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De volgende uitgave van ons blad verschijnt in september 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 zomernummer. Wij vinden dat 
onze vaste fotograaf er wederom voortreffelijk 
in geslaagd is om een aansprekende sfeerfoto 
te maken. We gaan ervan uit dat inmiddels 
de meeste van onze lezers, net als wij, 
gevaccineerd zijn. Ook wetende dat er eerst 
de blijdschap was dat er eindelijk een vaccin 
ontwikkeld was en nu dankzij de vaccinatie er een 
gevoel van opluchting en geruststelling heerst, durven we ook weer met enig 
optimisme vooruit te kijken. Dat gevoel heeft onze fotograaf nu juist proberen 
weer te geven in onze foto op de voorzijde van ons blad. Op de achtergrond 
de Rodahal die momenteel in gebruik is als vaccinatielocatie, maar naar 
verwachting niet meer voor al te lange tijd en... op de voorgrond, dominant 
aanwezig, vol in kleur, het imposante kunstwerk van Juan Ripollès, genaamd 
‘Viva la vida’, wat ‘leve het leven’ betekent. Zo Toepasselijk!. Laten we dan ook 
weer vooruit kijken en durven dromen. De zomer staat voor de deur en we zijn 
ervan overtuigd dat we óók weldra weer de tijd van ontmoetingen, knuffels, 
omhelzingen, kinderen en/of kleinkinderen om ons heen tegemoet kunnen 
zien. Wij wensen iedereen een mooie tijd en een veilige toekomst toe met veel 
leesplezier. Geniet!
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Armoede
Ondanks dat we de economische 
crisisjaren al even achter ons hebben 
gelaten, lopen 55- tot 67-jarigen 
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 
onder 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 positie. Ook 
mensen met hoge zorgkosten hebben 
het financieel vaker lastig.Dat wordt 
duidelijk zichtbaar bij de 90-plussers. 
11% van de 90-plussers, 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 langdurige zorg is bedoeld 

voor mensen die voortdurende en/
of intensieve zorg nodig hebben in 
de nabije omgeving zoals chronisch 
zieken en mensen met een 
ernstige geestelijke of lichamelijke 
beperking. Voorbeeld: een 
alleenstaande oudere met alleen 
AOW betaalt € 730,-- per maand 
aan eigen bijdrage. Dit naast de 
zorgverzekeringspremie, het eigen 
risico en kosten voor medicijnen. 
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 
hulpvraag 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 
percentage 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. 

De Cliëntenraad SWI 
(Sector Werk en Inkomen) 
Kerkrade adviseert - 
gevraagd en ongevraagd - 
het gemeentebestuur op het 
gebied van de Participatiewet. 
Daarnaast ondersteunt 
de Cliëntenraad ook de 
uitkeringsgerechtigden en 
minima van de gemeente 
Kerkrade en houdt zij zich bezig 
met specifieke problematiek van 
SW-werknemers.

Verhuizing
Sinds 15 maart is de stichting 
gehuisvest in FLEXIFORUM 
(voorheen Campus)
Spekhofstraat 15, 3e verdieping, 
kamer 3.22
6466 LZ Kerkrade – West
Tel. (045) 7440082
Email: scr.kerkrade@gmail.com

Spreekuren
Op kantoor
Op dinsdag en donderdag van 
14.00 – 16.00 uur
Op vrijdag van 10.00 – 12.00 uur

Tijdens de COVID-19 maatregelen 
enkel na telefonische afspraak!

U kunt bij de Cliëntenraad 
terecht met vragen en hulp 
bij (het aanvragen van) onder 
andere:
• Belastingdienst-toeslagen
• AOW-uitkeringen / pensioen
• toeslagen tegemoetkoming 

kinderopvang
• bezwaar- en beroepschriften
• geldzaken, schulden, 

betalingsregelingen
• aanvragen bij stichting 

Leergeld en de diverse 
jeugdfondsen

• info/aanvraag Voedselbank
• het invullen van diverse 

formulieren 

Hebben wij zelf geen antwoord, 
dan kunnen wij u wellicht de weg 
wijzen.

Stichting Cliëntenraad SWI Kerkrade
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Weet u waar deze 8 plaatjes in Kerkrade gefotografeerd zijn?
(Oplossing in de september uitgave van ‘t Senior Bledsje) 

8

1 Fragment van 
Parkstad Limburg Stadion 5 Schaesbergerweg Terwinselen gezien door de lamp 

van het mijnmonument bij het vredeshofje

2 Oude mijnmuur aan de 
Rimburgerweg in Eygelshoven 6 Baalsbruggerweg in Haanrade

3 Koestraat nabij stadspark Kerkrade 7 Het stift

4 Dak van Rodahal vanuit 
kunstwerk “Viva la vida” 8 Nieuwstraat vanuit rotonde Eurode Business Center

3
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De Luisterlijn is de organisatie die 
iedere inwoner van Nederland, 
24 uur per dag, 365 dagen per 
jaar een luisterend oor biedt. 
De Luisterlijn heeft een nieuw 
telefoonnummer: 
(088) 076 70 00. Dit nummer is 
dag en nacht bereikbaar voor 
iedereen die behoefte heeft aan 
een vertrouwelijk gesprek of 
luisterend oor. 

Behoefte is groot
In Nederland zijn er heel veel 
mensen die niemand hebben 
waarbij ze terecht kunnen (of 
durven) met hun verhaal. De 

behoefte aan een luisterend oor 
of een vertrouwelijk gesprek is 
groot. Dagelijks voeren ca. 1.500 
getrainde vrijwilligers bij de 
Luisterlijn zo’n 1.000 gesprekken 
met mensen die zich eenzaam 
voelen, zorgen, pijn of verdriet 
hebben. Vaak kunnen mensen 
er na een gesprek weer even 
tegenaan.

De Luisterlijn is er voor 
iedereen, altijd
De Luisterlijn is het hele jaar door 
bereikbaar voor alle inwoners in 
van Nederland: 24 uur per dag, 
7 dagen per week. Via telefoon, 

mail én chat. Met de vrijwilligers 
kunnen mensen anoniem praten 
over - zo goed als alles - wat hen 
bezighoudt. Of dat nu gaat over 
angst, pijn, verdriet of blijdschap. 
Vrijwilligers luisteren met oprechte 
aandacht, zonder oordeel en 
geven even een steuntje in de rug. 

Als u liever gebruik maakt van 
e-mail of chat, kunt u dat doen 
via de website https://www.
deluisterlijn.nl/

In Kerkrade zijn we enkele jaren 
geleden gestart met de aanpak 
van de eenzaamheid onder 
ouderen.
Door COVID-19 zijn de gemeente 
en de partners die hierbij 
betrokken zijn geremd in de 
verdere aanpak. Binnen de regels 
van het RIVM is uiteraard gekeken 
naar wat wel of niet mogelijk is. 
Echter, als je met inwoners wilt 
praten over dit thema, dan is 
een persoonlijk contact zinvol en 
gewenst.
Bij het schrijven van dit artikel 

(medio april) wordt stevig ingezet 
op het vaccineren en dit biedt dan 
ook perspectief om na de zomer 
het contact met de inwoners weer 
op te zoeken en de activiteiten 
rondom het thema Eenzaamheid 
weer voortvarend op te pakken. 
Ook zullen wij de activiteiten gaan 
uitbreiden voor de jongeren en 
inwoners van middelbare leeftijd.
Eenzaamheid komt in alle 
leeftijdscategorieën voor 
en dat heeft de COVID-19-
pandemie met al de opgelegde 
contactbeperkingen nog meer 

naar voren gebracht.
Na de zomer zullen onder 
andere wijkbijeenkomsten en 
buurtkamerbijenkomsten worden 
georganiseerd. Ook zal in overleg 
met de Jongerenraad gekeken 
worden hoe de eenzaamheid 
onder jongeren kan worden 
aangepakt en zetten wij de 
Boodschappen-Plus-Bus in om 
inwoners uit hun  sociale isolement 
te halen. Communicatie over deze 
activiteiten volgt zodra data en 
tijden bekend zijn. 
Ik hoop dat ik na de zomer weer 
het contact met u kan opzoeken 
en met u in gesprek kan gaan.
Ik wens u alvast een fijne zomer én 
blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Leo Jongen,
wethouder Ouderenbeleid en 
Welzijn

Aanpak eenzaamheid

De Luisterlijn heeft een nieuw telefoonnummer

Oplossing fotopuzzel van uitgave 1 van 2021.
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’t Weëdt tsiet dat…
Hat uur dat noen óch: dat-s te diech aafvroags of-s 
te nog alles richtieg mitkries? Wat ziech allewiel 
doch allemoal vuurdeedt, kan e normaal miensj 
nit jemekliech verdauwe. Doe sjleegs de tsiedónk 
nit óp, of ze sjteet vol van sjandale, nieksnutserij, 
hoeëg here die neëver d’r pot hant jepist en anger 
sjtinke jesjiechte.
Iech zou bauw verjèse uuch tse melde, dat iech 
miech in de Rodahal de sjprietse`han jehold. 
Ze hant miech ram voljesjprietst mit e vaccin, 
mar iech veul nuus drvan. Zou dat wal zieng 
richtiegheet han? De complotdinkere hauwe miech 
jewaarsjauwd dat iech noen ‘ne satelliet va China 
woar woëde, mar mieng oge sjtunt nog ömmer 
jeweun en iech merk óch nuus angesj wen iech 
nassi ès. Zoeëlang wie miech jee roeë lit oes de oere 
kunt, jeet ’t hoffentliech jód. 
Hat uur uuch óch zoeë versjrekt vuur alles wat i 
Mastrich vuurjevalle is?  D’r Sjnautseman en zieng 
secondante hant d’r puus krèje en noen mósse 
die angere die parlement óphelle, kieke wie zie 
ós ’t bestste de hoare kanne sjnieje. ’t Is allemoal 
bejonne wie d’r jeneraal van alle sjutse nit d’r 
voeëjel aaf, mar ziech zelver in d’r vós jesjaose 
hauw. Heë bejent noen ‘ne bananekroam, den 
bis noen hauw heë ziech jevóld, alsof heë in ‘ne 
bananerepubliek óp vakans woar. Me kan vöal 
zare van banane, mar went die ens krom zunt, 
kriet me ze nit mieë reët.
Dat an de Maas óch e Palermo loog, han iech pas 
jeleije jelierd. Wat sjtunt v’r werm d’róp! Wist 
uur wat passere mós öm ós van dat imago aaf 
tse helpe? Iech zien jenne oeswèg mieë, of ’t muet 
zieë dat ze ós bij ’t Belsj indele. Doa kriet me de 
lekkerste friete en went ós i Kirchroa jet wiechtieg 
is, dan zunt ’t de friete. Iech han jehoeëd dat me die 
óch kan krieje mit ’e open been’. Ja, die Belsje wisse 
wat lekker is.
Uur hoeft nit alles tse jeleuve wat iech hei sjrief. 
D’r nieëkste minister-president van ós land hat 
ing doctrine injeveurd die jidderenne ziech eje 
mós maache. In plat Kirchröadsj heesjt die ’ouwe 
tutte, net als rutte’. ’t Broecht nit woar 
tse zieë wat uur vertselt, went ’t mar 
ierliech jeloage is, noa ier en jewisse. 
En went uur uuch noaderhanks 
nuus mieë d’rvan kant 
herinnere, dan is óch dat 
ierliech jelaoge. Trouwe

D’r Battraaf

COLUMN

Psychosociale problematiek
Het hoofddoel van alle programmalijnen en de 
bijbehorende initiatieven is het in beweging brengen 
van de bewoners, van jong tot oud, in Kerkrade 
en de omliggende regio. Het programma ‘Welzijn 
op recept’ richt zich op zowel jongeren (16+) en 

volwassenen, als op ouderen met psychologische 
problemen, die zich met deze problemen melden 
bij een huisartspraktijk of gezondheidscentrum. 
Denk hierbij aan psychosociale klachten waaronder 
eenzaamheid, ingrijpende levensgebeurtenissen, 
de dreiging van een sociaal isolement, maar ook 

slaapproblemen, relatieproblemen en problemen als 
gevolg van een ongezonde leefstijl.

Welzijnscoach
Het programma ‘Welzijn op recept’ is er voor deze 
doelgroep en biedt ondersteuning op het moment 
dat mensen te maken hebben met bovengenoemde 
klachten, maar géén medische of psychologische 
hulp nodig hebben. Het gaat dan vaak om ‘vage’ 
klachten, zoals somberheid, moeheid en/of 
eenzaamheid. In dit geval verwijst de huisarts of een 
andere zorgverlener de persoon met klachten door 
naar een welzijnscoach, die op zijn beurt weer op 
zoek gaat naar een bijpassend welzijnsarrangement. 
Dit arrangement bestaat uit een combinatie van 
voorzieningen en activiteiten zoals koken, tuinieren, 
zingen, sporten en/of dansen. In samenspraak met 
de deelnemers wordt bepaald welke activiteiten het 
beste aansluiten bij de wensen en behoeften, om 
op deze manier het arrangement zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken. 

Toekomstperspectief
Met behulp van ‘Welzijn op recept’ willen we de 
deelnemers uit hun sociaal isolement halen en zo het 
welzijn bevorderen. Dit kan door het verbeteren van 
de kwaliteit van leven, maar ook door het proactief 
zoeken van een verbinding tussen huisarts en 
patiënt en het verlagen van het zorggebruik. Om dit 
te bewerkstelligen is het van belang dat er vanuit 
alle betrokken partijen wordt doorverwezen naar 
de voorziening ‘Welzijn op recept’, in plaats van het 
leveren van maatwerkvoorzieningen. Op deze manier 
kan er invulling worden gegeven aan de wensen en 
behoeften van de inwoners. Uiteraard allemaal in het 
teken van vitaliteit en gezondheid. 

‘Welzijn op recept’ betreft een ‘pilot’ waaraan 
Gezondheidscentrum Terwinselen, Huisartsenpraktijk 
MC Kruisstraat en Medisch Centrum West Kerkrade 
deelnemen. Bij positieve resultaten zullen meerdere 
huisartsenpraktijken benaderd worden om aan de 
slag te gaan met de interventie ‘Welzijn op recept’. 
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.impulskerkrade.nl

‘Vie’ staat voor de gezondheid binnen de regio. Een vloeiende 
beweging die vitaliteit stimuleert en hiermee investeert in de 
toekomst. De ambitie is om vanuit een innovatieve aanpak in 
de wijken en met een centraal gelegen locatie in de stad als 
‘motor’ een nieuwe impuls te geven aan de regionale gezondheid 
en vitaliteit in de gemeente Kerkrade. Naast het aanbod op de 
toekomstige fysieke locatie van ‘Vie’, worden er in de stad zelf 
ook initiatieven genomen. Al deze initiatieven worden op hun 
beurt weer ondergebracht onder verschillende programmalijnen. 
De eindbestemming? Een gezondere leefstijl!

Een ‘Welzijn op recept’
Met ‘Vie’, een leven in beweging!

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.
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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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Je kunt tegenwoordig overal 
een teambuildingssessie boeken 
met de meest uiteenlopende 
onderwerpen: spellen, excursies, 
heisessies en nog veel meer.
In de managementwereld is 
teambuilding zo normaal als een 
boterham met pindakaas.
Het achterliggende idee is dat 
teamwerk, communicatie en 
creativiteit, maar ook kritisch 
denken je als groep verder kan 
brengen. Maar hoe maak je van 
een groep een team? 
Herinnert u zich het fameuze 
concert van de drie tenoren 
nog?
De drie beroemde operatenoren, 
Plácido Domingo, José Carreras 
en Luciano Pavarotti traden voor 
het eerst samen op. Het illustere 
drietal gaf in juli 1990 een 
fantastisch openluchtconcert op 
de avond van de finale van het 
wereldkampioenschap voetbal 
in de Thermen van Caracalla in 
Rome.

Het concert was aanvankelijk 
bedoeld als eenmalige 
gebeurtenis om de terugkeer 
van Carreras te vieren. Hij had 
aan leukemie geleden en wilde 
fondsen inzamelen voor de 
behandeling van deze ziekte. 
Het concert op die avond 
had wereldwijd succes en het 
drietal besloot door te gaan met 
gezamenlijke concerten.

Aanvankelijk was de 
verstandhouding tussen de 
drie heren echter verre van 
goed te noemen. Ze konden 
elkaars bloed wel drinken. 
De twee Spanjaarden en de 
Italiaan gunden elkaar nog geen 
centimeter lucht. Tijdens de 
repetities schopte de een de 
ander zowat van de bühne. 
Dirigent Zubin Metha zag de 
bui al hangen. Hoe kreeg 
hij dat eigengereide trio nu 
gebroederlijk samen aan het 
zingen? De solo’s waren nog het 

minste probleem. Ieder kreeg 
een evergreen door Metha 
toebedeeld. ‘Granada’ was voor 
Carreras, Domingo mocht ‘Dein 
ist mein ganzes Herz’ voor zijn 
rekening nemen en Pavarotti 
uiteraard ‘Torna a Surriento’.
Maar de grote opera-aria’s 
dan? In deze medleys moesten 
de goudkeeltjes elkaar laten 
schitteren maar het was alleen 
nog maar ikke, ikke, ikke. Ga er 
maar aan staan als dirigent.
Wie van de drie moest hij 
bijvoorbeeld de ‘lead’ laten 
nemen in de emotionele aria 
‘Nessun dorma’ uit de derde 
acte van Puccini’s Turandot? 
Met onwillige honden is het 
kwaad hazen vangen zegt 
het spreekwoord maar met 
onwillige tenoren kennelijk 
ook. De oude keizers Septimius 
Severus en Caracalla hadden 
in hun imposante Romeinse 
thermencomplex echt al een 
hoop gedoe meegemaakt, maar 

Kunstenaars zijn ook maar mensen…

Teambuilding is ‘hot’

het geduw en getrek van de drie operagiganten 
tijdens de repetities sloeg alles.
De een stampte boos weg, de tweede deed zijn 
mond helemaal niet meer open en de derde zat te 
mokken in de coulissen. 

Zubin Metha begreep dat er iets moest gebeuren, 
anders zou er tijdens het concert gegarandeerd 
meer bloed gaan vloeien dan eertijds in het 
middagprogramma van het Colosseum tijdens de 
populaire gladiatorengevechten.
Metha was ten einde raad. Hoe moest hij deze 
enorme ego’s op één lijn krijgen?  Hij verzon een 
list en nodigde het drietal uit voor een etentje bij 
hem thuis. Hij zei er echter niet bij dat ze het diner 
zelf moesten klaarmaken. Samen koken schept 
een band. Dat wist de slimme dirigent en ook dat 
alle drie graag voor hobbykok speelden. In de 
piepkleine keuken van Metha’s appartement in 
Rome moesten de tenoren noodgedwongen met 
elkaar samenwerken of ze wilden of niet. Er moest 
iets behoorlijks op tafel komen en de een wilde 
natuurlijk voor de ander niet onderdoen.
En zo geschiedde. Aanvankelijk attaqueerde het 
drietal elkaar aan het fornuis en aanrecht nog 
met pollepel en fileermes, maar allengs werd 
de stemming beter. Of de voorraad uitstekende 
Toscaanse Chianti de culinaire coöperatie positief 
beïnvloed heeft kan ik u niet met zekerheid 
zeggen. Wel dat de heren aan het einde van de 
copieuze maaltijd uit volle borst een gezamenlijk 
en vredig ‘Funiculì Funiculà’ aanhieven. De missie 
van de dirigent was geslaagd, hij kon het concert 
met vertrouwen tegemoet zien. Het werd, zoals u 
weet, een daverend succes.

De hele wereld heeft de drie grote tenoren 
gezamenlijk schouder aan schouder aan het werk 
gezien.
Het slot van ‘Nessun dorma’, waarbij de 
heldentenor gewoonlijk de hoogste toppen 
scheert, klinkt nog steeds in onze oren. Samen 
zongen ze:  ‘All’alba vincerò! Vincerò! Vincerò!’ Bij 
het ochtendgloren zal ik overwinnen!
Die prachtige zomeravond in 1990 kende slechts 
één overwinnaar namelijk de vindingrijke en 
invoelende dirigent die van koppige solisten een 
eenheid had weten te maken. Het ovationele 
applaus na afloop van het concert liet hij de heren 
uitgebreid in ontvangst nemen terwijl hijzelf 
glimlachend een beetje terzijde bleef staan. 
Een echte leider weet hoe je een team succesvol 
kunt laten samenwerken en als het moet doe je het 
voorbereidende werk gewoon in de keuken. 

Moon Peerboom

DE MEDAMMECOUR DRAAIT DOOR 
Voorstellingen van de Medammecour Draait Door 
verplaatst naar Oktober 2021. Wij zijn helaas 
wederom genoodzaakt de speeldata in mei 2021 
te verschuiven naar donderdag 14 t/m donderdag 
21 oktober 2021.
 
Dit zijn de nieuwe data in de Rodahal:
• donderdag 14 oktober 2021, 20.00 uur
• vrijdag 15 oktober 2021, 20.00 uur  

UITVERKOCHT
• zaterdag 16 oktober 2021, 20.00 uur 

(sponsoravond)  Sponsortickets nog te koop.
• zondag 17 oktober 2021, 20.00 uur
• dinsdag 19 oktober  2021, 20.00 uur
• woensdag 20 oktober 2021, 20.00 uur
• donderdag 21 oktober 2021, 20.00 uur
TICKETS : Stuur een mail naar Erik Hermans. 
e.phermans@home.nl. 

Erik Hermans | Medammecour on Tour | Productie | 
Floormanager | Ticketing 06 - 51 10 46 54

   MEDEDELING   



10 1110
INFORMATIE

Ondersteuning
Mantelzorgers zijn er door alle 
generaties heen. Een paar 
voorbeelden: kinderen doen het, 
volwassenen voor hun ouders 
en de oudere generatie voor 
hun partner. Vrijwilligers zijn het 
niet. Voor vrijwilligerswerk kies 
je zelf, bewust. Mantelzorger 
word je, het overkomt je. We 
hebben het al aangestipt, het 
begint vaak met een beetje hulp, 
maar kan al snel uitgroeien tot 
veel. Wat begint met een keertje 
een boodschap doen leidt tot 
begeleiding bij ziekenhuisbezoek, 
eten brengen, klusjes aan huis 
en andere zorgtaken. Het kan de 
mantelzorger op enig moment 
boven het hoofd groeien. Wat 
zijn dan je mogelijkheden als 
mantelzorger vragen wij ons 
af. Marion vertelt: “Ja, dat klopt 
allemaal. Normaliter al en zeker nu 
met corona, nu de professionele 
zorg tijdelijk was afgeschaald, 
bezoek in zorgtehuizen vaak niet 
mogelijk was en dagbesteding 
gesloten . De mantelzorger snakt 
dan zelf naar ondersteuning. Ik 
kan op vele manieren van dienst 
zijn. Ik kan helpen bij het zoeken 
van hulp op basis van de Wmo, bij 
een aanvraag van huishoudelijke 
hulp, vervoer, aanpassingen in en 
rondom het huis, bij bemiddeling 

om voor dagbesteding in 
aanmerking te komen om zo 
de mantelzorger te ontlasten. 
Ik ben vaker aanwezig bij het 
zogenoemde keukentafelgesprek, 
om de rol van de mantelzorger 
te benadrukken. Maar de 
ondersteuning kan ook van andere 
aard zijn, bijvoorbeeld informatief. 
Als de partner dementerend 
is, kan ik de hulpverlenende 
echtgeno(o)t(e) uitleg geven 
over het ziektebeeld, over wat 
er zich afspeelt in het hoofd van 
de ander zodat de mantelzorger 
er beter mee om weet te gaan. 
Iemand verleent hulp aan de 
partner, die vervolgens naar de 

Lückerheidekliniek moet. Je kunt 
wel op bezoek, maar je moet het 
ook een beetje loslaten, erop 
vertrouwen dat bij je afwezigheid 
goed voor je geliefde wordt 
verzorgd. Ik kan daar steun geven. 
Het is ook fijn om je verhaal 
eenvoudigweg kwijt te kunnen 
en een luisterend oor te hebben. 
Dan sta ik ook graag klaar. Verder 
ga ik vaak met de mantelzorger in 
gesprek over het netwerk dat hij 
of zij heeft. Ook daarin kan vaak 
verlichting van de taak van de 
mantelzorger worden gevonden. 
Een vrijwilliger van Ruggesteun 
die gezelschap biedt aan de 
hulpvrager om zo de mantelzorger 

een vrij uurtje te bezorgen 
behoort ook tot de mogelijkheden. 
Samengevat kun je spreken 
van informatieve, praktische 
en emotionele steunverlening. 
En, niet te vergeten werken 
wij nauw samen met de 
praktijkondersteuning bij de 
huisarts, de zichtbare schakel bij 
de Thuiszorg en de casemanager 
voor dementie en maatschappelijk 
werk .”

Contact met Steunpunt
Je kunt als mantelzorger op 
verschillende manieren in contact 
komen met mensen die je van 
dienst kunnen zijn. We laten 
Marion van Duren opnieuw aan 
het woord: “Als je je inschrijft als 
mantelzorger neem ik telefonisch 
contact op en indien nodig wordt 
een huisbezoek gepland . Ook 
degene die mantelzorg ontvangt 
kan zorgen voor het leggen van 

contact tussen Steunpunt en 
mantelzorger. Vaak zijn dingen 
simpel op te lossen, een andere 
keer, het is een beetje beschreven, 
is er wat meer nodig. Wij staan 
klaar voor de mantelzorger.”

Training, inloopdagen en 
bijeenkomsten
In normale tijden vinden er 
trainingen en inloopdagen plaats. 
Nu niet, vanwege corona. Marion 
van Duren weer: “Bij een training 
leer je de eigen grenzen kennen, 
mede in relatie tot beroep en 
eigen gezin. Maar bijvoorbeeld 
ook hoe je kunt omgaan met 
dementie. Daarnaast hebben we 
de inloopdagen. Daar ontmoet 
je ‘lotgenoten’. Je kunt dan je 
ervaringen uitwisselen en iets 
van elkaar opsteken. Erkenning 
en herkenning maar ook 
ontspannend en gezellig. Ook 
daaruit kun je als mantelzorger 

energie halen, net als wanneer 
je op de andere manieren vanuit 
het Steunpunt wordt geholpen. 
Dan hebben we de groeps- en 
themabijeenkomsten, met thema’s 
als draagkracht- draaglast, 
positieve gezondheid en eigen 
kracht. Desgevraagd geven we 
ook lezingen over mantelzorg. 
‘Last but not least’ is er nog ons 
tijdschrift ‘Ruggesteuntje’ met 
daarin veel info en tips.”
We hebben het al gezegd. Marion 
van Duren, moeder van twee 
kinderen, dochter Silke (29) en 
zoon Bart (26), en gehuwd met 
Jos, is een bevlogen iemand. Een 
gedreven persoonlijkheid ook, 
zo komt tijdens het onderhoud 
tot uiting. Kortom, iemand die 
voor je klaarstaat wanneer 
je als mantelzorger om wat 
ondersteuning verlegen zit. Je 
kunt altijd telefonisch bij haar 
terecht: (045) 211 40 00.

Mantelzorg
Veel mensen komen ermee in aanraking of, beter gezegd, rollen er vanzelf in. Simpelweg omdat hun 
geliefde partner, ouder, ander familielid of goede bekende hulp nodig heeft. Dit in een tijd van verschraling 
van zorgverlening vanuit de overheid. De mantelzorger is dan rap geboren, in veel gevallen zonder dat 
hij of zij het zelf in de gaten heeft. Vaak gaat het dan snel: van een paar uurtjes ondersteuning tot 
uitgebreide hulp, soms zodanig dat het de mantelzorger zelf boven het hoofd begint te groeien. Waar 
een vrijwilliger zijn taken onder zo’n omstandigheden dan wat gemakkelijker neerlegt, zal dat voor een 
mantelzorger een stuk lastiger zijn. Het betreft immers een geliefde die hulp nodig heeft en die je niet 
in de steek wilt laten. Dan ontstaat een ander soort van hulpvraag, namelijk die van de mantelzorger 
zelf. Om aan die vraag tegemoet te komen is in onze contreien het Steunpunt Mantelzorg Parkstad en 
Ruggesteun actief. Wij gingen in gesprek met Marion van Duren. Zij is consulente van het Steunpunt 
voor de gemeente Kerkrade en bleek een bevlogen vertelster over de vorm van hulp die vanuit het 
Steunpunt aan mantelzorgers kan worden gegeven.

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. 
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Wim Steins 
INTERVIEW

Boek
Verleden jaar heeft de 
‘Blieërheidsjer jong’ dat artistieke 
leven uitgebreid de revue laten 
passeren. Bladeren door het leven 
als edelsmid, maker en ontwerper 
van sculpturen en kunstenaar. 
Veertig jaar ouder worden aan de 
hand van wat er in die decennia 
allemaal in zijn atelier tot stand is 
gekomen. “En daarbuiten, want 
Hanny en ik hebben zoon Luuk in 
een ander atelier ontworpen.” Het 
is allemaal terug te vinden in het 
prachtige boek, een retrospectief 
van zijn leven en werk. 

Omgeven door allerlei dingen, 
die hem dierbaar zijn, materialen 
en gereedschap zit hij vrijwel 
dagelijks door en over zijn leesbril 
te kijken aan een of andere 
werktafel. Meestal aan de hand 
van een schets of zo, maar voor 
de vuist weg zit hij met stukken 
was te experimenteren. Hij 
verbindt de stukken her en der 
met behulp van een soldeerbout 
net zolang totdat er een vorm 
ontstaat, die zijn goedkeuring kan 
wegdragen. Als hij dan afstand 
neemt en tevreden constateert 
dat het ontwerp de gestalte heeft 
aangenomen die hemzelf meestal 
ook verrast, is de gang naar gieter 
Jos Custers in Grathem niet ver 
meer.

Begin
“Dat was in het begin wel 
anders”, geeft de kunstenaar 
toe. Toen, na de studie aan de, 
zoals het tegenwoordig heet, 
Academies der Beeldende Kunst 
Maastricht, waar hij afstudeerde 
in de richting ‘vormgeving in 
kunststoffen en metalen’, de oude 
edelsmidopleiding, volgde hij bij 
Goldschmied Johannis Förster, 
in Aken, bijna twee praktijkjaren 

in loondienst. “Vervolgens werd 
ik bedrijfsleider in een grotere 
juwelierszaak met atelier in 
Dormagen. Maar dat wat ik in 
Aken al voelde, manifesteerde 
zich duidelijker in Dormagen: 
ik moest mijn artistieke drang 
te zeer onderdrukken; de 
vrijheid en creativiteit van het 
kunstenaarschap roerde zich.”

Zijn heil vond hij in het ontwerpen 
en maken van sculpturen, vaak wel 
nog met de herkenbare symmetrie 
en de verschillende materialen, die 
ook deels in zijn edelsmeedkunst 
terug te vinden waren. Totdat hij 
in 1980 zijn eerste stiertje - DSM 
zocht een passend cadeau voor 
haar jubilarissen of bij het afscheid 
van medewerkers met een 
langdurig dienstverband - maakte.
Hij ontdekte tijdens dat proces 
dat dit beeldje hem uitdaagde, dat 
een stier zoveel meer is en dat zijn 
fantasie alles kon met dat dier. De 
taurus werd de protagonist van 
het werk van Wim Steins en is dat 
nog steeds.

Wild, woest, vol dynamiek, 
kracht en testosteron, maar ook 
vrolijk, dansend, verleidend en 
ondeugend. Naast het vele andere 
werk, torso’s, bustes, paarden, 
kortom voldoende beelden om 
meerdere boeken te vullen, blijft 
hij zijn vaste relatie met de stier 
trouw.

Ambassadeur
Werd de verwezenlijking en 
presentatie van het boek aan het 
eind van verleden jaar, waarbij 
hij veel steun van de Lionsclub 
Kerkrade ervoer, het absolute 
hoogtepunt van 2020, de gemeente 
Kerkrade verraste hem bij monde 
van burgemeester Petra Dassen met 
de gouden erepenning van de stad.

De burgemeester noemde de 
beeldhouwer met al zijn werk in 
de regio, in binnen- en buitenland 
cultuurambassadeur van Kerkrade. 

Dat boek groeide dit jaar uit tot 
een stevige aanjager in de vraag 
naar beelden van Wim Steins. De 
kunstenaar ontwikkelde inmiddels 
weer hele nieuwe richtingen. Enkele 
beelden met een ei als symbool voor 
de oorsprong van het leven, sieren 
nu zijn expositieruimte en hebben 
al interesse gewekt via de moderne 
media. Evenals zijn schitterende 
herinneringsbeelden, waar personen 
op een herkenbare manier, vaak 
met hun dagelijkse bezigheden of 
hobby’s worden uitgebeeld en in 
brons gegoten voor de eeuwigheid. 
“Dat laatste is min of meer per toeval 
ontstaan, toen iemand mij vroeg 
voor een beeldje van een dierbare 
overledene. Dus, nog genoeg 
werk, inspiratie en ideeën voor de  
komende veertig jaar.”

“Hoe spannend 
andere richtingen 

ook zijn, mijn ultieme 
uitdaging is telkens 

weer dezelfde.”

Met twee benen staat hij op Bleijerheidse grond. Vast verankerd in de Vroenstraat. Zijn kunst heeft 
heel Europa bereisd en is terug te vinden op plekken waar mensen vaak en heel graag genieten 
van de vrije tijd of vakantie. Ruim veertig jaar bewandelt Wim Steins het pad dat hij reeds als 
kleuter voor zich zag.

“Als je me vraagt wanneer mijn leven als kunstenaar zijn loop nam, moet ik inderdaad bevestigen 
dat dit was vanaf  ik lopen kan, waarschijnlijk. Tekenen, knippen, zeg maar knutselen in het 
algemeen, heb ik altijd al gedaan. En ik doe het nog steeds. Alleen heeft het wat meer en 
specifiekere vormen aangenomen.”

Een gestalte neemt de vorm aan
die Wim Steins zelf verrast.

40 jaar in beeld

“Daar was ik 
werkelijk door 

getroffen. Zoiets 
verwacht je niet en 
ik ben er ontzettend 
trots op; net zo trots 

als op mijn boek.”
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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!

het gewoon dat bijna de helft 
van de regels tegenwoordig 
waarschijnlijk anders is, dan ten 
tijde dat de ontvangers van uw 
infomagazine hun theoretisch en 
praktisch rijexamen deden.”

Nieuwsgierig naar mijn eigen 
parate regelkennis - ik ben een 
70-jarige automobilist en neem 
dagelijks deel aan het verkeer 
- reed ik in het virtuele witte 
autootje van de opfriscursus 
langs acht regelvragen. En 
na die acht vragen zat ik met 
schaamrood op mijn kaken in dat 

Veilig in het 
         verkeer

In coronatijden is er een ‘huisgenoot’ 
die veel aandacht vraagt: uw computer 

of tablet. Chatten met de kinderen en 
kleinkinderen, skypen, spelletjes spelen 

of googelen. Als u op uw pc ‘een virtueel 
rondje langs de velden’ maakt, raadt Ingrid 

Wetster een blik te werpen op de website van 
Veilig Verkeer Nederland. 

’t Senior Bledsje sluit zich daarbij aan.

INFORMATIE

witte autootje. Ik moet bekennen dat ik mezelf 
heb overschat en nam me voor om toch wat 
dieper in de materie te duiken. Voor mijn eigen 
kennis en veiligheid maar ook voor die van mijn 
medeweggebruikers.

“U doet”, aldus Ingrid, “hetzelfde wat reeds meer 
dan 600.000 verkeersdeelnemers voor u deden. 
In totaal behandelen we 500 verkeersvragen 
en -situaties op onze site. Niet alleen om de 
parate kennis te testen, maar vooral ook om 
verkeersdeelnemers een veiliger gevoel en meer 
zelfvertrouwen mee op weg te geven.”

En Veilig Verkeer Nederland stuurt u niet alleen 
in een wit autootje maar ook te voet, met de 
fiets of het scootmobiel virtueel op pad. Na 
een of meerdere nuttig ‘uitjes’- we hebben in 
deze periode toch voldoende tijd - kunt ook 
u gelouterd weer naar buiten de weg, het 
rijwielpad of de stoep op. Niet meer voorzichtig 
maar zelfbewust. Want voorzichtig is niet per se 
veiliger.
“Hou je ervaring bij, je lenigheid en je zinnen. 
Wees je bewust, check alles, want je wil niet dat 
het misgaat. Neem desnoods af en toe een extra 
rijles, het kan geen kwaad.” De meeste fouten en 
ook problemen zijn voorrangsvraagstukken. Ook 
de snelheid op diverse wegen roept vragen op, 
evenals het linksaf slaan.”

Ingrid Wetster somt op uit hetgeen er bij de 
zogenaamde praktijklessen en de steeds weer bij 
de vragen opduikende problematiek naar voren  
komt. Ze wijst daarbij op het informatieve karakter 
van training en cursus. Er is geen examen aan 
verbonden.

Veilig Verkeer Nederland geeft door het hele 
land praktijktraining en cursussen. Mocht er 
in de gemeente veel vraag bestaan naar die 
opfrismomenten, dan kan de wens om extra 
hulp in de vorm van praktijkles in die gemeente 
georganiseerd worden.
Voor verder informatie: VVN.NL

Logisch dat Ingrid 
Wetster dat doet, 
want die dame is 

woordvoerder bij Vei-
lig Verkeer Nederland 

en het is haar taak 
mensen attent te ma-
ken op de activiteiten 

van haar werkgever. 
“Veel mensen”, zegt 

Ingrid Wetster, “reali-
seren zich niet dat in de 

laatste vijftien jaar veertig 
procent van de verkeersregels 

veranderd zijn. Met andere 
woorden betekent
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Opgegroeid aan de Kohlbergs-
gracht in Bleijerheide en als
jongeman eerst naar de 
Antoniusschool en vervolgens de 
Mulo, start hij zijn werkzame leven 
bij de Boerenleenbank en wordt 

uiteindelijk reisbureauhouder 
bij deze bank. Eind 1976 wordt 
hij weggekaapt door het WMC 
en begint als fulltime manager. 
Via een omweg in Stuttgart 
belandt Schillings uiteindelijk 

bij Nievelstein Parfum als 
exportmanager. “Ik heb tot mijn 
pensioen in 2015 over de hele 
wereld gereisd”, vertelt Schillings. 
“Het was gevarieerd werk en ik 
was veel onderweg om beurzen te 
bezoeken.”
De 69-jarige Kerkradenaar is 
sinds 1988 betrokken bij de 
plaatselijke Oranjevereniging. 
Eerst als secretaris en vanaf 1995 
is hij voorzitter. ”De organisatie bij 
deze vereniging was verouderd. 
Met succes heeft vervolgens een 
verjonging plaatsgevonden.”

Als initiator van het project 
‘Adopteer een graf’ voor de 
schooljeugd in de Euregio zet 
hij zich in voor de Amerikaanse 
begraafplaats Margraten. “De 
lachende gezichten van de 
kinderen, elk jaar bij de viering 
van koningsdag, doen wat met 
je. Datzelfde geldt ook bij de vele 
vragen die de kinderen stellen bij 
een bezoek aan het Amerikaans 
kerkhof, waarbij ik iets vertel 
over die gesneuvelde soldaten 
die onder de kruisen begraven 
liggen.”
In 2015 adopteert Schillings 
een derde graf in Margaten. 
Deze adoptie staat niet alleen 
op zijn eigen naam, maar op 
dat van ‘de schoolkinderen 
van Kerkrade’. Hij zelf houdt 
regelmatig rondleidingen. Hij 
reisde meermaals naar de 
Verenigde Staten voor zijn rol in 
de totstandkoming van de film 
‘Heroes of Old Hickory’.

Hans Schillings 
INTERVIEW

ambassadeur KBOV
 Beginjaren zeventig leert Hans 
zijn latere echtgenote Marcela uit 
Mexico kennen. Hans heeft op het 
Amerikaans kerkhof in Margraten 
het graf van José Medrano uit 
Texas geadopteerd, overgenomen 
van zijn ouders. Later blijkt het de 
oom van Marcela te zijn. 
Schillings is, hoe kan het bijna 
anders bij een Kerkradenaar, een 
fervent carnavalist en verspreidt 
die carnavalsbacil eerst bij 
atletiekvereniging Achilles-Top, 
later bij de Jeeteberger Highlander 
en vanaf 1985 bij de Bleijerheidse 
groep ‘Tsint Jöbbelienus 
Zieëliejer’.

In 2020 ontvangt Hans tijdens 
het 64ste Jalabal de Kerkraadse 
carnavalsonderscheiding de Orde 
van d’r Sjwatse Kater. Eerder, in 
2004, krijgt hij de ‘Commanders 
medal for excellence American 
forces Schinnen’ uitgereikt en 
wordt benoemd tot ‘Honoree 
member of the 30th Infantry 
Division, Old Hickory, Association’. 
In 2005 volgt het lidmaatschap 
in de Orde van Oranje Nassau. In 
2012 is er nog de onderscheiding 
voor ‘Professional Excellence’ 
door de Senior American Military 
Representative in Nederland. Een 
jaar later ontvangt hij op voordracht 
van president Barack Obama ‘The 
Presidents volunteer service award, 
for life time achievements’.
Dat zijn vrijwilligerswerk niet tot de 
landsgrenzen beperkt blijft, blijkt 
uit zijn inzet als vice president en 
verschillende andere rollen binnen 
de stichting ‘Saint Francis of Assisi 
Parish’ NATO basis Brunssum en 
zijn vicepresidentschap binnen het 
‘Hispanic Heritage Committee’.   

De komende tijd zit Hans Schillings 
niet stil en werkt aan nieuwe 
ideeën. “Zo staat lesmateriaal 

‘Inspiratie, werken met jongeren’
‘Vrede, veiligheid en verdraagzaamheid’  is de lijfspreuk van de ambassadeur van de Koninklijke Bond 
van Oranje Verenigingen (KBOV), Hans Schillings. De recent benoemde ras-Kerkradenaar geeft invulling 
aan dat motto in zijn werk met jongeren, niet alleen uit Kerkrade, maar ook uit de Eurode-gemeente 
Herzogenrath.

voor scholen en een dvd in 
drie talen over de Amerikaanse 
begraafplaats in Margraten 
en het adoptieproject op de 
rol”, besluit hij. “Verder wordt 
gedacht aan een monument 
‘voetstapjes’, beginnend bij het 
evacuatiemonument en eindigend 
bij het vredes monument. Ik 
verwacht dit jaar nog dat een 
jongeren-Oranjevereniging Eurode 
wordt opgericht. De Vredeskapel 
zou een meer multifunctionele 
bestemming moeten krijgen.” 
Kortom, met de vrijwilliger en de 
ideeënbedenker in Hans Schillings, 
kan Kerkrade nog jaren vooruit.

Programma Oranjevereniging Kerkrade
Donderdag 16 sept. Begin Vredes-Weekend met vertoning van de 

film ‘Stad onderweg’ alsmede het toneelstuk 
‘d’r Kelder’, in de zaal van Cafè ‘de Bouwerwei’ 
Bleijerheide. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 17 sept.  Piano-recital met het thema ‘vrede, vrijheid, 
verdraagzaamheid’ door de pianiste Galina 
Ryzhikova, SMK (muziekschool). Aanvang 
19.30 uur.

Zaterdag 18 sept.  Vredes-Wake in de Kerkraadse Vredes-Kapel 
en bij het Vredes- Monument, van 10.00 tot 
22.00 uur. Muziek, toneel, voordrachten, stilte 
momenten, participatie door schoolkinderen 
en vanaf 19.30 uur het officiële gedeelte met 
gasten, sprekers en de burgemeesters van 
Kerkrade en Herzogenrath in een prominente 
rol. Om 20.00 uur één minuut stilte gevolgd 
door het klokkenluiden van alle kerkklokken 
in beide gemeentes. Mensen in beide steden 
zal worden gevraagd om vanaf 20.00 uur een 
kaarsje op de vensterbank te zetten.

 Om 18.00 uur zal er eveneens in Herzogenrath 
(Schmetz Platz) een korte manifestatie 
plaatsvinden.  

Vrijdag 19 t/m  Herhaling van de Holocaust-expositie ‘We the 
vrijdag 26 november  Six Million’, in het Flexiforum te Kerkrade-West. 

Er wordt rekening gehouden met geldende Covid-19-regels en -restricties.
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Arthur Sproncken 
bekijk ik altijd 
hoofdschuddend. 
Wat een 
ingewikkelde 
capriolen! Dan 
bereik ik de grote 
vijver aan het 
eind van het park. 
Ook hier zie ik 
de fontein niet 
meer ‘sjprietse’ 
maar de eendjes 
zwemmen er nog 
vrolijk kwekkend 
rond. Ik loop 
eromheen en 
bergop, zoals wij 
Kerkradenaren 
de lichte glooiing 
noemen, terug. De imposante 
boom die de laatste jaren altijd 
vrolijk versierd is met ‘krismes’ 
en ‘vasteloavend’ - alleen de 
lampjes hebben dan andere 
kleuren -  staat hier volgens mij 

al zo’n honderd jaar, toen 
het park werd aangelegd op 
deze voormalige vuilnisbelt. 
Het nietsverhullende beeld dat 
vroeger verdekt stond opgesteld 
in ‘Haander’ en nu open en 

bloot op het grasveld staat, het 
‘Mamakäofje’ en de ‘Sjutsekönnik’, 
zwaaien me uit. ‘Tseruk noa heem’.

José Handels

18
GESCHIEDENIS

- 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.

‘Naar de hertjes’ was 
in mijn jeugd steevast het 
zondagmiddaguitstapje. Op sjiek 
flaneerden de mam, d’r pap en 
de kinderen ‘noa de zondiegse 
middieg’ langs de ‘sjprinkbronne’ 
in het Hertenpark. Mijn moeder 
zette haar chique hoed op haar 
‘dauerwellen’, mijn vader bond ‘zur 
Feier des Tages’ zijn beste ‘biend’ 
om en wij kinderen werden in ons 
communiepakje gehesen met de 
lakschoentjes aan onze voetjes. 
De speeltuin werd op deze dag 
des Heeren overgeslagen, maar 
soms kregen we in de zomer 
een ijsje bij het ‘kiebbeltje’ of 
Smulhuis de Capri. Op een bankje 
in het park werd van het zonnetje 
genoten, van terrassen hadden we 
nog nooit gehoord.

Tegenwoordig loop ik vrijwel 
dagelijks door het Hertenpark, 
mijmerend over hoe het was, 
kijkend hoe het is. Ik neem altijd 
de ingang aan de Niersprinkstraat, 
want dat is voor mij de logische 
route. Meestal sta ik even stil 

bij één van de 
gedichtenzuiltjes. 
Die waren er 
vroeger nog niet. 
De fonteintjes 
zijn gedempt, her 
en der staan wat 
perkplantjes nog 
steeds netjes in 
het gelid, precies 
als vroeger. 
Behalve banken 

zijn er nu houten 
‘chaise longues’ en éénpersoons-
draaistoeltjes waarop je ook lekker 
van het zonnetje kunt genieten. 
Menigeen doet dat graag en op 
zonnige dagen is er geen plekje 
meer vrij, temeer omdat we 
tegenwoordig altijd een gepaste 
afstand moeten aanhouden en 
niet ‘ing bats kunnen opsjuve’.

Het voormalige ‘doeffes’ is al 
lang verdwenen en de hertjes 

hebben anno nu gezelschap 
gekregen van geitjes en gansjes. 
Het tunneltje waardoor ze vroeger 
van de ene wei naar de andere 
konden, is verdwenen. Daarvoor 
in de plaats kregen ze een riant 
onderkomen waarop menig ‘tiny-
house’-aanhanger jaloers kan 
zijn. Het Nierspring-beekje zien 
we nu in volle glorie en op warme 
dagen zie je er menig viervoeter 
in spartelen of z’n dorst lessen. 
Immers, het hertenpark was en is 
dé plek om je hond uit te laten.

Mijn route gaat verder naar 
beneden, langs de vijver waarin 
vroeger een brede spuitende 
fontein was en in later jaren het 
beeld kwam dat ik niet anders 
ken als ‘d’r Spargel’. De natuurlijk 
begroeiing wordt hier opzettelijk in 
stand gehouden en de bloemetjes 
vormen een lustoord voor de 
bijtjes. De sculptuur van het 
moeilijk steigerend paard van 

‘Sjpatseerjank - jedanke’
Wandelen, ‘sjpatsere’ zoals wij ‘Kirchröadsjer’ zeggen, is het afgelopen jaar volkssport nummer één 
geworden. Lekker erop uit om een frisse neus te halen, kilometers te maken, de gedachten te verzetten. 
Menigeen ontdekte onverwachte onbekende plekjes vlak bij huis. Onze woonplaats is niet alleen ’t 
sjunste op de Welt’, ook hebben we het geluk dat we omringd worden door een schitterende omgeving. 
Welke kant je ook uitwandelt, overal ben je zó in de vrije natuur. En midden in ons centrum ligt het 
hertenpark, ‘Stadspark’ zoals het tegenwoordig officieel heet.
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Krapte op de huizenmarkt; stu-
denten die vertwijfeld naar 
woonruimte zoeken en ouders en 
grootouders die hun netwerken 
tegen het licht houden op zoek 
naar woonruimte voor hun (klein)
kinderen. Misschien dat er een 
oplossing gloort in een onver-
wachte hoek: dit artikeltje in ’t 
Senior Bledsje. 

Op 1 september 2020 namelijk 
opende Live & Be de deuren aan 
de Kloosterraderstraat in Kerk-
rade voor (internationale) studen-
ten. Het voormalige leegstaande 
pand van de Algemene Inspectie 
Dienst en het Arbeidsbureau is ge-
renoveerd en omgetoverd tot een 
moderne woonomgeving voor stu-
denten en ‘young’-professionals. 
Met het busstation voor de deur 
en het treinstation op wandelaf-
stand kunnen studerende jonge-
ren zó terecht op hun studieplek in 
bijvoorbeeld Heerlen, Maastricht 

en Aken. Tegelijkertijd is Live & Be 
een prachtige aanvulling op het 
mooie Kerkraadse stadscentrum.

In hartje Kerkrade kunnen poten-
tiële huurders, waarom niet de 
(klein)kinderen van de ontvangers 
van ’t Senior Bledsje, kiezen uit 
één van de 75 studio’s, variërend 
van 16 tot maar liefst 28m². De stu-
dio’s zijn voorzien van een eigen 
badkamer, keuken en meubilair en 
daarmee direct instapklaar. Dicht 
bij huis in vertrouwde omgeving.
Aanvullend is er toegang tot ge-
deelde faciliteiten op de begane 
grond, zoals een studie-, was-, 
speel- en fitnessruimte. De combi-
natie van eigen studio’s en een ge-
zamenlijke moderne verblijfsruimte 
levert het voor jongeren aanspre-
kende concept van ‘co-living’ op. 
Daarbij biedt huismeester Wesley 
ondersteuning in huis en maakt hij 
desgewenst de studenten wegwijs 
in Kerkrade en omgeving. Sinds 

dit jaar is het ook mogelijk om als 
‘young’-professional studioruimte 
te huren. 

Misschien interessant voor uw 
reeds afgestudeerde kleinzoon of 
-dochter, die graag op zichzelf wil 
wonen.

Live & Be co-living studios
Kloosterraderstraat 25

6461 CA Kerkrade
+31 (0)20 6 11 04 20
office@liveandbe.nl
www.liveandbe.nl

Woning voor uw studerende kleinzoon of -dochter

Een dagje uit, een avondje op 
stap: we hopen dat dit snel weer 
mogelijk is.
Mensen die moeite hebben met 
bewegen, horen of zien, willen dan 
ook hiervan genieten. Onlangs 
heeft de gemeente Kerkrade zich 
aangesloten bij het landelijk plat-
form Ongehinderd.

Het platform Ongehinderd zet zich 
in voor een toegankelijk Neder-
land. Met de gratis Ongehinderd-
app en website kunnen mensen 
met een beperking precies zien 
welke plaatsen en gebouwen toe-
gankelijk zijn en welke voorzienin-
gen deze bieden. Eerder heeft het 
keuringsteam van Ongehinderd de 
stembureaus binnen de gemeente 
al getoetst op toegankelijkheid. 

Wethouder Jongen (Wmo): “Na-
mens de gemeente wil ik inwoners 
oproepen om hun ervaringen met 
de toegankelijkheid van plaatsen 
en gebouwen te delen via de On-
gehinderd- app. Op deze manier 
kunnen we  elkaar helpen om er 
onbezorgd op uit te gaan.”

Ongehinderd-app
Ruim 10% van alle inwoners van de 
gemeente Kerkrade heeft een li-
chamelijke beperking. Dit zijn blin-
den en slechtzienden, mensen die 
slecht ter been zijn, rolstoelgebrui-
kers, doven en slechthorenden. Zij 
kunnen via de app en website zien 
welke locaties toegankelijk zijn. 
Zelf kunt u ook uw steentje bijdra-
gen door het downloaden van de 
Ongehinderd-app en uw favoriete 

plekjes te beoordelen.

Meer informatie over Ongehinderd 
en de Ongehinderd-app kunt u 
vinden op:
www.app.ongehinderd.nl
www.ongehinderd.nl

Bij vragen kunt u contact opnemen 
via e-mail: info@ongehinderd.nl of 
telefonisch (040) 78 03 333.

Gemeente Kerkrade en Ongehinderd
gaan samen voor toegankelijkheid
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Ik heb veel geluk gehad 
Martin was de eerste Kerkrade-
naar die -getroffen door het coro-
navirus- in het ziekenhuis terecht 
kwam.
“Ik weet het nog als de dag van 
gisteren. Op vrijdag 13 maart 2020 
begon ik heel erg te hoesten. Ik 
heb astmatische bronchitis, dus 
ik hoest wel vaker. Maar dit keer 
voelde het anders, ik raakte onwel 
en viel zelfs flauw. Met spoed is 
een ambulance gebeld en werd 
ik opgenomen in het Zuyderland 
ziekenhuis te Heerlen. Omdat ik 
zeer benauwd bleef kreeg ik direct 
zuurstof toegediend en werden 
er regelmatig bloedcontroles ge-
daan. Dat ik de eerste patiënt uit 
Kerkrade bleek te zijn die met het 
COVID19- virus in het Zuyderland 
ziekenhuis was opgenomen werd 
pas na 48 uur van opname gecon-
stateerd.”

Er werden regelmatig longfoto’s 
gemaakt en pas na 8 dagen zie-
kenhuis kon Martin van de zuur-
stof worden gehaald. Ook kreeg 

hij malariatabletten toegediend, 
omdat toen nog werd gedacht 
dat deze tabletten zouden hel-
pen. “Mijn klachten waren ernstig, 
maar gelukkig niet zo ernstig dat 
ik moest worden opgenomen op 
de IC. Ik heb geluk gehad dat ik zo 
vlug in het ziekenhuis lag, meteen 
zuurstof kreeg en dat het corona-
virus al in zo’n vroeg stadium bij 
me werd vastgesteld. Na 10 dagen 
mocht ik naar huis.”

Martin heeft echter nog lange 
tijd last gehad van vermoeidheid. 
“Mijn conditie was weg. Waar ik 
voorheen met gemak 10 tot 15 km 
wandelde, moest ik dit echt op-
nieuw opbouwen.“

Lange tijd ging het iets beter, maar 
nog altijd heeft Martin zijn oude 
conditie niet geheel terug. “Ook 
heb ik het idee dat mijn geheugen 
me meer in de steek laat, maar dat 
kan natuurlijk ook andere oorza-
ken hebben. Ik ben tenslotte niet 
meer de jongste. ”, zegt hij la-
chend. 

Bij de nacontrole in juni bleek dat 
Martin zijn lever, hart en longen 
in orde zijn en dat hij voldoende 
antistoffen tegen het coronavirus 
heeft aangemaakt. Door de Pfi-
zer vaccinatie die hij kort gele-
den heeft gehad en de nog altijd 
aanwezige antistoffen, is hij niet 
meer zo bang voor het coronavi-
rus.
 
Leven in coronatijd 
“Vanaf augustus heb ik mijn werk-
zaamheden voor de mensen in on-
ze gemeenschap weer opgepakt. 
Ik zit niet graag stil, ik wil graag 
meedenken over oplossingen voor 
vraagstukken die er liggen op het 
gebied van wonen, welzijn en de 
(gezondheids)zorg binnen onze 
gemeente.” 

Helaas is fysiek vergaderen in de 
huidige situatie nog altijd niet mo-
gelijk. “Online vergaderen vind ik 
best heel inspannend en boven-
dien mis ik de informele contacten 
voorafgaand en aansluitend aan 
een vergadering.”

Naam: Martin Simons, 76 jaar
Burg. Staat: Getrouwd, 2 kinderen en 4 kleinkinderen.
Pensioen: vanaf 55 jaar
Profiel: Martin is een man die zich enorm inzet voor de ouderen en alle andere inwoners binnen
 onze gemeenschap. 

Tot juli 2019 was hij jarenlang voorzitter van de Seniorenraad Kerkrade en lid/vicevoorzitter van het 
WMO-platform Kerkrade. Dit platform is sedert 2020 opgegaan in de stichting Adviesraad Maatschappelijke 
Ondersteuning Kerkrade ( AMO Kerkrade), waarvan Martin voorzitter is. 
Ook is hij bestuurslid van de stichting Kerkrade Gezond en zet hij zich voor Burgerkracht Limburg actief in 
als patiëntvertegenwoordiger in het experiment Mijn Zorg/Mijnstreek.

CORONAVERHALEN
Martin Simons vertelt zijn verhaal
We leven inmiddels al ruim een jaar met het coronavirus in Kerkrade. Veel Kerkradenaren zijn in het 
afgelopen jaar getroffen door het coronavirus maar ook juist in actie gekomen voor de mensen om 
hen heen. Onze inwoners hebben natuurlijk moeilijke momenten beleefd bij het verlies van dierba-
ren, anderzijds zijn wellicht ook mooie herinneringen of ervaringen u bijgebleven. In 3 edities laten wij 
Kerkradenaren aan het woord om hun verhaal met u te delen. Hoe hebben zij de coronaperiode be-
leefd? Als inspiratie maar ook als troost. Om elkaar te steunen, er voor elkaar te zijn. 

Je sociale leven is veranderd. “We kunnen niet 
meer even binnenlopen bij buren, kennissen en 
vrienden. Zij zijn bang, zoals vele andere men-
sen met hen.“ Ook mist Martin uitstapjes naar de 
schouwburg, de bioscoop, een bezoek aan een 
restaurant. “De spontaniteit in contact maken die is 
er even niet. Eerst is het van belang dat iedereen 
nu wordt gevaccineerd.”

Naast zijn activiteiten voor de gemeenschap, heeft 
Martin gelukkig hobby’s die hij wel gewoon nog 
kan uitoefenen, zoals lezen en wandelen. Verder 
houdt hij contact met zijn kinderen en kleinkinde-
ren via beeldbellen.

Op de vraag aan Martin wat hij anderen zou wil-
len meegeven antwoord hij: “Zorg dat je in contact 
blijft met anderen op manieren die wel kunnen, 
want eenzaamheid ligt op de loer. “

Voelt u zich eenzaam of maakt u zich ongerust 
over iemand die mogelijk eenzaam is?
Weet dat u er niet alleen voorstaat, maar bel met 
het Meldpunt Eenzaamheid via (045) 54 56 351. 
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bezoekadres  Marktstraat 6, Kerkrade  t  (045) 545 63 51   www.impulskerkrade.nl 
correspondentie  Postbus 65, 6460 ab  Kerkrade   e  impuls@impulskerkrade.nl

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 
reserve-bezorgers 

voor alle wijken

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


