volwassen Nederlanders. Over armoede en schulden debatteerde de Tweede Kamer in 
oktober 2019 met staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

INFORMATIE
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Hamesj woar d’r naam,  
ralf Hamesj
Oes Zumpelveld? Jao, oes Zumpelveld. Doa han 
iech jesjpieëld als klinge jong. Of iech ‘ne sjtrop 
woar? Dat kan iech miech nit mieë zoeë jód 
herinnere. Wist ‘r, went me auwer weëdt, lieët ’t 
jedechnis noa en wen-t ’t öm jeld jeet, kost ’t hieël 
vöal muite ’öm ziech in ing zaach tse herkenne’. 
Me weest nit mieë zoeë jans jenau wie ’t innee zoos 
en dan kan me ziech besser van d’r domme haode.
Wie iech Rolduc aaf hauw – veni, vidi, vici – bin 
iech miech mit de theorie van ’t jeld jon besjeftieje. 
Miech interesseret vuural, wie me de theorie 
in de praktijk koeët bringe. Die kóns hat miech 
bejaisterd!
D’r sjelm van Shell, miene baas, hauw ’t jód mit 
miech vuur. Deë Gerrit is ‘ne patente keël. Deë 
vong dat iech en ós ING Europa-kaliber hauwe en 
doarum wool heë miech e mieljuensje d’rbij doeë. 
Mar ja, vuur leëve in e land woa die van de linkse 
kirch ’t evanjelie predieje. Doa sjteet d’rin, dat ‘ne 
kamieël nog ieëder durch ’t oog van ing nold kan 
kroefe es wie ‘ne rieche durch ’t hemmelspäots-
je. De rieche hant hei  nuus tse laache: ze mósse 
sjtuur betsale,en nog ens sjtuur betsale. Jet övver 
haode vuur ing sjieke boot, ‘ne Maserati en ing 
nette villa zal vuur vöal van ós lu ‘ne droom 
blieve. Wóst uur dat vuur ’t ongeree doa döks 
övver hant? Kume en klare en wie me va sjwats 
wies kan maache kunt in de riechste familliejens 
vuur.
Iech verdeen noen mie jeld in de Sjwaits. In ’t land 
van d’r Willem Tell zunt ze wal jet jewend wen-t ’t 
öm jeld jeet. Doa hant ze ing roeë vaan mit e wies 
kruuts drin. Dat kruuts sjteet vuur d’r sjwees en 
de muite die ’t kost öm jet övver tse haode. En dat 
jroeës roeë veld is öm de linkse rakkers tse losse 
jeleuve dat zieë ’t mieëtste hant.
Mieng hemet blief iech evvel trui. De Woeësjjoepe 
hant miech jevroagd of iech bij hön preziedent 
wöal weëde. Dat is nit jet, woa me ee-tswai-drei 
jao óp zeët. Wat ’t extra lestieg maat is, dat ze 
alling wen iech doa-in bewillieg ing 
sjtroas noa miech wille losse neume. 
Wuur waal sjön, wa, de Ralf I.N.G. 
Hamers Boulevard. Klinkt jód, al 
zaan iech ’t zelver. Uur huurt 
nog va miech de kómmende 
tsiet. 

D’r Battraaf  
Heerlen en berden.nl | Ook op zondag geopend 

Dit doet u het best in 
een relaxfauteuil! 

Heerlijk tot 
rust komen?

QTM-25 

relaxfauteuil. 

Van 2.296,- 

voor 1.795,-

deSede Ds-50 

relaxfauteuil. 

vanaf 2.695,-

2006 

relaxfauteuil. 

Van 2.495,- 

voor 2.195,-

De getoonde modellen zijn op voorraad. 

COLUMN

Waarom Vie?
Met Vie – Leven in beweging 
werkt de gemeente Kerkrade sa-
men met haar inwoners en maat-
schappelijke lokale en regionale 
partners aan gezondheid en vitali-
teit. Het is een plek waar mensen 
voor elkaar zorgen, samen bewe-
gen, van elkaar leren en samen-
werken. Maar Vie is niet alleen 
een fysieke plek in het centrum 
van Kerkrade. Vie is ook de be-
weging die hoort bij het leven. 
Vie wordt zichtbaar en voelbaar, 
in het stadshart tot in de haarva-
ten van de wijken. Vie staat voor 
levenslang kansrijk met program-
ma’s die investeren in gezonde 
jeugd, vitaal ouder worden en 

vitale wijken. Met de inzet van 
een Kennis- en Expertisecentrum 
wordt Vie bovendien onmisbaar in 
de ambitie van de regio Zuid-Lim-
burg om te werken aan gezond-
heid en vitaliteit.
Kortom: Vie is een investering in 
een gezonde en vitale duurzame 
toekomst voor Kerkrade én de 
regio. 

Nieuwbouw zwembad, sport-
hal en parkeergarage
Op het voormalige ziekenhuis-
terrein achter het raadhuis wordt 
volop gebouwd. Ter vervanging 
van D’r Pool wordt een geheel 
nieuw zwembad gebouwd dat 
voldoet aan de eisen van de tijd. 

De sporthal is geschikt voor het 
beoefenen van vele sporten en 
het organiseren van tal van activi-
teiten. Zwembad en sporthal wor-

den het nieuwe thuis van veel verenigingen die nu 
nog in D’r Pool en sporthal Kerkrade-West gehuisvest 
zijn. Parkeren gebeurt onder de grond. De openbare 
ruimte wordt parkachtig aangelegd en nodigt uit om 
comfortabel in te verblijven of te bewegen. Het gehe-
le terrein, inclusief de gebouwen, voldoet aan de wet-
telijke toegankelijkheidseisen. Iedereen is dus straks 
van harte welkom! We verwachten dat de gebouwen 
in het eerste kwartaal van 2022 klaar zijn.

Programma’s die de inwoners van Kerkrade 
gezonder en vitaler maken 
Binnen Vie wordt gewerkt aan tal van programma’s die 
in de hele stad bijdragen aan een betere levenskwali-
teit voor de inwoners. De programma’s zijn beschreven 
in het ‘Lokaal Uitvoeringsprogramma Vie’. De gemeen-
teraad heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. 
De programma’s zijn verdeeld in drie categorieën, de 
programmalijnen. Ze helpen ons in de ontwikkeling 
naar een gezond en vitaal Kerkrade in de toekomst. 
Centraal staan de gezonde jeugd, vitale ouderen en 
vitale wijken.

Volhouden
Gezondheid en vitaliteit verbeteren is niet iets dat van 
vandaag op morgen gerealiseerd kan worden. Een 
dergelijke ontwikkeling heeft tijd nodig en vergt flexi-
biliteit, aanpassingsvermogen én uithoudingsvermo-
gen. Vergelijk het lokaal uitvoeringsprogramma met 
een reisgids voor de komende tien jaar. Ons reisdoel - 
Kerkrade, gezonde en vitale stad -  is bekend. De weg 
ernaartoe uitgestippeld, maar staat nog niet defini-
tief vast. We willen flexibel zijn en kunnen inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen. 

Meer weten?
Als u Vie volgt op de ‘social media’-kanalen dan blijft 
u automatisch op de hoogte van nieuwe ontwikkelin-
gen. Regelmatig publiceren we daar nieuwsberichten 
en leggen we uit waar Vie voor staat. Houd ook het 
stadsjournaal van de gemeente in de gaten. Ook daar-
in publiceren we regelmatig over Vie. U kunt ook de 
website van Vie bezoeken. Daar wordt zoveel mogelijk 
informatie verzameld: www.vie-kerkrade.nl 

Misschien heeft u al eens van Vie gehoord? Misschien heeft u al eens de bouwwerkzaamheden op het 
voormalige ziekenhuisterrein in het centrum gezien? Beide zaken staan in het teken van bouwen aan 
een gezonde en vitale stad.

Vie – Leven in beweging
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M A A L T I J D S E R V I C E

Een goede maaltijd staat voor 
een gezond en gelukkig leven!

Ik ben Lilian Bessems en met mijn man Ron willen wij u laten 
delen in onze passie voor voeding en kennis laten maken 

met onze ambachtelijk bereide maaltijden vanaf € 7,75
• GRATIS bezorgen vanaf €15,50 •

• Bel voor een afspraak 06 - 40 48 10 20 •

Lekker eerlijk eten!
dekeukenbarones@gmail.com • www.dekeukenbarones.nl
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Kloostervleugel Pannesheide maakt plaats voor groen gebied
Het gebied Kloosterpark in 
Bleijerheide wordt een stuk groe-
ner. Gemeente Kerkrade wil de 
kloostervleugel van het voorma-
lig Klooster Pannesheide aan-
kopen, slopen en het gebied als 
park gaan inrichten. De monu-
mentale kapel, die nog steeds ge-
bruikt wordt, blijft staan.
De gemeente gaat samen met 
de omwonenden kijken naar de 
nieuwe inrichting van het gebied. 

Jarenlange zoektocht
Het voormalige pensionaat Bleijer-
heide werd eind negentiende 
eeuw opgericht door de Duitse 
Broeders Franciscanen. Na de slui-
ting van het pensionaat diende het 
gebouw onder de naam ‘Centrum 
Bleijerheide’ als sport-, verblijf- en 
vergaderaccommodatie. Aan het 
begin van de 21e eeuw kwam het 
gebouw leeg te staan. In 2003 
is voor het gebied Kloosterpark 
een plan gemaakt om woningen 
te bouwen op het terrein van het 
voormalige pensionaat. Een deel 
van het oorspronkelijke gebouw 
werd afgebroken om ruimte te ma-
ken voor nieuwe huizen. 

De kloostervleugel en de kapel 
bleven staan. 

Bij de plannen van de gemeente 
hoorde het opnieuw gebruiken 
van de voormalige kloostervleu-
gel. Jarenlang heeft de gemeente 
Kerkrade haar best gedaan om het 
monumentale gebouw een nieuwe 
functie te geven. De eigenaar en 
de gemeente hebben hier samen 
met de provincie Limburg en de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
(RCE) uitgebreid naar gezocht. Dit 
is ondanks alles helaas niet gelukt. 
Daarom heeft de gemeente nu 
andere plannen gemaakt voor het 
opnieuw inrichten van het gebied.

Een mooier en groener gebied
Ondanks maatregelen om verval 
tegen te gaan, gaat de klooster-
vleugel er steeds slechter uitzien. 
Dit is niet fijn voor de bewoners 
van het omliggende woongebied. 
De slechte staat van de klooster-
vleugel straalt af op de hele buurt. 
Daarom is besloten het gebouw 
te slopen. Na het afbreken van de 
kloostervleugel en het opnieuw in-
richten van het gebied zal de buurt 

er een stuk beter en een stuk 
groener uitzien.

Wethouder Weijers (Ruimtelijke 
Ordening en Openbare Ruimte) 
zegt hierover: 
“In de loop van de jaren zijn de 
inzichten veranderd over hoe het 
gebied er het beste uit kan zien. 
De bewoners hebben meer aan 
een groen gebied dan aan nog 
meer nieuwe woningen. 
Daarom wordt nu gekozen om op 
de plaats van de kloostervleugel 
een park aan te leggen. We vin-
den het als gemeente erg belang-
rijk dat de omwonenden kunnen 
meedenken bij het invullen van 
de plannen. Zij weten immers het 
beste wat nodig is voor een fijne 
leefomgeving.”

Naar verwachting zal de sloop van 
de kloostervleugel eind 2021 kun-
nen beginnen.

De kloostervleugel van het voor-
malig Klooster Pannesheide

Weet u waar deze 8 plaatjes in Kerkrade gefotografeerd zijn?
(Oplossing in de juni uitgave van het Senior Bledsje)

Sjnei en vraos dat is vuurbij,
’t Vrugjoar sjteet noen in de rij.
Noa ing tsiet va reën en kauw,
Zou me ‘t verjèse bauw.
Dat ‘t vrugjoar klure bringt
En d’r meëleman fliesieg zingt.
De sjwalbere die zunt al tseruk.
De meusje hant ‘t óch al druk.
De zon die lieët de lu werm laache.
Flot ‘t jeëdsje sjun tse maache.
Jet jeeëls kunt hei jet blauws kunt doa.
‘t Ónkroed kunt al fliesig noa.
Sjpatsere joa, natoer ópsjnoeve,
Boave ós doa vluje doeve.
D’r himmel is noen sjtralend blauw,
Mit wiese wólke, jans jenauw.
Verjèse is die duuster tsiet.
d’r Winkter zunt vier indlieg kwiet.
‘t Leefs mit krismes jing jreun wei,
Nè, dan hant vier lever sjnei.

Annie Lennartz,
Kirchroa mai 2006,
mitjelied Wauwel

  Indlieg Vrugjoar
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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

Heerlijke 
maaltijden aan 
huis bezorgd 
vanaf € 5,74!
Exclusief eventuele ledenkorting.

• Ruime keuze in maaltijden, 
   voor- en nagerechten
• Wekelijks vriesvers aan huis 
   bezorgd
• Gratis klantenservice
• Gratis dieetadvies
• Geen verplichtingen
• Geen bezorgkosten

Meer weten? 
Bel gratis 0800 - 023 29 75 
Wij helpen u graag verder.

www.apetito.nl  •  info@apetito.nl

met zorg bereid.

Ook
natriumarm,

vegetarisch of 
glutenvrij.

Als ik naar zijn prachtige muziek 
zit te luisteren dan vraag ik me wel 
eens af, hoe zo’n man nou eigen-
lijk geleefd heeft? Hoe woonde hij 
en wat deed hij zoal? Waar schreef 
hij zijn muziek? Ik stel me dan een 
koude kamer voor waar de maes-
tro urenlang zat te schrijven aan 
een grote tafel die bezaaid was met 
muziekpapier. Sloffen aan en een 
versleten oud vest. Een paar olie-
lampen of een grote kandelaar met 
kaarsen en zo af en toe komt zijn 
vrouw binnen met een kopje kof-
fie en iets lekkers. Nou vergeet het 
maar. Die tafel en die kandelaar dat 
kan nog wel zo geweest zijn maar 
zijn vrouw is never nooit wat lek-
kers voor haar man komen bren-
gen. Een vervelende draak was ze, 
mevrouw Haydn. Ze had geen flau-
we notie van zijn geweldige muziek, 
geen greintje interesse ook.

Joseph Haydn was getrouwd met 
Maria Anna Keller. Hoe kwam hij 
aan die vrouw? Dat zal ik u vertel-
len. In die tijd droegen gegoede 
heren een pruik. Pruikenmaker Kel-
ler had twee dochters en Joseph 
was smoorverliefd op diens jongste 
dochter Therese. Hoe het precies 
gegaan is weet ik niet, maar de 
mooie dochter van de Weense Figa-
ro wilde niet. Therese gaf niet thuis, 
ze had zich voorgenomen om non 
te worden en ging het klooster in, 
Joseph was ontroostbaar. Maar de 
pruikenmaker had nog een dochter, 
Maria Anna. Die drong hij de arme 
Haydn op en dat heeft de arme man 
geweten. Zijn schoonvader heeft 
hem er verschrikkelijk ingeluisd 
en dat terwijl Haydn nog nooit een 
pruik elders had gekocht. Maria An-

na was niet alleen moeders mooiste 
niet maar ze had ook nog eens een 
zeer opvliegend karakter. Ze stond 
bekend om haar driftbuien. Het was 
dan ook zeer zeker geen ideale 
verbintenis, kinderen kwamen er 
niet en Haydn liet zich vaak ontval-
len hoe gelukkig hij was als hij voor 
langere tijd Wenen moest verlaten. 
In de maanden dat hij voor zijn werk 
van huis was zette hij de bloemetjes 
buiten, hij was geenszins ongevoe-
lig voor de charmes van andere 
vrouwen. Hij had o.a. een langdu-
rige affaire met Luigia Polzelli, een 
mezzosopraan die 28 jaar jonger 
was. Haar zangstem was niet bij-
zonder mooi maar hij deed zijn best 
de aria’s voor haar zo te bewerken 
dat ze niet voor onoverkomelijke 
moeilijkheden kwam te staan. Tja, 
wat doe je niet allemaal als de vlin-
ders in je buik dansen. Thuis zat dat 
serpent van een Maria Anna dus 
enig begrip voor zijn situatie kan ik 
wel opbrengen. Zijn vrouw maakte 
hem het leven zuur en ze had geen 
enkele belangstelling voor zijn werk 
als musicus en componist. Scheiden 
deed je toentertijd nog niet, dus wat 
moet je dan?

Die arme Joseph had het thuis 
verre van gemakkelijk terwijl hij zo 
ijverig en veelvuldig componeerde 
gebruikte Maria Anna zijn composi-
ties zelfs als boodschappenbriefjes 
en als onderleggers voor pasteitjes. 
Zijn muzieknoten gebruikte ze als 
“krolsjpange”. Ze draaide haar haar 
ermee in! Ze maakte er papillotten 
van. Moet je je voorstellen! Maes-
tro Haydn had uren doorgebracht 
met het schrijven van een van zijn 
fantastische strijkkwartetten en 

als hij thuis kwam had madam de 
complete cellopartij in haar haren 
gewikkeld. 
Ze haalde hem het bloed onder 
de nagels vandaan en eiste van 
haar echtgenoot dat hij een mooi 
huis voor haar kocht voor als ze 
later weduwe zou zijn. Ik weet niet 
hoe het u thuis vergaat maar bij de 
Peerboompjes zou zo’n wens toch 
voor enige discussie aan de keu-
kentafel zorgen. Zo niet in huize 
Haydn, Joseph kocht een fraai 
pand aan de rand van Wenen en 
liet het helemaal verbouwen voor 
dat kreng. Ze heeft er gelukkig niet 
veel profijt van gehad want Joseph 
overleefde zijn vrouw bijna 10 jaar. 
Hij zorgde er ondertussen wel voor 
dat zij weinig thuis was, zo slim was 
hij wel. Hij stuurde haar vaak op 
reis om te kuren. “Ga er lekker een 
paar maanden tussenuit, liefje, de 
frisse landlucht zal je goed doen”. 
De smiecht. Zijn nieuwe vriendin 
Marianne von Genzinger zat on-
dertussen regelmatig met hem in 
‘t jód tsimmer’ aan de zondagse 
rundvleessoep met balletjes. Zon-
dag is altijd al een beetje saaie dag 
geweest dus er gebeurde ook nog 
wel wat anders tussen de soep en 
de aardappelen. Als zijn Marianne 
verleidelijk ging lonken boven haar 
verenwaaier dan zette hij graag zijn 
pruik even af. Haydn schijnt nogal 
een pokdalig gezicht te hebben 
gehad en een lelijke neus maar 
toch vielen de dames met bosjes 
voor hem. Echte schoonheid zit 
van binnen, dat was vroeger ook 
al zo en hij was de vriendelijkheid 
zelve. Helaas overleed Marianne al 
jong. Joseph verloor zijn maîtres-
se en vertrouwelinge en werd een 

eenzaam man. En wat doe je dan zo alleen in huis? Je 
gaat componeren. Je bouwt aan een levenswerk dat 
het fundament zou worden van de Duitse klassieke 
muziek. Honderden symfonieën, sonates en strijkkwar-
tetten en ga zo maar door. Als Maria Anna dan weer 
eens een keer thuis de was kwam doen kreeg de arme 
Joseph meteen weer de wind van voren. Dan stond hij 
vaak een beetje zieligjes naar adem te happen. Dat lag 
overigens niet alleen aan zijn kwaadwillige echtgenote, 
eerlijk is eerlijk. Hij had namelijk ook veel last van zijn 
neuspoliepen. In die tijd (1792) kon je van een dergelijk 
euvel wel verlost worden maar zo’n ingreep kun je toch 
echt niet vergelijken met een bezoekje aan de KNO-
poli nu. Dat ging er wel anders aan toe indertijd. Enkele 
mannen zo sterk als bomen grepen je en hielden je 
vast op een stoel terwijl de chirurgijn klaarstond met 
allerlei instrumentarium dat tegenwoordig enkel nog 
door een veterinair gespecialiseerd in wilde hoefdieren 
gebruikt zou worden. Haydn bedankte voor die medi-
sche behandeling hetgeen de geneesheer ten zeerste 
betreurde. Dan maar geen lucht meer door de neus, 
dacht Joseph.
Mozart was een vriend en grote bewonderaar van 
Haydn, een vriendschap gebaseerd op wederzijdse 
waardering. Toen de veel jongere Mozart overleed was 

Papa Haydn zoals Amadeus hem noemde ontroost-
baar. Haydn sprak met ontzag over Mozarts miskende 
genialiteit. “Mozart is de grootste componist die de 
wereld in deze tijd bezit”, aldus Haydn. Er kwam ook 
nog een andere, tamelijk onhanteerbare, jongen bij 
hem langs om les te krijgen. De jongeman was onbe-
heerst en stelde zich weinig volgzaam op. Beethoven, 
zo heette de knul, toonde bijzonder weinig respect 
jegens de zeer geachte Haydn die hem voor slechts 
acht groschen per les onderricht gaf. Haydn bleef zich 
echter voor deze leerling inzetten en ook wat Beetho-
ven betreft had hij een vooruitziende blik. In een brief 
schreef hij: “Beethoven zal eens een van de grootste 
componisten van Europa zijn en ik ben er trots op dat 
ik zijn leraar heb mogen zijn “. Hij hekelde echter de ei-
genwaan en de pretenties van de jonge Duitser. “Doe 
maar gewoon dan doe je gek genoeg” zal hij hem 
meermalen geadviseerd hebben maar de eigenwijze 
Beethoven luisterde niet.
Nee, die Haydn had het niet gemakkelijk. Niet met zijn 
vrouw, niet met Beethoven en niet met zijn neuspolie-
pen. Zielig eigenlijk, het was zo’n aardige man. Geluk-
kig hebben we nog steeds zijn prachtige muziek. 

Moon Peerboom

Joseph Haydn privé

Kunstenaars zijn ook 
maar mensen
Als je strijkkwartet zegt, dan zeg je Haydn. 
Franz Joseph Haydn (1732-1809) wordt wel de vader van de symfonie 
en van het strijkkwartet genoemd.
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Lei Heijenrath
INTERVIEW

Het aantal boeken groeit gestaag 
en in die stapel gaan tevens tal-
loze presentaties, spreekbeur-
ten en losse artikelen van zijn 
hand schuil. In en over dialect, 
geschiedenis en de geschiede-
nis van de streek. In zijn jongste 
pennenvrucht wordt met taalkun-
dige wetenschappelijkheid en 
aan de hand van 101 woorden, 
het dialect dat zich het verst van 
het Nederlands beweegt, tegen 
het licht gehouden. Klank, humor, 
cultuurtraditie, geschiedenis en 
uitspraak zijn daarbij het vehikel 
dat de leraar hanteert om op die 
manier de geschiedenis en het 
karakter van het Kerkraads dia-
lect te duiden.

Ripuarisch
“Daarbij ga ik terug tot aan de 
oorsprong ervan die in de vroeg-
ste Middeleeuwen ligt en dus 
vele eeuwen ouder is dan het Ne-
derlands. Die oorsprong bevindt 
zich in een gebied dat historisch 

wordt aangeduid met de term 
Ripuarië. Keulen was het belang-
rijkste centrum in die grote gouw 
die in het westen werd begrensd 
door de Maas en in het oosten 
tot de grens met het huidige Po-
len doorliep. De indertijd, tussen 
de vierde en negende eeuw na 
Christus, gevoerde taal noemen 
we het Ripuarisch.”

De taalverwantschap van het 
Kerkraads met bijvoorbeeld het 
gesproken woord in Keulen en de 
regio op de westelijke Rijnoever 
tot en met Simpelveld en Vaals is 
onmiskenbaar.
Lei Heijenrath, een van de grond-
leggers van de ‘Kirchröadsjer 
Dieksiejoneer’, brengt met een 
verzameling typisch dialectwoor-
den in ‘De Taal van Kerkrade’ 
de lezer niet alleen dicht bij die 
typische dialectoorsprong, maar 
vooral ook bij de cultuur en het 
karakter van de mens in deze 
specifieke samenleving.

Batsevietser en miepmop
De Kerkradenaar zou het woord 
‘batsevietser’ zo maar kunnen 
associëren met de processie op 
kermiszondag en het daaropvol-
gende koningsvogelschieten van 
de schutterij Sint Sebastianus. De 
‘Auw Sjutse’ dragen, in vol ornaat, 
een slippenjas (de batsevietser). 
Tijdens het wandelen/marcheren 
slaan (vietsen) de slippen op het 
ritme van de passen tegen de bil-
len (batse) van de drager van de 
jas.

De schutterij draagt tevens onder 
die jas in de kraag van het hemd 
een ’miepmop’.  

Dus ook een vlinderdas is een 
miepmop of een ‘striksje’ zoals 
het ook genoemd wordt. Mijn 

zoon attendeerde mij op het ge-
bruik van het woord miepmop bij 
het knikkeren. Daar is de miep-
mop een glazen knikker die qua 
doorsnee groter is dan de gebrui-
kelijke knikker. Ik was die beteke-
nis van dat woord vergeten.”

Inmiddels is de neerlandicus 
alweer met andere geschiede-
nis- c.q. dialectprojecten in de 
weer. Of dat nu als vicevoorzitter 
van de Veldeke Limburg is of als 
steunpilaar en schrijver van arti-
kelen voor ‘Facetten uit de Ge-
schiedenis van het Land van Ro-
de’ of het periodiek ‘MijnStreek’ 
of een volgend boek. Lei Heijen-
rath stopt er speurzin, ziel en za-
ligheid in en vooral zijn academi-
sche kennis van taal en historie. 

Zoals bijvoorbeeld in zijn mag-
num opus: Franz Corneli. Vijf jaar 
werkte hij aan dat boek over de 
Kerkraadse politicus die, los van 
zijn zetels in de Gedeputeerde 

en Provinciale Staten, 
Belgisch parlement en 
Tweede Kamer, zijn in-
breng aan Thorbeckes 
nieuwe grondwet, één 
periode burgemees-
ter van Kerkrade (1830-
1836) was en bouwheer 
en woonachtig was op 
Nieuw-Erenstein.
  
‘Sjrieve is blieve’. We 
gaan nog veel horen 
en lezen over ós mod-
dersjproach en over de 
geschiedenis van onze 
streek als het aan Lei 
Heijenrath ligt. 

“Miepmop”, zegt de 
leraar, “is Kerkraads 

voor vlinder.

Sjrieve is blieve’ is niet alleen 
een boek, maar vooral ook het 

adagium van Dr. Lei Heijenrath. 
Inmiddels 84 jaar lang trouw 

aan dat motto, heeft de 
voormalige conrector en 

leraar Nederlands van het 
Antonius Doctor College en 

latere bestuursvoorzitter van 
Hogeschool Zuyd onlangs 
weer een dialectjuweeltje 

toegevoegd aan zijn 
‘Moddersjproach’, het 

Kerkraads.  ‘De Taal van 
Kerkrade’ of zoals de 

neerlandicus/dialectoloog het 
keurig vertaalt: De Sjproach 
va Kirchroa; e profiel van ’t 

Kirchröadsj i 101 wöad.  Een 
200 bladzijden omvattende 

boekwerk.

“Övver ós moddersjproach”
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Iedereen in Kerkrade kent de lo-
catie. ‘Het Stift’, zoals die in de 
volksmond wordt genoemd. Bij het 
horen van dat begrip heb je het 
statige, majestueuze gebouw voor 
ogen, verscholen in het groen, in 
de prachtige Anstelvallei. Maar 
niet iedereen heeft weet van de 
geschiedenis en de huidige func-
tie van het gebouw. We geven u 
een inkijk.

Geschiedenis in het kort
De geschiedenis gaat terug naar 
1875, toen de zuster Elisabethin-
nen zich in Kerkrade vestigden en 
op de fundamenten van kasteel 

’s-Heeren Anstel het Elisabeth 
Stift verrees. Met de zusters zijn 
meteen de grondleggers van het 
ziekenhuis in onze stad genoemd, 
het ‘Elisabeth Spitaal’. In de loop 
der tijd deed het Stift onder meer 
dienst voor de ambulante zorg, als 
bejaardenhuis en als dependan-
ce van de Hamboskliniek. In 2015 
verlieten de laatste cliënten het 
gebouw, de huur werd opgezegd 

en ver-
paupering 
dreigde. 
Een groep 
vrijwilligers 
stond op. 
Op initia-
tief van Leo 
Vrancken 
en Michel 
Renierkens 
werd een 
bestuur 
met kun-
dige men-
sen gefor-

meerd. Een en ander leidde ertoe 
dat met vrijwilligers en met veel 
passie, inzet en beleving, met me-
dewerking van de gemeente Kerk-
rade, de provincie Limburg en later 
IBA Parkstad, het gebouw in zijn 
huidige staat werd gebracht.

Appartementen 
Hoofdmoot vormt de opvang 
van ouderen in een rustige, door 
prachtige natuur omgeven land-
schap. Daarnaast worden activi-
teiten georganiseerd, is er een 
restaurant, ‘Bij Iris’ en ‘Kiekeboe’ 
en kinderopvang, waar iedereen 
met de eigen kroost terecht kan.  
We geven het woord aan Michel 
Renierkens (71), bestuurslid van de 
Stichting WoonZorg Elisabeth Stift. 
Hij vertelt: "Op dit moment is één 

van de 21 appartementen vrij. Je 
kunt hier terecht als je als alleen-
staande dreigt te vereenzamen. 
We hebben evenwel ook echtpa-
ren of bijvoorbeeld twee zussen in 
huis. Je bent welkom als je zorg-
behoefte hebt, maar ook als je er-
aan denkt om ergens in trekken 
waar later, op je oude dag, alles 
voor je wordt geregeld. Mensen 
die interesse hebben kunnen al-
tijd bellen. We richten ons inmid-
dels  - het gebouw is nagenoeg 
volledig klaar - meer op activitei-
ten. Hiervoor en voor onderhoud 
hebben we vrijwilligers. Het zijn 
er nu 40, maar uitbreiding is altijd 
welkom. Mensen van alle niveaus 
en met allerlei competenties zijn 
welkom. Ik noem als voorbeelden, 
gastvrouw, gastheer, begeleiding 
bij koken en degene die zorgt voor 
de tuin(en). Zoals gezegd, mensen 
van alle niveaus zijn welkom, als 
het maar uit een goed hart komt. 
Trouwens, ook voor bestuurlijke 
verjonging staan we open. Voor in-
formatie over nagenoeg alles kun 
je bellen of kijken op onze website 
www.woonzorgelisabethstift.nl.”

De vrijwilliger
Over vrijwilligers gesproken: Rishe-
line Sambo is driemaal per week te 
vinden in en rondom ’t Stift. De al-
leenstaande moeder (45), die een 
opleiding volgt om terug te kun-
nen keren bij de Thuiszorg, kwam 
via de gemeente Kerkrade op het 
woon- en zorgcomplex. Zij maakt 
schoon, kookt vóór of met de be-
woners, heeft een luisterend oor 
voor mensen, zorgt voor de was 
of wandelt graag met hen. Over 
de dagelijkse gang van zaken is 
zij enthousiast: "Ik ben er nu ruim 
een jaar. Ik behandel iedereen met 
respect en gelijk, zo zit ik in elkaar. 

WoonZorg Elisabeth Stift Kerkrade

Onbekommerd wonen op uw oude dag
Michel Renierkens: 

"Vrijwilligers met hart op goede plek altijd welkom”

Dat respect en waardering krijg ik 
ook terug, de samenwerking met 
alle bewoners is prima. We doen 
allerlei activiteiten, zoals spellen 
en wandelen. Denk ook aan sjoe-
len, kaarten of ‘Mens erger je niet’. 
Natuurlijk ook de voor de eerste 
levensbehoefte belangrijke dingen, 
zoals koken, komen aan de orde. 
En op 22 december heb ik een 
‘high tea’ georganiseerd, in kersts-
feer uiteraard. Dat is prima bevallen 
en geeft voldoening. Echt mooi!” 

Een tevreden bewoner
In een omgeving zoals die van het 
Stift is het mooi wonen. Niet gek 
dus dat mensen dat graag willen. 
Eentje ervan is weduwnaar Ben 
Lok (71). Via Chevremont, waar hij 
zijn jeugd doorbracht, De Gracht 
en Landgraaf kwam hij vorig jaar 
min of meer toevallig in ’t Stift te-
recht. Ben daarover: "Ik woonde 
laatstelijk in Landgraaf, waar mijn 
vrouw vandaan kwam, in een ap-
partement bij winkelcentrum Op 
de Kamp. In Landgraaf bleek het 
moeilijk iets voor ouderen te vin-
den. Ik belde, een beetje wan-
hopig eigenlijk,  met Meander en 
amper vier dagen later kreeg ik de 
mogelijkheid naar ’t Stift te verhui-
zen.  Laat ik duidelijk zijn: het is 
eigenlijk toeval dat ik hier nu ben, 
maar het bevalt uitstekend. Alles 
wordt voor je geregeld, het eten is 
prima, de omgang met de men-
sen en de vele vrijwilligers kan niet 
beter.”

Ben Lok is dus een tevreden mens, 
dat blijkt uit zijn woorden en nog 
meer als hij vervolgt met: "Ik zit 
hier in een prachtige omgeving 
met zicht op Kaalheide. Je ziet en 
hoort de vogels, de eekhoorns. 
Het is rustig. Ik hoef hier niet meer 
weg, behalve dan naar Schiffer-
heide, als je begrijpt wat ik bedoel. 
Als ik in de ochtend wakker word, 
denk ik: mooi dat ik hier weer een 
dag mag meemaken. Je kunt wel 
klagen, maar veel beter is om van 
alle moois om je heen te genieten. 
En dat kan hier zeker.”

Kerkrade-Noord in coronatijd
De ouderensoos in het Socioproject ligt er stil en verlaten bij. Op de 
deur het bericht dat ons onderkomen tot nader order gesloten is.
Zou je nog enige hoop hebben dat de deur open zou gaan, dan 
maakt dit bericht en alle berichten uit de media wel duidelijk dat het 
voorlopig ‘tote Hose’ is wat betreft alle activiteiten.

Hoe hangt de vlag er eigenlijk bij? Zijn er mensen die zich laten uit-
schrijven? Zijn er mensen die zich aanmelden? Ja, er zijn nieuwe 
uitschrijvingen en ook inschrijvingen. Het allerbelangrijkste is,  dat 
veel deelnemers staan te springen om weer te beginnen. Wekelijks 
meedoen aan een activiteit zorgt ervoor dat je contacten hebt, dat je 
samen kunt lachen, samen verdriet mag hebben, gezellig koffie kunt 
drinken.

Nog even volhouden, we laten ons inenten, we wachten tot er groen 
licht gegeven wordt en dan kan de deur weer open.
Wat zullen we van elkaar genieten...

‘Medammecour Draait Door’
wordt verplaatst naar mei 2021

BELANGRIJK: vanwege de nieuwste strenge corona-beperkingen 
konden de voorstellingen van het muziekspektakel ‘Medammecour 
Draait Door’ van 12 tot en met 17 januari 2021 GEEN DOORGANG vin-
den. Wij zijn helaas genoodzaakt de speeldata te verschuiven en wel 
als volgt: 

donderdag 20 mei 2021 20.00 uur
vrijdag 21 mei 2021 20.00 uur
zaterdag 22 mei 2021 20.00 uur (sponsoravond) :
 geen tickets in de vrije verkoop
Pinksterzondag 23 mei 2021 matineevoorstelling 14.30 uur
Pinksterzondag 23 mei 2021 20.00 uur
Pinkstermaandag 24 mei 2021 20.00 uur
woensdag 26 mei 2021  20.00 uur
donderdag 27 mei 2021  20.00 uur
vrijdag 28 mei 2021  20.00 uur

De voorstellingen vinden steeds plaats in de Rodahal.
Wilt u tickets voor een van de negen voorstellingen kopen?  Kijk dan 
op www.medammecour.nl  of u stuurt rechtstreeks een e-mail naar 
Erik Hermans. E-mail: e.phermans@home.nl 
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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!

INFORMATIE

Met het oog op de Tweede Kamer-
verkiezingen van 17 maart, denk 
ik aan een voorval dat zich zo’n 
veertig jaar geleden afspeelde. In 
die tijd was ik binnen het bedrijf 
waar ik werkte, één van de weinige 
vrouwen. Soms wilde en moest ik 
in dat mannenwereldje al eens op 
mijn strepen staan. Dat ging me 
goed af, totdat, na een of ander 
akkefietje, een voormalig collega 
ineens opmerkte: “Het enige recht 
van de vrouw is het aanrecht!” 
Hoorde ik dat goed? De haren re-
zen me te berge!
De tijd van de Dolle Mina’s, de 
voorvechtsters van ‘baas in eigen 
buik’, gelijke rechten voor mannen 
en vrouwen, kortom, het feminis-
me, lag op dat moment al decennia 

achter ons. 
Zelf ben ik begin jaren vijftig gebo-
ren en opgegroeid en opgevoed 
met het idee dat iedereen, jongen 
of meisje, kon bereiken wat hij/
zij wilde. Maar ik weet dat dit niet 
altijd zo geweest is. Niet eens zo 
lang geleden was het hierboven 
genoemde aanrecht inderdaad het 
enige recht van de vrouw. In de tijd 
dat mijn grootmoeder opgroeide, 
was het de taak van de vrouw om 
natuurlijk kinderen te baren, maar 
vooral ook sokken te stoppen, te 
wassen, te strijken, kortom, om niet 
alleen bij wijze van spreken, uitslui-
tend achter dat aanrecht te staan. 
 
Eind negentiende eeuw vond de 
vrouwelijke arts Aletta Jacobs - al-
leen al het feit dat een vrouw ge-
studeerd had om dokter te worden 
was een unicum in die tijd - dat dit 
anders moest. Anders kon. Vrou-
wen moesten zich letterlijk en 
figuurlijk veel meer laten horen. 
Laten zien dat ze hun mannetje 
stonden. Ook op politiek vlak dat 
tot dan toe uitsluitend als ‘Män-
nersache’ werd beschouwd. He-
laas vond Aletta weinig medestan-
ders voor haar ideeën. Immers, 
wie moest er poetsen, koken, de 
boterhammen smeren en kleding 
naaien, als die vrouwen achter 
hun aanrecht vandaan kwamen? 
Moesten mannen dat gaan doen? 
Inderdaad! 

 
Aletta liet zich door alle tegenwer-
king niet ontmoedigen en ging 
door met haar strijd om vrouwen 
een stem, stemrecht, te geven en 
zo mee te bepalen in de politieke 
besluitvorming. Samen met haar 
medestanders ging ze de straat 
op, met uiteindelijk succes. Het 
duurde echter nog tot 1922 voor-
dat vrouwen voor het eerst een 
bolletje rood konden kleuren op 
het stemformulier. Vele jaren la-
ter werd Marga Klompé de eer-
ste vrouwelijke minister en nu, 
zo’n honderd jaar ‘na Aletta’, is 
het gelukkig de normaalste zaak 
van de wereld dat vrouwen stem-
recht hebben. Kunnen kiezen en 
zich kunnen laten kiezen. Vrou-
wen zijn vertegenwoordigd in de 
gemeenteraad, als burgemeester, 
als minister. Het wachten is nu nog 
op de eerste vrouwelijke minister-
president.

José Handels

Een eeuw kiezen voor vrouwen

Van aanrecht naar stemrecht
Zorg- en revalidatiecentrum Ham-
bos in Kerkrade heeft twee afde-
lingen die volledig zijn afgestemd 
op de Geriatrische Revalidatie-Zorg 
(GRZ). Hier staat een hecht team 
klaar om revalidanten voor te berei-
den op een verantwoorde terug-
keer naar huis. Het team bestaat uit 
verpleegkundigen, verzorgenden 
IG, specialisten ouderengenees-
kunde, fysiotherapeuten, ergothe-
rapeuten, logopedisten, psycho-
logen, diëtisten, een geestelijk 
verzorgende en het maatschappe-
lijk werk. Samen met de revalidant 
en mantelzorgers stelt het team een 
behandelplan op. Dat is helemaal 
gericht op de vaardigheden die 
iemand nodig heeft om thuis weer 
goed en veilig te kunnen functio-
neren. Daarbij stelt de klant zelf zijn 
doelen. De doelgroep van de twee 
GRZ-afdelingen is breed: van onder 
andere mensen die een nieuwe 
knie of heup hebben gekregen tot 
CVA- en long- of  hartproblemen. 

Centrum 
Mensen die op een GRZ-afdeling 
verblijven, revalideren op allerlei 
manieren. Zij doen niet alleen oe-
feningen onder begeleiding van 
professionals, maar worden ook 
gestimuleerd om in de dagelijkse 
handelingen zoveel mogelijk zelf te 
doen. “En de ligging midden in het 
centrum biedt natuurlijk heel veel 
voordelen”, zegt Monique Reinders. 
“Mensen kunnen hier onder bege-

leiding oefenen, met de rollator of 
rolstoel bijvoorbeeld. Boodschap-
pen doen. Dat is oefenen in de re-
aliteit: je ervaart welke obstakels 
je kunt tegenkomen en hoe je daar 
mee om kunt gaan. Revalideren 

gaat hier de hele dag door.” 
Naar huis, samen met zijn vrouw. Dat 
is wat Hans Otermanns (84) het lief-
ste wil. “Dus moet ik heel veel bewe-
gen om mijn spieren te versterken. 
Want die zijn helemaal verzwakt”, 
vertelt hij. Hans Otermanns verblijft 
sinds juli 2020 op een geriatrische 
revalidatieafdeling van de Hambos. 
Zijn opname was onvermijdelijk, ver-
telt hij op rustige toon. “Ik was al va-
ker door de knieën gegaan, die zijn 
al langer zwak. Toen kwam ik on-
gelukkig ten val en moest ik met de 
ambulance naar het ziekenhuis.” Er 
volgden meerdere onderzoeken. De 
neuroloog, de orthopeed, ze ston-
den allemaal aan zijn bed. Verzwakt 
van top tot teen zonder aanwijsbare 
reden, luidde de diagnose. “Daar is 
geen medicatie voor. Het enige dat 
helpt is veel bewegen onder be-
geleiding. Veel fysiotherapie dus. 
Daarom ben ik hier.” 
Zijn vrouw verblijft sinds kort op 
een andere afdeling van de Ham-
bos. Zij werd na de valpartij van 

haar man opgenomen in het Lo-
geerhuis Parkstad van Meander-
Groep in Kerkrade. “Ze is blind, 
zeer slechthorend en slecht ter 
been. Ik verzorg haar al tien jaar 
thuis. Met hulp van de thuiszorg, 
mijn twee zonen en schoondoch-
ters. Ze kan niet alleen blijven. Dat 
het gelukt is om voor haar een 
plek in de Hambos te regelen, vind 
ik heel fijn. Ze ligt één verdieping 
hoger, zodat ik haar nu een paar 
keer per dag kan opzoeken.”

Oefenen 
Hans Otermanns is vol lof over de 
zorg op de afdeling. Door de co-
ronaperikelen zijn de zalen voor 
fysiotherapie tijdelijk dicht. Daarom 
komen fysiotherapeuten nu naar 
de afdeling om met hem te oefe-
nen, bijvoorbeeld lopen met een 
rollator. In de dagelijkse dingen, 
zoals wassen en aankleden, stimu-
leren verzorgenden en verpleeg-
kundigen hem zo veel mogelijk zelf 
te doen. En deels lukt dat ook. “Ik 
wil mijn doel heel graag bereiken. 
Ik hoop dat ik dit jaar naar huis kan, 
samen met mijn vrouw. We wonen 
mooi, bij het bos. Daar willen we 
graag nog een beetje van onze 
laatste jaren kunnen genieten.”

Meer informatie?
Bel of mail onze Klantenservice: 
T 0900 - 699 0 699, op werkda- 
 gen van 8.00 - 18.00 uur 
E info@meandergroep.com 

Zorg- en revalidatiecentrum Hambos:
“Revalideren gaat de hele dag door”

“Mijn doel is om weer 
thuis te wonen, 

met mijn vrouw” 
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Beeld ‘Ietz’ toont een vrolijke 
clown die muziek maakt. Het beeld 
bestaat uit elementen die verwij-
zen naar de wijk Haanrade zoals 
bijvoorbeeld de afbeelding van 
een haan op de achterkant. Het 
beeld ‘Ietz’ is te bewonderen sinds 
6 oktober 2018 en staat aan het 
einde van de Haanraderberg bij de 
T-splitsing aan de Meuserstraat. 

Het is een eerbetoon aan ’t wild 
dörp, zoals Muziek-
dorp Haanrade tijdens 
de carnaval wordt 
genoemd, gemaakt 
door de kunstenaars 
Maria Stams en Carry 
Bakker.

‘Ietz’ een beeld 
van iedereen
Maria en Carry wil-
den het een beeld 
maken van iedereen. 
Een beeld dat door 
samenwerking tot 
stand komt, daarmee 
persoonlijk en herken-
baar is voor iedereen 
en verbondenheid 
brengt tussen de be-
woners van Haanrade.

Het beeld is kera-
misch opgevuld met 
maskertjes en mu-
ziekinstrumenten, 
gemaakt door onder 
andere kinderen uit 
de buurt. Kinderen 
van Basisschool de 
Blokkenberg, maar 
ook bewoners en zelfs 
wethouder Schlangen 

hebben zelf in klei platte figuurtjes, 
gezichtjes en instrumenten gemaakt 
die door de kunstenaars in het uit-
eindelijke beeld zijn verwerkt. 

In kunststofdoosjes werden de in-
dividuele kunstwerkjes vochtig ge-
houden en later ingezet in het grote-
re geheel. Met als resultaat dus een 
vrolijke clown die muziek maakt. 
Een soort accordeonspeler. De 
kleuren en kleinere onderdelen 

van een Mexicaans altaar brachten 
het idee om kleine kunstwerkjes 
gemaakt door de eigen buurtbewo-
ners te verwerken in het beeld.

In de sokkel is de tekst verwerkt, 
aangedragen door muzikanten: 
“Haander, in ‘t wild dörp bliet de 
moezziek ummer sjpille.”

Het liefst zouden de beide kunste-
naars voor alle wijken in Kerkrade 

een eigen beeld willen 
creëren. “Door burger-
participatie brengen we 
mensen op een creatieve 
manier met elkaar in con-
tact. Het beeld wordt dan 
ook echt een beeld van 
de wijk, het brengt on-
derlinge verbondenheid.” 

Kunstenaars in het 
kort
Volgens Maria zijn de 
beelden van Dordeigne 
voor haar de ‘trigger’ ge-
weest om als kunstenaar 
actief te willen zijn. Dat 
is nu zo’n 50 jaar gele-
den. Op weg naar school 
fietste ze altijd voorbij 
het beeld van Dordeig-
ne bij Lückerheide. Toch 
liet ze zich opleiden tot 
lerares, want “Wie werd 
er nu kunstenaar? “  Het 
bloed kruipt echter waar 
het niet gaan kan en na 
zeven jaar als lerares te 
hebben gewerkt, besloot 
ze toch de avondoplei-
ding aan de kunstacade-
mie in Maastricht te gaan 
volgen.

Tegenwoordig geeft Maria Stams naast haar werk als 
kunstenaar ook les bij Vrije Akademie ZOM (VAZOM) 
aan mensen die geïnteresseerd zijn in de kunst van 
het beelden maken.

Carry Bakker is net iets anders in het vak gerold. Net 
als Maria volgde ze een docentenopleiding, MD Han-
denarbeid. Naast haar werk als docent gaf ze na haar 
studie ook cursussen via de Stichting Vrije Uren (nu 
VAZOM). Vaker betrof dit subsidieprojecten die in op-
dracht van de provincie werden uitgevoerd. 

Via deze cursussen hebben beide dames elkaar leren 
kennen. Gek genoeg kruisten hun wegen niet eer-
der. Beide dames zijn namelijk geboren en getogen 
in Eygelshoven en beide vaders werkten in die tijd bij 
het loonbureau van de mijnen.

Beiden werken ze voornamelijk met klei. Waar Ma-
ria een impressionist is, wat ‘vrijer’ en ‘losser’ te werk 
gaat, werkt Carry juist heel gedegen, met mooie har-

monische vormen in haar werken.

“Als je samen een kunstwerk creëert, kun je samen 
sparren, elkaar aanvullen en je bent kritisch naar el-
kaar”

Vierentwintig jaar geleden werkten Maria Stams en 
Carry Bakker ook reeds samen aan een minder be-
kend reliëf, geënt op tekeningen van kinderen uit de 
wijk. Dit reliëf is te bewonderen op de kruising van de 
Deken Deutzlaan en de Berkenlaan in de wijk Chè-
vremont (Deken Deutzlaan 129). Daar is het aange-
bracht op twee vrijstaande muurbogen. 

Maria Stams Beelden en Portretten 
www.mariastams.nl
(06) 44 08 22 03 of (045) 54 25 671
Carry’s Kunstatelier
Groenstraat-Oost 185, 6374 JN Landgraaf
www.carryskunstatelier.nl
(045) 53 32 670

Beelden zijn een onderdeel van onze stad, van onze bewoners en van onze cultuur. In de vorige edi-
ties lieten wij u  reeds kennismaken met de laatste nieuwe beelden van Kerkrade. In deze editie ver-
tellen we u als laatste in deze serie, meer over het bijzonder en kleurrijke kunstwerk van keramiek, 
het beeld ‘Ietz’.
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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.

Maar de waarheid is minder nos-
talgisch en vereist veel meer dan 
het verstoren van een ‘game’-
uurtje. Ondanks de vele mooie 
initiatieven rondom duurzaamheid,  
is er in de 21e eeuw steeds meer 
sprake van een ‘wegwerp-cultuur’ 
wat eten betreft. Zo verkwisten 
Nederlanders per jaar gemiddeld  
42 (!) kilo voedsel, niet alleen door 
het zelf weg te gooien, maar ook 
door bij te dragen aan het hele 
proces van productie via leveran-
ciers tot aan de supermarkt. Het is 
makkelijker om eten weg te gooi-
en, lijkt het.

Kijk alleen maar eens naar de 
restaurants (of probeer je voor te 
stellen hoe dat was): een kelner 
kan slecht tegen een klant zeg-
gen zijn bord leeg te eten, als die-
zelfde klant na twee happen vol 
zit. Ook al worden er extra kosten 
gerekend voor wat men niet op 
krijgt. Of denk eens aan de su-
permarkten, met hun drang naar 
het aanbieden van de ‘perfecte 
winkelervaring’. Alleen rechte 
komkommers en kromme bana-
nen zijn welkom in de schappen. 
Zo worden bruine tomaten en té 
dunne wortels al geweerd, voor-
dat ze überhaupt de groenterek-
ken bereiken. Daarnaast bepaalt 
strenge voedsel- en warenwetge-

ving ook, dat producten niet meer 
verkocht mogen worden als ze 
minder dan negen dagen houd-
baar zijn. Met als gevolg dat veel 
voedsel om wat voor reden dan 
ook gewoonweg weggegooid 
wordt.

Totdat men besefte dat dit anders 
moet. Dat het verspillen van voed-
sel niet nodig is - en vooral - niet 
hip. Overal in het land doken ini-
tiatieven op waar geprotesteerd 
werd tegen voedselverspilling.

Door te koken bijvoorbeeld. Zoals 
bij Foodguerilla in Breda, een ini-
tiatief om mensen bewuster met 
eten en verspilling te laten om-
gaan. Of de zogenoemde ‘Guerilla 
Kitchen’- initiatieven, op meerdere 
plekken in het land en zelfs lokaal 
te vinden in Landgraaf. Door mid-
del van overeenkomsten krijgen 
de ‘guerilla chefs’ ingrediënten 
van restaurants die nog goed zijn 
maar anders worden weggegooid. 
Daarmee bereiden ze de heer-
lijkste gezonde maaltijden tegen 
lage prijzen voor iedereen. Staan 
restaurants hier niet voor open? 
Geen punt, de guerillas zijn niet 
bang om ’s nachts in de container 
van het restaurant te zoeken naar 
bruikbare ingrediënten (ook wel 
‘morgenster’ of ‘dumpster diving’ 

genoemd).
Gaat dit voor jou nét een stapje 
te ver? Geen punt, ook zonder 
container kun je vanuit je eigen 
keuken of zelfs je luie stoel het 
verschil maken. Neem eens een 
kijkje op de website van ‘Too good 
to go’ (www.toogoodtogo.nl), een 
super hip initiatief waar onder 
andere bekende supermarkten, 
restaurants en verswinkels zich bij 
hebben aangesloten. De initiatief-
nemers pronken met het creëren 
van een wereldwijde beweging 
om voedselverspilling tegen te 
gaan door mensen onder andere 
te voorzien van informatie over de 
houdbaarheid, het bewaren van 
ingrediënten en het bereiden van 
voedsel. Maar het belangrijkste bij 
dit initiatief is de mogelijkheid om 
via de speciale Too good to go-
app op zoek te gaan naar ingredi-
enten die winkels en restaurants 
in jouw buurt aan het einde van de 
dag over hebben en die dus weg 
mogen voor een prikkie. Nu hoor 
ik je denken, “kan dit ook zonder 
app?” Ja, dat kan. Zo bieden su-
permarkten als Lidl en Jan Linders 
de Too good to go-box aan, maar 
liggen de betreffende producten 
ook in een speciaal rek in de win-
kel en kun je zelf kiezen wat je wilt. 
Dan maak je niet alleen een heer-
lijke maaltijd, maar krijg je direct 

Het tegengaan van voedselverspilling. Hoe noodzaak hip werd
“Eet je bord leeg!” Een zinnetje dat menig lezer bekend in de oren klinkt. Al hoorde je het van mam, die 
uren in de keuken stond te schillen, pellen, bakken en stampen voor jouw oer-Hollandse ‘moeresjtamppot 
mit woeschj’. Of zeg je het zelf tegen je (klein)kinderen, als je van die moeilijke eters hebt of van die kinde-
ren die bij elke maaltijd wel iets ‘vies’ vinden. Met verlichte uitspraken als “weet je hoe duur eten tegen-
woordig is” of “geen Playstation vanavond” wordt mokkend het bordje leeg gegeten.

een goed gevoel over je bijdrage 
aan het inperken van voedselver-
spilling.

Nog eentje, omdat we zo op dreef 
zijn. Ik sprak hierboven over rechte 
komkommers en kromme bana-

nen. Onder de naam ‘Kromkom-
mer’ geloven de initiatiefnemers 
in, zoals ze zelf zeggen, ‘gelijke 
rechten voor groenten en fruit’ 
(www.kromkommer.com). Totaal 
niet zweverig. Wel keigoed om 
op een ludieke manier voedsel-

verspilling tegen te gaan. Al vijf 
jaar kweekt dit initiatief breed 
bewustzijn over niet de allermooi-
ste maar wel lekkerste groente en 
fruit. Bijvoorbeeld door informatie 
aan te bieden op scholen en door 
hun ‘Krommunity’ waar je als teler, 
leverancier, verkoper en restau-
rant terechtkunt om je steentje bij 
te dragen voor kromme groente 
en fruit. En voor de rechte kom-
kommer of de tweebenige wortel 
maakt het geen verschil, zolang er 
maar een lekkere, gezonde maal-
tijd van wordt gemaakt. 

Dus, voel jij je door het lezen van 
dit artikel al verbonden met je in-
nerlijke ‘Food guerilla’? Of ga je 
zelf proberen om minder eten weg 
te gooien? In ieder geval kun je na 
het lezen van dit artikel alvast aan 
de slag. Wij zijn benieuwd naar jul-
lie ervaringen! 

Tot de volgende keer!
Mandy Römkens
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Nieuw
Een encyclopedie over en van Kerkra-
de die er voor iedereen is. Niet alleen 
om hoogwaardigheidsbekleders op 
te zoeken, maar ook bijvoorbeeld om 
de liedjes van Nico Ploum te ontdek-
ken. Wie waren de carnavalsprinsen 
in Kerkrade? Maar ook de monumen-
ten, de organisaties of de artiesten in 
Kerkrade kunt u opzoeken in de 'on-
line- encyclopedie'.
Sinds kort (officieel sinds 1 januari 
2021) kunt u via internet naar kerk-
radewiki.nl gaan, een site gebouwd 
op een modern platform en die ook 
in hoge mate interactief is gemaakt. 
Geef uw eigen mening over onder-
werpen, of nog beter, bouw mee aan 
de encyclopedie door aanvullingen 
voor te stellen. Door slimme zoekmo-
gelijkheden wordt u door de enorme 
hoeveelheid informatie heen geleid. 
Het is redelijk uniek dat een stad zo’n 
grote hoeveelheid gratis informatie 
kan bieden zonder dat er grote in-
stellingen aan verbonden zijn. Want 
vergist u zich niet, de hele encyclo-
pedie wordt door enkele vrijwilligers 
gemaakt die bereid zijn om daar heel 
wat uurtjes in te stoppen.

Ontstaan
Eind 1990 wordt Ruud Habets door 
het bedrijf ITP uit Amsterdam bena-
derd voor het organiseren van een 
educatieve en ontspannende tocht 
door Kerkrade ten behoeve van 
een bijeenkomst van een Canadees 
telecommunicatiebedrijf. Op zoek 
naar een thema voor de tocht blijkt 
dat de enige beschikbare informa-
tie over mijnbouw handelt. Samen 
met Martin Krewinkel werd een eer-
ste aanzet gedaan tot het inventari-
seren en uitwerken van onderwer-
pen die Kerkrade te bieden heeft, 

buiten de mijnbouw. Met het ver-
strijken van de tijd vult het bestand 
zich waarin de verzamelde gege-
vens zijn opgeslagen en het idee 
voor een encyclopedie (al dan niet 
op internet) is dan snel geboren. 
Op 1 april 1994 wordt de stichting 
‘Kerkrade, Gisteren en Vandaag’ 
(KGV) geboren. Een jaar later, op 23 
maart 1995, passeren de statuten 
van de stichting bij notaris Muris. 
Er worden inmiddels dus al 25 jaar 
gegevens verzameld, gesorteerd, 
uitgewerkt en in de encyclopedie 
geplaatst.

Internet
Meteen in 1994 worden de eerste 
stapjes op internet gezet. Dat waren 
nog pioniersstapjes! De domeinnaam 
kgv.nl (afkorting dus van Kerkrade 
Gisteren en Vandaag) wordt op 23 
december 1997 al aangevraagd en 
vanaf toen kan men spreken dat de 
encyclopedie voor publiek bereikbaar 
is. Deze site heeft 24 jaar tot volle 
tevredenheid een beperkt publiek 
gediend. Veel reclame is er niet voor 
gemaakt, maar toch vonden Kerkra-
denaren er hun weg en velen spraken 
van een ‘onmisbare’ vraagbaak. Nu, 

na bijna 25 jaar op internet, is de site 
klaar voor een nieuwe start. Met een 
frisse naam als KerkradeWiki is er een 
encyclopedie ontstaan die niet alleen 
info geeft, maar waar u ook zelf uw 
steentje aan kunt bijdragen.

Nieuwsbrief
Als men op de hoogte wil blijven van 
nieuwigheidjes en nieuwe artikelen, 
dan kan men zich op de site aanmel-
den voor de gratis nieuwsbrief.

Voorbehoud
Een encyclopedie over een levende 
stad kan nooit ‘klaar’ zijn. De stad 
blijft in beweging, dus de informatie 
ook. Bij de totstandkoming van alle 
informatie is gebruik gemaakt van 
openbare bronnen, zodoende kan de 
inhoud bij diverse onderwerpen soms 
niet compleet zijn of aanvulling be-
hoeven. Daarom is het ook zo belang-
rijk dat iedereen actief mee kan doen 
aan deze encyclopedie. Aanvullingen 
zijn gemakkelijk door te geven mid-
dels invulformulieren op elke pagina. 
 
De vrijwilligers van KerkradeWiki: 
v.l.n.r. Martin Krewinkel, Jo Vleugels 
en Jo Linden.

KerkradeWiki.nl : dé vraagbaak over Kerkrade
Kgv.nl wordt KerkradeWiki.nl

Weet u hoeveel wereldkampioenen Kerkrade heeft voortgebracht?
Kunt u iemand de weg wijzen naar de Bokkenrijdersweg?
Leuk dat orkest uit de jaren zestig, maar hoe heten ze ook alweer?
Op www.kerkradewiki.nl vindt u snel een antwoord. Op deze en duizenden andere vragen ook. 

Noen, jonge sjlut de heng in-ee,
 os Holland is werm vrij.
Drum hoeëg de vräud en drinkt Uuch ee,
 de ieëlend is vuurbij.
Vier zint joa noen werm onger os,
 Oranje, hiep-hoera.
Vuur diech jilt monter osse jros,
 Oranje, oaven-aa !

Refreng:
 Holland is werm vrij,
 Kirchroa mit derbij.
 Drum sjteet och a jidder hoes,
 vroeë 't roeëd-wies-blauw eroes.
 Mit dea wimpel draa, 
 Oranje, oaven-aa !

Os Limburg is tsouw jidder tsiet, 
 joa trui a Nederland.
Mer wie vieër hij de vrijheed kwiet,
 woar sjterker nog dea band.
Doa an de Jrebbe-lienieë sjtong,
 jants oane angs, vol sjtoots,
och osse Kirchröatsjer jong,
 zoeë sjterk wie eeche-hoots ?

Kanonne-donder i-jen loeët, 
 hat os dök opjesjrekt;
Huu likt der faind tsertroane doeëd, 
	 de	waffe	zunt	jesjtrekt.
Jered is noen os duurste pand, 
	 de	loeët	is	nit	mieë	sjwats.
Vuur Limburg en vuur Nederland,
	 klinkt	noen	oes	monk	en	hats.

Vier biesse noen de tseng op-ee,
	 ze	krieje	os	nit	kling.
Jants Holland, dat hool vas bij-ee,
	 os	ieër	bleef	loeter	ring.
En woar 't dökser al ins sjwoar,
 sjtokket va angs 't blod,
noen is der himmel werm kloar,
 noen hant vier werm mod

Wöaët: Joep Wetzels                      –              Moeziek: Korn. Wiertz        
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voor iedereen!
• maatschappelijk werk
• sociaal raadslieden
• vrijwilligerscentrale
• jeugd- en jongerenwerk
• bureau integratie
• ouderenwelzijn

• ouderenadvies

Door de 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.

Wij zoeken 
bezorgers voor 

de buurten 
Rolduckerveld en 

Chevremont
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


