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In de juni-editie van ’t Senior 
Bledsje  heb ik geschreven over 
de activiteiten die in Kerkrade na 
de zomer zouden worden opge-

pakt in het kader van de aanpak 
van de Eenzaamheid.
Een serieus thema dat zeker 
alle aandacht verdient. Met ons 
team en met de coalitiepart-
ners in Kerkrade ”Samen tegen 
Eenzaamheid” hebben we niet 
stilgezeten en zijn diverse activi-
teiten ontwikkeld, die we vanaf 
september gaan oppakken.
De boodschappen-PlusBus, “Ge-
lukkig ouder worden in Kerkra-
de”, “Kaffieklatsj”- bijeenkomsten 
in de wijkpunten, ‘online’-trai-
ningen “Meer contact”, aanpak 
eenzaamheid onder jongeren in 
samenwerking met de Jonge-
renadviesraad en een ontmoe-
tingbus zijn middelen/activitei-
ten die wij gaan inzetten om de 

eenzaamheid onder de inwoners 
aan te pakken.
Daarnaast worden in de week 
tegen de Eenzaamheid nog di-
verse activiteiten door diverse 
organisaties georganiseerd. 
Kortom: nu doorpakken, samen 
weer ontmoeten én deelnemen 
aan al hetgeen Kerkrade te bie-
den heeft. 
Een stad socialer maken doen 
wij uiteindelijk samen!

Met vriendelijke groet,
Leo Jongen,
wethouder Ouderenbeleid en 
Welzijn.

COLOFON

wordt uitgegeven onder
eindverantwoording van
 
                               
wordt gerealiseerd als samenwerkings-
project van Impuls, MeanderGroep, de 
Centrale voor Ouderen en de Katholie-
ke Bond van Ouderen.
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De volgende uitgave van ons blad verschijnt in december 2021.
De Kerkraadse senioren die in 2021 65 jaar werden of worden, ontvangen pas in 2022 “ ‘t Senior Bledsje”.

‘t SeniorBledsje
voorwoord 

Het septembernummer is wederom bij u 
bezorgd. Weer hebben ruim honderd vrijwilligers 
dit nummer op meer dan 8500 adressen 
bezorgd. Een enorme klus waarbij je er zo 
vanzelfsprekend vanuit gaat dat dit gebeurd. 
Ik  wil toch graag namens de redactie en 
ongetwijfeld ook namens u als trouwe lezer 
onze dank uitspreken aan al deze bezorgers die 
deze  opdracht steeds weer perfect uitvoeren.
Voor velen is de vakantie inmiddels weer achter 
de rug. Vol verbazing en ook met afgrijzen hebben wij kennis kunnen nemen 
hoe bizar en grillig het weer kon zijn in de achter ons liggende periode. In 
binnen en buitenland en zelfs zo heel kortbij heeft het weer soms diepe 
wonden achtergelaten en dat niet alleen in materiële zin. Het zal nog lange 
tijd duren voordat op vele plaatsen het gewone leven weer zijn normale 
verloop gaat krijgen. Zullen de klimaatveranderingen er dan toch voor gaan 
zorgen, zoals door zo vele deskundigen beweerd wordt, dat wij vaker met 
zulke weersomstandigheden rekening moeten gaan houden. Terwijl ik dit 
schrijf hebben we de vreselijke wateroverlast net achter de rug maar wordt het 
in het Zuiden weer ontzettend warm en breken er op tal van plaatsen grote 
branden uit. Laten we hopen dat verdere ellende ons bespaard blijft en wij een 
zonnigere periode tegemoet mogen zien.

De (interim) voorzitter.
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Armoede
Ondanks dat we de economische 
crisisjaren al even achter ons heb-
ben gelaten, lopen 55- tot 67-jarigen 
in toenemende mate het risico lang-
durig arm te raken, zo blijkt uit recen-
te 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 Planbu-
reau 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 arbeidsonge-
schikt 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 in-
komenspositie. Vooral weduwes, ge-
scheiden vrouwen en ouderen met 
een niet-westerse achtergrond be-
vinden 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 leef-
tijdscategorie 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 geestelij-
ke 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 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. 

Een actief najaar!
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KUNST

De bont gekleurde mozaïekbanken die je aantreft 
in diverse Kerkraadse wijken, springen meteen in 
het oog. Zo staat er een exemplaar bij de Sjpring-
bron in Bleijerheide, in het Erensteinerveld in Che-
vremont, op het Maria Gorettiplein in Nulland, bij 
het station in het Centrum, in het Stadspark en in 
GaiaZoo. Het was op initiatief van onze eigen mo-
zaïekqueen Regina Leue (72) dat de afgelopen ja-
ren dit zogenaamde social sofa-project uitgevoerd 
kon worden. Samen met buurtbewoners ging ze 
voortvarend aan de slag om deze vrolijke blikvan-
gers op zoveel mogelijk plekken te realiseren. En 
dat is aardig gelukt. Iedereen weet er wel eentje te 
staan.
 
Ook op andere plekken in de regio is mozaïekwerk 
van haar hand te vinden. Bij onze Duitse buren op 
Burg Rode staat eveneens een social sofa. In Heer-
len transformeerde ze vorig jaar met hulp van wijk-
bewoners een voormalig urinoir in een kunstobject. 
Uitgevoerd in mozaïek natuurlijk, maar dat hoeft geen 
betoog. En sinds kort is een van de nieuwe rotondes 
bij Herzogenrath opgesierd met de gemeentewapens 
van Herzogenrath, Merkstein en Kohlscheid.
 
De Trap 
Regina komt oorspronkelijk uit Hamburg maar woont al 
sedert 1969 in Kerkrade. De afgelopen twee jaar heeft 
ze stevig gelobbyd om een nieuw project te kunnen uit-
voeren voor haar Heemetsjtad.
Wie haar een beetje kent, weet dat de uitspraak ‘kan 
niet,’ voor haar niet bestaat. Ze borrelt van enthousi-
asme als ze een idee heeft. En Regina heeft héél véél 

ideeën. Om die te verwezenlijken haalt ze indien nodig 
de onderste (mozaïek)steen boven. Dankzij een bijdra-
ge van IBA en na een gesprek met burgemeester Petra 
Dassen kreeg ze begin dit jaar het fiat om haar nieuw-
ste plan te mogen uitvoeren: De Trap. De trap die be-
doeld wordt, is het vijfentwintig treden tellende exem-
plaar aan de oversteekplaats op de Koningsweg vanuit 
het Hertenpark richting Rodahal. Het grauwe betonnen 
gevaarte is omgetoverd tot een kunstwerk. Een echte 
eyecatcher, bekleed met tienduizenden mozaïeksteen-
tjes. Het idee ervoor ontstond een tijdje geleden toen 
ze bij toeval foto’s onder ogen kreeg van kunstzinnige 
stadstrappen in wereldsteden als San Francisco, Rio de 
Janeiro, Berlijn enzovoorts. En Regina zou Regina niet 
zijn om dit ook in Kerkrade te willen verwezenlijken. Ze 
nam grafisch ontwerper Marcel Hazen in de arm met 
wie ze al eerder had samengewerkt, en het resultaat is 
een uniek ontwerp helemaal toegespitst op Kerkrade. 
Natuurlijk is het motto ‘t sjunste op de Welt erin opge-
nomen. Evenals twee QR-codes die naar de websites 
van Gemeente Kerkrade en Beleef Kerkrade verwijzen.
 
Zo’n vijftien enthousiaste vrijwilligers hielpen de afge-
lopen maanden mee met het knippen en plakken van 
mozaïeksteentjes. Dat gebeurde overigens niet ter 
plekke maar in Regina’s atelier op de Holz. Inmiddels 
is dit monnikenwerk geklaard en overgebracht naar 
de plaats van bestemming waar Regina persoonlijk al-
les naadloos op elkaar aansluitend heeft aangebracht. 
En zo heeft Kerkrade nu een eigen kunsttrap waar het 
met recht sjtoots op kan zijn. 

Jose Handels

Bij oversteekplaats tussen Stadspark en Rodahal 
Kleurrijke mozaïektrap bij Koningsweg
Bij oversteekplaats tussen Stadspark en Rodahal 
Kleurrijke mozaïektrap bij Koningsweg
Bij oversteekplaats tussen Stadspark en Rodahal 
Kleurrijke mozaïektrap bij Koningsweg
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MUZIEK

Moraal
Iech wool ’t ens mit uuch han övver ’t woad 
moraal. Dat is nit ee tswai drei tse ömsjrieve. En ‘t 
weëdt nog injewikkelder went me ziech realizeert, 
dat ‘t zoeëjaar ing doebel moraal jieëft. Óp dat 
letste kan me nit sjtoots zieë. De letste tsiet han iech 
an die doebel moraal mósse dinke.
Dat jeld nit sjtinkt, wósse de Romeine al: pecunia 
non olet! ‘t Is nit alling dat jeld nit sjtinkt, me kan 
mit jeld reët maache wat krom is, jet sjmiere wat 
vas jelofe is, me kan zoeëjaar lu ömjelde. Bij dat 
alles hant v’r ‘t övver moraal. Dat is jet wie ier, 
wie jewisse, wie jeveul vuur wat me nit deet. De 
mam mint, dat ing doebel moraal zaache wure 
die me nit muet wille. Ze kómme nit ömmer in de 
tsiedonk. Doa weëdt lever nit övver jekald en ’t kan 
zoeëjaar jans vies vuur diech aaflofe, went ze diech 
d’r hinger kómme.
Vöal Kirchröadsjer herinnere ziech de tsiet van 
de koele: die van d’r sjtaat en de particuliere. 
De tuut van de koel joof ’t ritme van ’t leëve aa. 
Wat zaan iech: de koel woar ’t besjtao. Jans 
Limburg verdene de bótram in, óp of dankzij de 
koel. Dat de particulier koele ziech mit d’r sjtats 
tussje de bee hant voetjemaad, hant de lu jelosse 
mósse mitmaache. Dat koeëts te van die pietebere 
verwade. Vuur dat vólk tselt alling ’t jeld verdene.                                             
D’r Sjtaat, ós Koninkrijk der Nederlanden, hauw 
mit de veer eje koele ing anger verantwortoeng. ’t 
Zou jezörgd weëde vuur anger werk, zaat d’r Den 
Uyl. Alles kuem jód, zaat d’r Den Uyl, jenau zoeë 
wie in Limburg ’altiet alles good kump’.
Carboon zingt övver die tsiet. ’t Loeënt ziech die 
CD nog ens aaf tse loestere. Of ’t jister woar. De 
here mit de sigaar en de jonge mit de sjup. En dan 
leës iech in de tsiedonk dat DSM övver ’t ieësjte 
haof joar va 2021 e miljard wins hat jemaad: 
1.000.000.000 euro. Uur leëst ’t richtieg, dat zunt 
nuung noele. Noen wil DSM van Limburg drei en 
e haof miljoeën han öm va Heële noa Mastrich tse 
trekke. ’DSM, uw Dankbare Super Miljardairs.’
Woa ligkt de jrens van de 
ónversjaamdheet? Dat kan me nit mieë 
‘ne sjlaag in ’t jezich neume, dat 
is enne óp d’r kop sjiese! 
Wie lang losse v’r ós dat nog 
jevalle?
D’r Battraaf

COLUMN

Meer Bewegen

voor Senioren

Wilt u ook meer bewegen?

Wilt u beweging en gezelligheid?

Maak dan kennis met onze bewegingslessen

in het water. Deze lessen zijn speciaal

ontwikkeld voor senioren en zijn daardoor ook

goed vol te houden door senioren.

Natuurlijk is er na de les tijd om gezamenlijk

koffie te drinken.

Deze lessen zijn op verschillende dagen,

zowel in de ochtenduren, de middag en

zelfs ’s avonds.

Kom een keer meedoen met een proefles of

vraag meer informatie.

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

Meer bewegen
voor Senioren

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.

Ik ben Emma Kok, 13 jaar en kom 
uit Kerkrade. Ik ben de  jongste 
uit een gezin met 3 muzikale 
kids.Ik ben de winnares van 
The Voice Kids seizoen 10/ 
2021.

Hoe cool is dat! Ik doe 
niets liever dan zingen. 
Muziek is mijn leven. 
Met het liedje ‘Warrior’ 
van Demi Lovato begon 
mijn avontuur bij the 
Voice. Alle 4 de stoelen 
draaiden. Wat 
een super gaaf 
moment. Ik koos 
voor Ali B, 
de beste 
coach van 
Nederland. 

Na het winnen van the battles en de 
sing-off stond ik in de finale. 

Ik mocht het publiek verrassen 
met ‘A moment like this’ en ‘This 
is me’.

Tijdens het avontuur mocht ik 
liedjes zingen die veel voor 
mij betekenen. Hiermee 
kon ik mijn bijzondere 
verhaal dat ik gastroparese 
en sondevoeding heb 
overbrengen en vertellen.
Ook ben ik er trots op dat 
ik ambassadeur ben van 
Kinderonderzoekfonds 
Limburg.

Blijf me volgen op mijn 
socials.

EMMA KOK

In de verschillende wijken van Kerkrade zijn de 
kerngroep-activiteiten inmiddels weer van start 
gegaan. Er worden wekelijks verschillende acti-
viteiten aangeboden in diverse locaties op ver-
schillende tijdstippen, zowel overdag als ook in 
de avonduren. In diverse activiteiten-groepen is 
nog plek om mee te doen. 

Ook Kerngroep Centrum Zuid is op zoek naar 
mensen die willen deelnemen aan activiteiten in 
een gezellige sfeer, waarbij achteraf gezamenlijk 
een kopje koffie gedronken kan worden.

Er is plek bij de recreatieve en beweeg-activitei-
ten zoals sjoelen, koersbal, handwerken, schilde-
ren, bloemschikken (een keer per maand), gym, 
tai chi, yoga, body workout, fitness op muziek, 
fitness voor mannen en vrouwen, stoelyoga, bo-
dy fit, zumba, ismakogie en mindfulness.

Mocht u denken ‘Ik heb lang genoeg binnen 
gezeten en wil weer wat gaan doen!’, neem dan 
contact op met de voorzitter van Kengroep Cen-
trum Zuid, mevrouw Geurts, via telefoon
06 - 12 26 08 88.
Voor de andere wijken van Kerkrade kunt u bel-
len met Impuls via (045) 54 56 351.

Deelname aan
Kerngroep-activiteiten 
mogelijk
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De relatie tussen Mozart en Salieri 
was helemaal niet zo haatdragend, 
integendeel. De componisten 
waardeerden elkaars kwaliteiten. 
Salieri was juist een supporter van 
de wonderboy, het muzikale genie 
met zijn gekke fratsen. Het enige 
dat je Salieri mag verwijten is het 
feit dat hij Mozart nooit geholpen 
heeft. Hij had zijn grote invloed op 
het Weense muziekleven makke-
lijk kunnen aanwenden om Mo-
zart te bemiddelen in een vaste 
aanstelling. Dat deed hij niet en 
Mozart is uiteindelijk straatarm ge-
storven. 

Ja en dan het verhaal van dat Re-
quiem. Herinnert u zich die span-
nende passages in de film met die 

o zo prachtige muziek? Mozart ligt 
doodziek thuis op bed, er wordt 
geklopt. Zijn vrouw Constanze 
doet open. Een zwart geklede, 
geheimzinnige figuur komt met 
een anonieme opdracht voor een 
Requiem, een dodenmis. Mozart 
krijgt een zak met gouden dukaten 
in het vooruitzicht gesteld voor zijn 
allerlaatste compositie. 
De rillingen lopen me nu nog over 
de rug als ik aan die filmscènes 
denk. In werkelijkheid kwam de 
anonieme opdracht van een Oos-
tenrijkse graaf wiens vrouw net 
overleden was. De graaf die zelf 
een matige huis-tuin-en-keuken-
componist was wilde mooie sier 
maken met een dodenmis voor 
zijn vrouw. Hij wilde net doen alsof 

hij die zelf gecomponeerd had, 
daarom moest die opdracht aan 
de maestro in het geniep gebeu-
ren. 

Wolfgang Amadeus Mozart, de 
grote Mozart schreef zijn eigen 
Requiem niet en hij werd ook niet 
vergiftigd en al helemaal niet door 
Antonio Salieri. Waar het muzi-
kale genie precies aan gestorven 
is kunnen we natuurlijk nooit met 
zekerheid zeggen. De officiële 
doodsoorzaak luidt volgens zijn 
huisarts ‘hitziges Frieselfieber’, of-
tewel koorts met huiduitslag. Maar 
dat is meer een symptoombe-
schrijving dan een diagnose. 

Al met al is de meest plausibele 

Kunstenaars zijn ook maar mensen verklaring voor de genoemde verschijnselen een 
streptokok-infectie. Deze bacterie geeft een keelont-
steking en slaat soms door naar de nieren. Recent 
onderzoek bracht aan het licht dat Mozart leed aan 
‘Wassersucht’ (waterzucht), een besmettelijke kwaal 
die in het Wenen van 1791 flink om zich heen sloeg. 
Hoe ze daar, na zoveel jaar, achtergekomen zijn voert 
nu te ver. Maar met het grootste plezier vertel ik u dat 
wel als we elkaar eens tegenkomen.

En Salieri? Die overleefde Mozart ruim dertig jaar. Hij 
bleef diens werk in heel Europa uitvoeren, waarmee 
hij bewust bijdroeg aan de faam die Mozart postuum 
verwierf. Het gerucht dat hij Mozart vergiftigd zou 
hebben zou hem echter zijn hele leven lang blijven 
achtervolgen.
Tot zijn 70e verjaardag bleef Salieri goed gezond, 
maar in zijn laatste jaren raakte ook hij lichamelijk 
en geestelijk in verval. Op zijn oude dag leed hij aan 
wanen en depressies. Tegen zijn vriend en leerling 
Ignaz Moscheles, die aan zijn ziekbed zat, zei hij: “Sie 
wissen ja – Mozart, ich soll ihn vergiftet haben. Aber 
nein, Bosheit, lauter Bosheit! Sagen Sie es der Welt, 
lieber Moscheles, der alte Salieri, der bald stirbt, hat 
es Ihnen gesagt.”

Kent u de componist Anto-
nio Salieri? Nee, nooit van ge-
hoord, zult u zeggen, maar als 
ik zeg ‘Amadeus’ dan gaan er 
ineens wel belletjes rinkelen bij 
de naam Salieri. Jazeker, Salie-
ri! Was dat niet die kerel die Mo-
zart vergiftigd heeft? Het ver-
haal van de wereldberoemde 
film Amadeus kunt u zich vast 
nog herinneren. De vete tussen 

het jonge genie Mozart en 
de gevestigde, deugdzame 
hofcomponist Antonio Sa-
lieri die zo jaloers was op 
Mozarts talent, dat hij hem 
uiteindelijk vergiftigde. 

Die arme Salieri heeft wat voor zijn kiezen gekregen, beste mensen. Het lot speelde met Antonio Salie-
ri een wrede grap. Zijn naam is zwart gemaakt als gevolg van speculatie en fantasie. De arme man heeft 
een hoop bagger over zich heen gekregen. Een jaloerse, kleinzielige gifmenger zonder een greintje talent, 
zo oordeelden latere generaties over hem, terwijl hij een groot musicus was, een absolute grootheid. Al 
tijdens zijn leven, maar vooral ook na de dood van Salieri begonnen de kwaadaardige roddels over hem 
zich in Wenen te verspreiden. Hij zou de arme Mozart vergiftigd hebben. Niemand minder dan Poesjkin 
vond die roddel zó goed verzonnen, dat hij er in 1830 een toneelstuk over schreef. Rimski-Korsakov com-
poneerde een opera over de vete tussen de twee componisten en weer een hele tijd later werd de my-
the gebruikt door Peter Shaffer in zijn toneelstuk Amadeus en door Milos Forman in diens gelijknamige 
film. Een prachtige film, maar het verhaal is een regelrechte verdraaiing van de historische werkelijkheid. 
Pure laster en achterklap. 

Amadeus, een meesterlijke film. Mocht u hem weer 
eens zien, laat u zich dan vooral meevoeren in het 
bedachte maar verrukkelijke verhaal van jaloezie en 
boosaardige intriges. Maar herinnert u zich dan ook 
de boodschap van Moon: “De laster loopt met lichte 
tred, de erkenning loopt op krukken.”

Moon Peerboom

Fier boxspring, formaat 180x200cm, 
vlakke uitvoering vanaf 3.495,-

Begin je 
dag uitgerust

Heerlen en berden.nl | Ook op zondag geopend 
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Gerard Schreijen, 80 jaar oud, 
links op de foto: “Ik voel me thuis 
vaak eenzaam. Het ritje naar en 
het bezoek aan de Jumbo is voor 
mij een gezellig moment dat ik 
onder de mensen kom. Ik kijk er 
iedere week naar uit.”

De Boodschappenbus in Kerkrade 
rijdt al sinds 2014. Hij is bedoeld 
voor senioren die een beperkt soci-
aal netwerk hebben. Mariska Vreuls 
van Impuls: “Vaak zijn het mensen 
die niemand hebben waarmee ze 
boodschappen kunnen doen. Zij 
melden zich dan bij ons. Wij regelen 
het vervoer en hebben ook begelei-
ders die zo nodig met hen de pro-
ducten in de schappen uitkiezen. 
Het sociale aspect is hierbij mis-
schien wel net zo belangrijk. De ge-
bruikers leren elkaar kennen, soms 
ontstaan zelfs vriendschappen in de 
bus. Als de coronamaatregelen het 
toelaten drinken ze zelfs koffie met 
elkaar in de supermarkt.”

Uitje 
Het project draait hoofdzakelijk 

op vrijwilligers. Coördinator Hans 
Schreuder (75) verzorgt de plan-
ning. “Het is dankbaar vrijwilligers-
werk. De deelnemers beschouwen 
het ritje naar de supermarkt als 
een uitje. Er wordt wat afgekletst 
in de Boodschappenbus.” Chauf-
feur John Dankers is  ook vrijwilli-
ger. “Ik doe dit nu al vijf jaar. Het is 
geweldig mooi en zinvol werk. Wat 
is er nu nog mooier dan de wat 
oudere medemens een handje te 
kunnen helpen? Niets toch!”

Het bestrijden van eenzaam-
heid is één van de programma’s 
van Vie - Leven in beweging. Een 

grootschalig project van de ge-
meente Kerkrade om de gezond-
heid en vitaliteit van haar eigen 
inwoners en inwoners van de 
omliggende regio te bevorderen. 
Hans Schreuder: “Het sociale as-
pect van de Boodschappenbus 
mogen we niet onderschatten. De 
gebruikers zijn écht blij dat ze een 
keer per week andere gezichten 
zien. De Boodschappenbus voor-
ziet dus ook in een belangrijke so-
ciale behoefte.”

Vriendin
Een retour kost € 2,50. “Dat is 
goedkoper dan de boodschap-
pen online bestellen”, zegt Coby 
Habets, 72 jaar oud, 2e van links 
op de foto. “Dat heb ik in corona-
tijd gedaan toen de bus helaas stil 
stond. Voor mij is de Boodschap-
penbus een uitkomst, want ik ben 
slecht ter been. Ik heb er in de bus 
ook een vriendin bijgekregen, Ani-
ta. Ik voel me niet eenzaam, maar 
ben wel vaak alleen. Dan is het fijn 
om er een vriendin bij te hebben.”

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
De Boodschappenbus zoekt per 
direct vrijwilligers. Er is dringend 
behoefte aan twee chauffeurs en 
twee begeleiders die in de bus en 
in de supermarkt helpen. Maar na-
tuurlijk zijn meer handjes welkom. 
Aanmelden kan bij welzijnsorgani-
satie Impuls: (045) 545 63 51. 

Gezellig kletsen in de Boodschappenbus
Van 30 september tot en met  7 oktober is het de landelijke Week tegen Eenzaamheid. Ontmoeten en ver-
binden staan daarin centraal. Ontmoeten en verbinden gebeurt ook in de Boodschappenbus van Impuls 
die een paar keer per week senioren in Kerkrade thuis ophaalt om hen naar de supermarkt te brengen. 
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Voor het gemak schuilt er ach-
ter de kaft van het Atletiekboek 
een A4-tje waarop de lijst met 
activiteiten vermeld staan. Een 
kleine greep uit het dagelijkse 
bestaan van een seniorduizend-
poot: bestuurslid Sportstichting 
Kerkrade, secretaris Vereniging 
LD-senioren, penningmeester 
Vincentius Conferentie Holz-
Kerkrade, bestuurslid (pr-interne 
communicatie en trainingscoör-
dinator) Achilles-Top, bestuurslid 
Historische Kring Kerkrade.
Zijn focus voor dit najaar is 
gericht op het 60-jarige be-
staansfeest van ‘zijn’ atletiekver-
eniging. Het is ook een beetje 
zijn feestje, dat helaas naar het 
najaar verschoven moest wor-
den vanwege Corona. “Enkele 

weken nadat mijn broer Achilles-
Top oprichtte, werd ik lid; dus 
vier ik dit jaar ook mijn 60-jarige 
lidmaatschap.”

De schrijver en chroniqueur van 
de atletiekvereniging, die in Ca-
fé Mathieu Turk, tegenwoordig 
De Wieëtsjaf, werd opgericht 
onder de naam ‘Sporting Achil-
les Kerkrade’, ontpopt zich plot-
seling als een spraakwaterval. 
Hij vertelt honderduit over ‘zijn’ 
club en de talloze jubilarissen, 
waaronder hijzelf (60 jaar) even-
als de eeuwige trainer Louis 
Hermans, ook 60 jaar werkzaam 
bij de vereniging en de suc-
cessen van individuele deelne-
mers. De Olympische avonturen 
van Sjef Hensgens in München 

1972 en die van Eugéne Marti-
neau in 2004 Athene en 2008 
in Bejing. Bij de dames vallen 
de bekende namen uit het ver-
leden van Claire Spauwen en 
Mirjam van Laar. 
Leon praat verder over fusies 
en naamsverandering en over 
de vele aanpassingen van trai-
nings- en sportaccommodatie 
op het Gemeentelijk Sportpark 
Kerkrade. “Thans is weer zo’n 
grote aanpak van de atletiek-
baan en de diverse inrichtin-
gen. Corona trok, zoals gemeld, 
een streep door het jubileum 
op 19 april jl., de echte dag van 
oprichting in 1961. Gekozen is 
26 september voor het begin 
van de festiviteiten met de Viva 
la Vida Run.”  

Een diamanten jubilaris, een 
donkerblonde jongeling die al 
zestig jaar onder zijn witte haar-
dos, nog volop meedraait in de 
Kerkraadse maatschappij. Een 
gewone Kerkradenaar, waarop 
nooit tevergeefs een beroep is 
gedaan en die het in de toe-
komst “iets rustiger aan zal 
doen.” 
Dat was vijftien jaar geleden 
ook al de bedoeling.

Leon Jeurissen 
INTERVIEW

’t Senior Bledsje vond het aan de 
tijd die ‘gewone Kerkradenaar’ 
in Leon Jeurissen te vinden. Op 
een zonnige ochtend op het ter-
ras van Jules op de Markt. Achter 
een kop koffie en gewapend met 
het boekwerk waarin 50 jaar AV 
Achilles-Top Kerkrade e.o. door 
hem is vastgelegd, vraagt hij zich 
verbaasd af, waar deze interesse 
in hem vandaan komt. Linksbo-
ven op de cover van het boek-
werk de foto van zijn broer en 
Achilles-oprichter Jo Jeurissen, 
langjarig lid van de sportredactie 
van het Limburgs Dagblad.

Wat professionele carrière en 
hobby betreffen liepen beide 
broers, in weerwil van het leef-
tijdsverschil, behoorlijk in de pas. 
Beiden als verslaggevers van het 
LD en bestuursleden van Achil-
les Top. Na het overlijden van zijn 
broer vond de jongere Jeurissen 
het niet meer dan normaal het ge-
zamenlijke werk voort te zetten. 
“Ik heb alle denkbare functies in 
het bestuur en rond de wedstrij-
den van de atletiekvereniging in 
mijn portefeuille gehad. Behalve 
dat van voorzitter. Die functie heb 
ik nooit geambieerd.”

Dat de toenmalige redactievoor-
zitter van ’t Senior Bledsje, Ruud 
Moonen, bij Leon Jeurissen aan-
klopte op het moment dat deze 
bij de krant met pensioen ging, 
lag bijna voor de hand. “Ik was 
met mijn 59 jaar nog relatief jong, 
toen ik met een gunstige regeling 
bij de krant van mijn ‘oude dag’ 

Geruisloos, zachtaardig en toch alom present. Leon Jeurissen is een duizendpoot die diepgeworteld is in 
de Kerkraadse samenleving. Dus ook in dit Senior Bledsje, waarvan hij al vijftien jaar deel uitmaakt. In de 
vijftig bijdragen aan dit blad zocht hij door de jaren heen, wat hijzelf noemt, steeds weer de gewone man 
of vrouw op. “Gewone Kerkradenaren en als ze een beetje ongewoon waren, probeerde ik toch steeds 
weer die menselijke kanten te raken.”

“Al het werk dat nog op mijn bordje ligt, 
doe ik met plezier, ofschoon ik wel merk dat 
ik ouder word en de gedachte mij niet meer 

vreemd is, dat ik echt zaken uit handen 
moet gaan geven.”

mocht gaan genieten.” De schrij-
ver had nog geen dag zijn pen 
neergelegd of het werk stapelde 

zich op. Van die rustige oude dag 
is sindsdien weinig terechtgeko-
men, van genieten wel!  
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Routes
Op dit moment zijn drie prachtige 
routes uitgewerkt, waarbij uiter-
aard ook gedacht is aan voldoen-
de rustpunten en de inwendige 
mens. Twee routes over de weg 
(De Ronde van Kerkrade & Kerk-
rade met een vleugje Heuvelland) 
en een gravelroute (Mijnstreken 
Klassieker). In de loop van het jaar 
zal hier nog een aantal routes bij-
komen, met uiteraard ook moun-
tainbike-routes (waaronder Brams 
Mooiste!).
 
Visie Vrijetijdseconomie
De Kerkraadse plannen sluiten 
naadloos aan op de onlangs vast-
gestelde Visie Vrijetijdseconomie 
Zuid-Limburg. Hierin staan allerlei 
plannen om Zuid-Limburg op een 
duurzame manier bereikbaar en 
leefbaar te houden, zodat het er 

veilig recreëren, wonen en wer-
ken is. Eén van de speerpunten is 
om de druk van het Heuvelland af 
te halen en meer spreiding aan te 
brengen in de toeristisch-recrea-
tieve activiteiten binnen Zuid-Lim-
burg. “Bram Tankink inzetten als 

ambassadeur en door hem bijzon-
dere fietsroutes te laten ontwik-
kelen zagen wij als een uitgele-
zen kans om meer fietstoeristen 
Kerkrade te laten beleven,” aldus 
wethouder Weijers.

Bram Tankink en Beleef Kerkrade lanceren Koersen in Kerkrade!
Tijdens een ontmoeting tussen wethouder Tim Weijers (Toerisme & Marketing) en voormalig profwielren-
ner Bram Tankink zijn beiden in gesprek geraakt over het wielrennen en met name het NK dat in 2012 
en 2013 in Kerkrade verreden werd, waaraan Tankink deelnam. Bram Tankink gaf hierbij aan dat hij heel 
graag in Kerkrade en omgeving fietst, omdat dit zo mooi en uitdagend is. Wethouder Weijers is hierop 
aangehaakt en heeft Bram bereid gevonden om als ambassadeur voor Kerkrade een aantal van zijn fa-
voriete routes uit te werken en te delen met fiets-minnend Nederland en de Euregio.

Wethouder Tim Weijers
overhandigt Bram Tankink
een Beleef Kerkrade-wielershirt.

Koersen in Kerkrade by Bram Tankink
De routes worden gepresenteerd onder de naam Koersen in Kerkrade by Bram Tankink en zijn terug te 
vinden op de website van Beleef Kerkrade via www.beleefkerkrade.nl/eropuit/koersen-in-kerkrade.

“Door gebruik te maken van de mogelijk-
heden van televisie, kunnen we een an-
dere doelgroep bereiken, die minder actief 
is op het internet en via sociale media”, 
aldus wethouder Tim Weijers (Stadsmarke-
ting). “Wij vinden het belangrijk om ieder-
een kennis te laten maken met alles wat 
er in onze stad gebeurt. Beleef Kerkrade 
TV biedt ambassadeurs van onze stad een 
mooi podium om hun activiteiten te pro-
moten bij een breed publiek. Tevens heeft 
RTV Parkstad een regionaal bereik, wat 
extra promotie voor onze stad betekent.”

Lex Nelissen begeleidt de toeschou-
wer maar ook de onderwerpen op een 
aangename manier door het gevarieer-
de programma. “Vervolgens draait de 
uitzending die dag permanent mee in 
het RTV Parkstad-carrousel waardoor 
de kijkers op meerdere momenten in de 
gelegenheid zijn, om te genieten van de 
stad en de activiteiten die er plaatsvin-
den, maar ook kunnen kennismaken met 
bijzondere mensen, ideeën en gebeurte-
nissen binnen Kerkrade.”

Beleef Kerkrade TV is het logische gevolg 
van de positieve ervaringen met televi-
sieprogramma’s, zoals bijvoorbeeld de 
live-uitzending van de carnavalsoptocht, 
Sinterklaas in Kerkrade en de opening van 
Flexiforum. In het vervolg daarop is beslo-
ten om het programma te ontwikkelen. In 
Beleef Kerkrade TV komen de vaste pij-
lers van het positioneringsplan van Beleef 
Kerkrade, namelijk het verbeteren van het 
imago op het gebied van wonen, werken, 
ondernemen en recreëren, steeds terug.

Lex Nelissen presenteert steeds op een 
andere, karakteristieke Kerkraadse lo-
catie. In elke aflevering worden gasten 
uitgenodigd om onderwerpen uit de ac-
tualiteit te bespreken. Vaste thema’s zijn 
niet alleen de pijlers van Beleef Kerkrade, 
maar ook alle evenementen, activiteiten 
van onze toeristische partners en grote 

gemeentelijke projecten. In de talkshow-
formule wordt ook ruimte opgenomen 
voor muzikale intermezzo’s; ook komen 
de reeds bekende Beleef Kerkrade Sto-
ry’s terug in het programma.

Boeken
Gasten ontvangt Lex Nelissen ook in dat 
andere programma dat uit hart Kerkrade 
komt. ‘Parkstad Boekenclub’ is een we-
kelijks programma dat in boekhandel De 
Leeskunst wordt opgenomen en uitge-
zonden. Een vast onderdeel tijdens de 
gesprekken met regionale auteurs, zijn 
de boekentips van eigenaars Tjeu en Puk 
Sauren.

“Momenteel hebben we met Parkstad 
Boekenclub een twee maanden duren-
de zomerpauze, maar als de mensen in 
Kerkrade en Parkstad terugkeren van 
hun vakanties, zijn we weer online. Dan 
ook weer staan, of beter gezegd zitten, 
regionale maar ook auteurs met (inter)
nationale bekendheid, met hun werk in 
de schijnwerpers. Ik kan de mensen, die 
breed geïnteresseerd zijn in Kerkrade en 
de Parkstad, aanbevelen af te stemmen 
op RTV Parkstad.”   

Beleef Kerkrade tv-succes
Kerkrade laat zich van zijn beste zijde zien. Sinds vanaf zondag 6 juni het proefproject met uitzen-
dingen op RTV Parkstad startte, staat de stad succesvol in ‘the picture’. Lex Nelissen presenteert het 
proefproject dat vooralsnog acht maanden elke eerste zondag van de maand in de huiskamers van 
heel Parkstad via Ziggo te ontvangen is.

INFORMATIE
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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.

‘Hei Sei Do’
Een korte terugblik in de histo-
rie leert ons dat ‘Hei Sei Do’ in 
mei 1973 het levenslicht zag, door 
toedoen van Karel Langen. Sinds 
september van datzelfde jaar heeft 
de vereniging haar domicilie bij het 
Berenbos, op de plek waar eens 
het transformatorhuisje van de 
voormalige Domaniale Mijn stond. 
Wij gingen er als redactie een kijk-
je nemen en kwamen in gesprek 
met Marco Colson. Marco is niet de 
eerste de beste om mee te praten. 
Hij werd op zijn 23e onder andere 
tweede op de Limburgse kampi-
oenschappen, werd Nederlands 
Kampioen Kata in 2013 en behaal-
de in oktober 2020 de 6e DAN, 
een meestertitel, die recht geeft 
om een rood-wit geblokte band te 
dragen. Hij weet waar hij het over 
heeft als het om judo gaat.

Waarom judo?
We hebben al gezegd dat judo 
meer is dan een verdedigingssport. 
Als we vragen waarom iemand aan 
judo zou moeten doen, somt Marco 
Colson, in het dagelijks leven do-
cent Lichamelijke Opvoeding in het 
voortgezet onderwijs, een aantal 
voordelen op: “Het is goed voor de 
motoriek, voor lichaam en geest, 
kinderen geef je ook een sociale 
component mee. Kinderen leren 
samen te werken, elkaar te respec-
teren. Je hebt elkaar als judoka’s 
nodig om te trainen. Je leert om je-
zelf te concentreren, het geeft zelf-
vertrouwen, al is het maar omdat je 
jezelf buiten de zaal kunt verdedi-
gen en je voelt je er sterker door. 
Judotechnieken leer je niet om bui-
ten te gebruiken, behalve dan als 
zelfverdediging. Binnen onze club 
zijn dat de belangrijkste drijfveren. 
Wedstrijden hebben voor ons geen 
prioriteit. We hebben ook geen 
echte wedstrijdgroepen, het gaat 
er hier vooral om mensen indivi-
dueel te begeleiden om te komen 
tot een beter judoka en een beter 
mens. Overigens hebben we mo-
menteel wel twee sportieve top-
pers binnen ‘Hei Sei Do’, Juul Jans-
sen en Tom Kamphuis. Zij maken 
deel uit van het Nationaal Katateam 
dat ons land vertegenwoordigt bij 
internationale wedstrijden. Ter ver-
duidelijking, het begrip ‘Kata’ staat 

voor een reeks van judotechnieken 
die in bepaalde stijlvormen en vol-
gens een bepaald protocol wor-
den uitgevoerd. Nu we toch voor 
‘t Seniorbledsje bezig zijn, ook ou-
deren kunnen iets met judo. Denk 
bijvoorbeeld aan het gegeven dat 
ouderen wel eens plegen te vallen. 
Dat is nu eenmaal zo. Bij judo kun 
je wat leren inzake valpreventie 
en, als het dan toch gebeurt, leren 
om de ernst van de val te beper-
ken, met valbreektechnieken. Altijd 
handig, als je ongewild tegen de 
grond gaat. Als een oudere judo 
wenst te beoefenen, moet hij of 
zij wel enigszins fit zijn. Met seri-
euze aandoeningen is het uiteraard 
geen aanrader. Individuele factoren 
kunnen dus een rem erop gooien. 
Maar in principe is iedereen wel-
kom en kan judo dus ook voor de 
(wat) ouderen onder ons heel waar-
devol zijn. Met die mensen train 
je op een andere manier. Je kunt 
bijvoorbeeld denken aan oefenin-
gen in flexibiliteit of training in het 
grondgevecht, in plaats van oefe-
ningen van de diverse werptech-
nieken die het judo kent. Er is veel 
mogelijk.”

Corona
Rond maart 2020 ging op veel 
plaatsen de deur op slot. Ook 
bij ‘Hei Sei Do’, dat behalve in 
Kerkrade ook in Swalmen als 
vereniging actief is. Aan de tot-
standkoming van de activiteiten 
in Swalmen leverde de al eerder 
gememoreerde Karel Langen een 
bijdrage, dit na aandringen van 
Harry van Assendelft, judocory-
fee in die omgeving. Karel gaf 
aan voor maximaal 5 jaar trai-
ning te willen geven in Swalmen. 
Het werden er  30. Op die plek 
wordt nu al heel lang ieder jaar 
het Karel Langen-toernooi geor-
ganiseerd. Maar, zoals gezegd, 
in maart 2020, was corona er en 
moest men noodgedwongen de 
activiteiten stoppen. We vroegen 
naar de gevolgen voor de ver-
eniging. Marco Colson legt uit: 
“Ja, dat heeft natuurlijk ‘impact’. 
Niets ging meer. De kosten liepen 
gewoon door, denk aan huur en 

dat soort zaken. Inkomsten vielen 
weg. Maar we zijn nog steeds een 
financieel gezonde vereniging. En 
ik  mag zeggen, de leden zijn ons 
voor het overgrote deel trouw ge-
bleven. Er was nauwelijks leden-
verlies. Momenteel, ergens eind 
mei, mochten we weer starten en 
komen er weer de nodige nieuwe 

mensen bij. Samen met onze loca-
tie in Swalmen hebben we er nu 
zo’n 85. Terugkomend op corona, 
je ziet wel bij sommigen dat zij 
wat terughoudend zijn om weer 
te beginnen. Zij kijken de kat nog 
even uit de boom. Valt te begrij-
pen. Het gros is echter blij dat ze 
weer mogen beginnen.” 

‘Hei Sei Do’ doorstaat corona met verve
Ook ouderen hebben baat bij judo

Mensen die als buitenstaander met judo worden 
geconfronteerd, hebben een sport voor ogen, die 
wordt ‘uitgevochten’ op een mat, de ‘tatami’. Bij be-
grippen als ‘waza-ari’ en ‘ippon’, die de puntentel-
ling markeren, haken velen al af. Anders geformu-
leerd, men neemt een verdedigingssport waar, in 
de regel beoefend door jonge mensen. Maar judo is 

meer, zo blijkt tijdens ons gesprek met Marco Colson (48), technisch 
trainer bij Judoclub ‘Hei Sei Do’. Ook als u van gevorderde leeftijd 
bent, kan judo van grote waarde zijn, met als kanttekening dat enige 
fitheid bij het begin wel aangewezen is. Bij ‘Hei Sei Do’ bent u (weer) 
welkom, nu de beperkingen vanwege corona opgeheven zijn. De ver-
eniging is springlevend, zo blijkt tijdens ons bezoek.
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‘Mariette, zou jij ons willen helpen?’ Die vraag werd 
haar 25 jaar geleden gesteld. “Ik zei ‘ja’ en ben nooit 
meer weggegaan”, blikt ze lachend terug. “Voor-
heen hielp ik als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Hoe 
fijn dat ook was, ik wilde meer contact met mensen. 
Bij de Hambos ontdekte ik al snel dat mijn behoefte 
aan oprecht contact dubbel en dwars werd vervuld. 
Je maakt zulke mooie en intense momenten met de 
bewoners mee. Samen lachen, maar soms ook sa-
men huilen. Gevoelsmatig kent het vrijwilligerswerk 
veel kanten, maar ook zeker in praktische zin. Er zijn 
zeer diverse activiteiten binnen de Hambos:  van een 
weekje op vakantie tot aan een wandeling in het park 
en alles daartussen. Mijn persoonlijke favoriet wa-
ren de wellnessdagen voor de bewoners. Dit is een 
activiteit waar ik niet meer bij betrokken ben, maar ik 
kijk er graag op terug. We verwenden bewoners  met 
verschillende massages en manicurebehandelingen. 
Ik vond dat altijd énig!”  

Vandaag de dag is Mariette hoofdzakelijk betrokken 
bij het Vrijwilligersloket. Daar onderhoudt ze onder 
andere contact met de gemeente en voert ze sollici-
tatiegesprekken met nieuwe vrijwilligers. “Momen-
teel hebben wij maar liefst 123 vrijwilligers binnen de 
Hambos. Hoe groot en divers onze ‘familie’ ook is; 
het belangrijkste is dat vrijwilligers vanuit hun gevoel 
hun werk doen. Laat je gevoel spreken en wees in 
het moment.” 

“De bewoners missen ons als we er niet zijn, maar 
andersom missen wij hen ook!”

Gevoel en gezond verstand zijn volgens Marriet 
Bleijlevens de allerbelangrijkste kenmerken van een 
goede vrijwilliger. “Wij vervullen immers zeer waarde-
volle taken in de levens van onze bewoners. Je staat 
als vrijwilliger heel dicht bij hen. De bewoners mis-
sen ons als wij er niet zijn, maar andersom missen wij 
hen ook; het is een mooie match. Die verbinding vind 
ik persoonlijk het mooiste wat er binnen mijn vrijwil-
ligerswerk is. Ik heb dus absoluut geen spijt van mijn 
“ja” van 25 jaar geleden!”  

Ook vrijwilliger worden binnen Meander? Informeer 
naar de vele mogelijkheden! Bel: 0900 699 0 699 of 
kijk op onze website www.meandergroep.com

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

IV
O

G
R

A
P

H
IC

.N
L 

2
0

2
1

-1

Mariette doet al 25 jaar vrijwilligerswerk binnen Zorg- en revalidatiecentrum Hambos

“We doen dit werk allemaal vanuit ons gevoel”
MeanderGroep telt zo’n 1200 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor hun (oudere) medemens. Ma-
riette Bleijlevens is zo’n vrijwilliger. Zij ondersteunt al 25 jaar de bewoners van Zorg- en revalidatiecen-
trum Hambos. Ze helpt momenteel 2 dagen in de week bij de grotere activiteiten en is bovendien een ver-
trouwd gezicht van het Vrijwilligersloket.  

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!

Vuur vöal lu dóks Ing ploag,
zicher went ze mit zoeng hónged bijenee zitse,
of diech op inne plai uvver d’r kop sjeere.
Mar wat is ing doef ejentlieg vuur e deer.
Ierlieg is ierlieg , iech houw bis ing wèch jeleie
doa noeëts bei sjtil jesjtange ,
en überhaupt nit uvver noa jedaad.
Uvver wie in ,
en dat darve vier mit sjtoots zage,
die bezónger moer die ós sjtad tseert
en inne  “wauw i-kom “is vanoes de Wienjraat,
jaaa… inne va de auwste sjtroase va Kirchroa
wie doa in die moer de noch ummer tswai feëlende 
duure
jeplaatsjd  zunt woeëde,
ben iech jans angesj jon dinke uvver doeve.
Wat woar d’r val.
Noa alle waarsjainliegheed houw ing kóppel doeve 
e nes hinger de moer.
Ing wèch lank hat dat kóppel
nit op je haode tse zukke noa ing maneer
um hinger die moer tse kómme.
Jidder daag ópnui  en e zoeë döks
dat me mitlieë mit ze kroog.
Va oave óp ’t sjpetaal 
woeëd de moer beobachtet.
Da jedribbeld óp d’r rank van ’t daach,
1 meter noa links en 1 meter noa reëts,
da weer jevloage noa de stouw duur en effe jewaad
of die flaich weëd ópjemaad,
da óp de rank van de moer
en mar zukke , zukke , zukke.
’t Leefste hai me de duur ópjemaad
en tèje de  düfjere jezaad,
kom en verzörg dieng jonge en nem zemit.
Laider woa dat nit muielieg.
Noeëts han iech jewóst
wie deep de leefde van ing doef vuur hun jónge 
woar.

Is ’t flaich , 
oane dat me zelver derbij sjtilsteët
dat me doarum,
bij ing verlobung of bij ’t trouwe van e peërsje
e kóppel doeve los lieët of sjenkt,
zoeëdat de truiheéd van dis deersjer
uvver zou sjpringe ‘’óp d’r miensj ?
Richtieg vroeë woar iech disse mörje
wie ’t koppel alwerm op de moer zoos.
Uvver noe jans kót teëjenee, jans tseertlieg.
’t Liechet jraad of ze ziech an ’t pütsje woare,
alsof ze woole zage ,
“losse vier hinger ós wat is jeweë.Los ós va vuuraa 
 aavange en opnuits e nes-je bouwe en ós jonge 
jroesbringe.
Wat ing trui um noa d’r verdrós ezoeë opnuits tse 
kenne of wille sjtarte.
Doanoa han iech ze nit mieë jezieë.
Wie verwóngert d’r miensj kan zieë
wen me zoeë tafareelsje van jans kót bei darf mit-
maache.

Wat ing koppel doeve
al nit mit d’r miensj kan doeë.

Oes ’t HATS va Kirchroa de “Wienrank “

d’r Din Houtema

  DOEVE 

GEDICHT
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Grootouders aan zet
voor ‘Het Martin Buber’

Jarenlang streed Kerkrade tevergeefs voor het behoud van voortgezet onderwijs in de stad. ’Het Martin 
Buber’ is een serieuze aanzet voor de herintroductie van dat onderwijs. Op 1 juli 2021 is de belangstel-
lingsregistratie geopend. 

Het is de bedoeling dat Het Martin Buber een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo wordt. Een 
plek waar kinderen de kans krijgen om op te groeien tot zelfstandige jonge mensen, die met hoofd, hart en 
handen willen bijdragen aan de samenleving. Dankzij het vernieuwende onderwijsconcept verdient deze 
school een eigen plaats naast de bestaande VO-scholen.

Om onze plannen te realiseren, is de steun en betrokkenheid van ouders onmisbaar. Om deze reden vragen 
wij ouders met kinderen die op 1 november 2021 10, 11 of 12 jaar oud zijn om een ouderverklaring af te geven. 
Dit is zo door het ministerie van onderwijs bepaald. Met het af te geven van de ouderverklaring wordt aan-
gegeven de plannen te steunen. Dit is géén verplichting om het kind in 2023 naar Het Martin Buber te laten 
gaan.

Grootouders 
De lezers van ‘t Senior Bledsje, grootouders van de leerlingen, kunnen een belangrijke steun voor dit initi-
atief betekenen. Help ons en deel deze oproep. U kent in uw omgeving vast mensen, misschien wel zonen 
of dochters, die voor uw kleinkinderen zo’n ouderverklaring zouden afgeven? Alleen samen kunnen wij 
deze plannen realiseren! Op www.beleefwatjeleert.nl/ouderverklaring is meer informatie te vinden. Het af-
geven van de ouderverklaring kan tot 15 oktober 2021. 

3

PUZZEL

2  7

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

1 Brug bij “De Locht” 5 Kunstwerk “De Ploeg” met op achtergrond de 
Veldhofstraat in Eygelshoven

2 Kunstwerk “Vibrazione” aan de 
Koningsweg nabij de tunnel

6 Achterzijde schacht Nulland

3
Zijgevel Abdij Rolduc aan de Graaf 
Saffenburgwege 7 Trap voor het raadhuis

4 Loopbrug bij Romeinse villa aan de 
Krichelstraat – Kaalheide 8 St. Jansstraat in Eygelshoven

4

1

Oplossing fotopuzzel van uitgave 2 van 2021.
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Stichting Vier het Leven is een 
landelijke vrijwilligersorganisatie 
en neemt ouderen, vanaf 65 jaar, 
mee uit naar het theater. Een vrij-
williger haalt de senioren thuis in 
een personenauto op en samen 
gaan ze naar theatervoorstellin-
gen in de regio. In de auto onder-
weg naar het theater begint sa-
men met de vrijwilliger al de pret. 
De avond of middag uit is geheel 
verzorgd met vervoer, entreebe-
wijs, consumpties en begeleiding. 
In het theater wordt u ontvangen 
met een kop koffie en in de pauze 
of na afloop van de voorstelling 
drinkt u samen met de andere 
deelnemers en vrijwilligers een 
drankje. Samen uit, samen ge-
nieten van deur tot deur. Vier het 
Leven inspireert, brengt mensen 
samen en zorgt ervoor dat ou-
deren mee blijven doen en on-
derdeel blijven uitmaken van de 
maatschappij. Ook ouderen uit de 
gemeente Kerkrade nodigen wij 
graag uit om onder begeleiding 
van vrijwilligers deel te nemen 
aan ons culturele programma. 
Iedereen vanaf 65 jaar  is wel-

kom om deel  te nemen aan ons 
programma. De stichting draait op 
een fantastisch team van vrijwil-
ligers. 

Programma 
Dit najaar is er een prachtig the-
aterprogramma voor u samen-
gesteld. Zo is het mogelijk om 
in december onder andere een 
kerstconcert van Mirusia (de muze 
van André Rieu) of Jack Vinders 
te bezoeken in Theater Kerkrade. 
Maar ook musicals zoals Diana 
en Zonen, Come From Away en 
concerten van de philharmonie 
zuidnederland in Theater Heer-
len behoren tot de mogelijkheden 
komend theaterseizoen. Uiteraard 
volgt Stichting Vier het Leven de 
ontwikkelingen rondom de pan-
demie en houden wij ons aan de 
richtlijnen van het RIVM. 

Belangstelling? 
Heeft u belangstelling? U kunt ge-
heel vrijblijvend het programma 
voor de regio Kerkrade (Parkstad) 
ontvangen. Als u mee wilt, kunt u 
zich per activiteit aanmelden. Per 

activiteit betaalt u een prijs voor 
het arrangement. Bij het arrange-
ment zijn inbegrepen: het kaartje, 
de consumpties, het vervoer en 
de reserveringskosten. Meer in-
formatie is te verkrijgen via het 
landelijke telefoonnummer
(035) 52 45 156 of door een mail 
te sturen naar info@4hetleven.nl . 
Of u nu uit Eygelshoven, Haanra-
de of Spekholzerheide komt, alle 
ouderen uit de gemeente Kerk-
rade mogen deelnemen. Enige 
kanttekening is dat het wel mo-
gelijk moet zijn om in een perso-
nenauto deel te nemen aan de 
activiteit. Indien u specifieke vra-
gen heeft inzake een samenwer-
king met de stichting, neem dan 
contact op met Mark Mülders via 
mark@4hetleven.nl.

Stichting Vier het Leven neemt
ouderen uit Kerkrade mee uit!



activiteitenagenda van september t/m medio december 2021

t   (045) 545 63 51   www.impulskerkrade.nl
correspondentie  Postbus 65, 6460 ab  Kerkrade   e  receptie@welzijnsgroep.nl

voor iedereen!
• maatschappelijk werk

• sociaal raadslieden

• vrijwilligerscentrale

• jeugd- en jongerenwerk

• jeugd en gezin

• welzijnswerk

Door de ontwikkelingen rondom het corona-virus en de basismaatregelen door de overheid
aan ons opgelegd, zijn nog niet veel activiteiten opgestart.
Wij kunnen u daarom géén activiteitenagenda 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


