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‘t Senior
Bledsje
wordt uitgegeven onder
eindverantwoording van

voorwoord
en de weg vrijgemaakt voor de winter die al

Kerstgroet

voor de deur staat. Bergen bladeren hebben

Lieve senioren,

De herfst heeft al grotendeels zijn klus geklaard

reeds plaatsgemaakt voor wie weet een laag(je)

Wat is het toch heerlijk om lichtpuntjes te zien. Letterlijk en figuurlijk. De letterlijke lichtpuntjes zien we elke dag in de stad
ontstaan nu het kerstfeest dichterbij komt. Hier en daar zien
we al ramen en etalages verlicht, de eerste kerstattributen
worden voorzichtig neergezet.
Ik zie ze als een teken van verwachting en hoop op een gezellig kerstfeest, gewoon weer met
elkaar, met familie en vrienden.
Dit jaar hopelijk zonder beperkingen, maar gewoon weer zoals we het ’t liefst hebben. De
figuurlijke lichtpuntjes hebben
natuurlijk te maken met dat vreselijke coronavirus. Al ruim 1,5
jaar beheerst de strijd tegen dit

sneeuw.
wordt gerealiseerd als samenwerkings-

Ongetwijfeld ook een mooie tijd met haar

project van Impuls, MeanderGroep, de

traditionele feestdagen. Kerstbomen vol met

Centrale voor Ouderen en de Katholie-

kerstversiering en lampjes brengen op vele

ke Bond van Ouderen.

plaatsen al de typische kerstsfeer in huis, veelal
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vergezeld door een kerststal waarvan we de
beelden weer afgestoft hebben.
In deze uitgave treft u ook een kerstgedicht aan waarin
zeer zeker een groot aantal lezers zich op een grappige
wijze zullen herkennen.
Met dank aan René Engels van Event Design Parkstad
hebben wij een passend voorblad kunnen ontwerpen,
de kerstman “leest” u namens de redactie zijn en onze beste
wensen voor en wenst u allen daarbij alle goeds voor een mooi
en vooral gezond 2022.

virus ons leven. U hebt er zelf
veel mee te maken. Misschien
bent u ziek geweest of heeft u
zelf een dierbare verloren, of is
uw operatie uitgesteld. Het leed
is groot en ik weet zeker dat
menigeen van u een traantje
heeft weggepinkt de afgelopen
maanden. Eenzame en verdrietige maanden. Een groot figuurlijk lichtpunt is de stijgende vaccinatiegraad, in Kerkrade helaas
nog onder het landelijke gemiddelde, maar toch! Hoe meer
mensen zich laten vaccineren,
hoe meer we ons normale leven
weer terugveroveren. Natuurlijk een vrije keuze van eenieder, maar een vaccin beschermt
jezelf en de ander en maakt het
leven een stuk veiliger. Ik geef
u de letterlijke en figuurlijke
lichtpuntjes graag mee op weg
naar het aanstaande kerstfeest.
Ik wens u en uw naasten een

warm en gezellig feest toe. Een
feest dat u hopelijk weer met
uw familie, kinderen en kleinkinderen mag vieren. Met lekker
eten, gezelligheid, sfeer en veel
liefde.
Uw burgemeester
Petra Dassen-Housen

De redactie.
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Heerlijk tot
rust komen?

Dit doet u het
best in een
Jori brainbuilder
relaxfauteuil!

Heerlen en berden.nl | Ook op zondag geopend
De volgende uitgave van ons blad verschijnt in maart 2022.
De Kerkraadse senioren die in 2022 65 jaar werden of worden, ontvangen pas in 2023 “ ‘t Senior Bledsje”.
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HISTORIE

Mijngeschiedenis herleeft

Mijnschacht Nulland

absoluut een bezoekje waard
Wie komend vanuit de wijk Gracht richting Bleijerheide en Holz rijdt of loopt, kan er onmogelijk langs
kijken. Mijnschacht Nulland maakt al decennia lang deel uit van het beeld dat je als verkeersdeelnemer
aan de rechter kant van de weg wordt voorgeschoteld. We gingen op bezoek, om wat meer te weten te
komen over de historie, de mensen die er tegenwoordig actief zijn en de mogelijkheden die het monument
uit de tijd van het ‘zwarte goud’ te bieden heeft.
We worden welkom geheten
door een tweetal mannen van
gevorderde leeftijd, mannen
ook met ervaring in het werk in
de mijn. Anders geformuleerd,
twee oudgedienden, Jo Wiertz
(links op de foto) , van 12-1-1945
en Hens Peters (rechts op de
foto), die op 29 december 1942
het levenslicht zag. Jo Wiertz is
voorzitter van de Koempels van
de Domaniale, Hens Peters secretaris en penningmeester van
de club mensen die ervoor heeft
gezorgd en nóg zorgt dat de
schacht er steeds pico bello uitziet. We beginnen het gesprek in
een ruimte met allerlei attributen
uit het mijnverleden, gelardeerd
met prachtige oude foto’s aan
de muren. In een aanpalende
ruimte zien we imposante machi-

nerie uit die tijd.
Schacht Nulland staat er sinds
1907. De Domaniale Mijn deed
haar poorten dicht op 29 augustus 1969. D’r letzte koelwaan,
aan de linker gevel van de
schacht vertelt dit geschiedkundige feit. Rond 2000 maakten
Hub Schulteis en Jo Wiertz
samen plannen voor het behoud van de schacht. Jo Wiertz
verhaalt: ,,Er werden contacten
gelegd met de gemeente. Op
een bepaald moment kwam ik
hier met George Piller, ambtenaar bij de gemeente. Toen
ik om me heen keek dacht ik
in eerste instantie dat er geen
beginnen aan was. Eigenlijk was
er helemaal niets. Een zogenoemde ‘klok’, een bepaald
soort steen uit de mijn trok me

over de streep. We verkochten
een container om aan wat geld
te komen. Daarmee konden we
vervolgens met behulp van de
notaris een stichting in het leven
roepen en subsidies verkrijgen.
De Stichting Koempels van de
Domaniale telt inmiddels 14
vrijwilligers, allemaal mensen
van gevorderde leeftijd. Nieuwkomers zijn welkom. ,,Wat we
nodig hebben zijn mensen met
hart voor de zaak en mensen die
in onze groep passen. Het moet
over en weer klikken. Overigens
zijn we apetrots op degenen
die nu bij ons actief zijn. Echte
vakmensen, op allerlei gebied”,
klinkt het in koor.
Trots mogen de mannen zijn.
De benedenverdieping ademt

mijngeschiedenis. In een nog
niet beschreven ruimte bevindt
zich een filmzaal, waar beelden
uit het verleden kunnen worden vertoond. De foto’s aan de
muur maken ook hier indruk, de
schachtlift iets verderop eveneens. Beelden van mannen in de
kledij van de voormalige koempels doen het verleden herleven. De attributen komen uit de
Domaniale Mijn, maar ook uit
omliggende mijnen of zijn elders
aangekocht.
Zoals gezegd, wat de diverse
vrijwilligers van de voorheen
toch behoorlijk onderkomen
schacht hebben gemaakt, mag
er zijn. Dat blijkt ook als we
hogerop in de schacht klimmen.
Op een volgende verdieping
zien we een glasplaat. Als je
er van boven inkijkt, zie je de
diepte van de schacht. Heel
werkelijk. Dat geldt ook nog
weer wat hogerop. Aan de wand
vinden we een 3D-foto van een
uitgegraven schacht. Je waant je
er ondergronds, terwijl je in feite
natuurlijk een klim vanaf de begane grond achter de rug hebt.
Even verderop hangt een vlag
van de Bergkapel, het officiële
muziekkorps van de Domaniale
Mijn. Hens Peters is er op terug
te vinden. Ook zien we bij onze

rondgang originele diploma’s die
de mannen in hun arbeidzame
leven in de mijn wisten te verdienen, bijvoorbeeld als houwer.
Zoveel geschiedenis verdient
bezoekers, zeker in de regio
waar onze ouders nog deel
uitmaakten van het mijngilde. De
Koempels van schacht Nulland
mogen content zijn. Er komen
behoorlijk wat mensen voorbij.
Jo Wiertz: ,,Soms komen 3 groepen in een week. Je moet wel
met minimaal 10 mensen zijn.
Als je met minder bent, loont
het niet voor ons.” Hens Peters
komt, met een brede smile met
een tussendoortje: ,,Nou ja, je
kunt wel in je eentje een rondleiding krijgen, moet je wel voor
10 betalen”, laat hij zich met een
brede glimlach ontvallen. Jo
Wiertz weer: ,,Je kunt boeken
met of zonder vla en koffie. Trouwens, we gaan het nu ook met
een lunch proberen. We krijgen
alle soorten groepen. Families
komen langs, schoolklassen,
verenigingen. En we zijn ook officiële trouwlocatie. Ooit hadden
we bezoek van een groep uit
Zuid-Afrika. Dat is allemaal heel
mooi, als je bij een rondleiding
aan het vertellen bent, voel je
ook de waardering van de toehoorders.”

Over vertellen gesproken, beide
mannen kunnen goed verhalen,
ook al een aanrader voor een
rondleiding. Jo Wiertz wordt zo
af en toe zelfs een halt toegeroepen. Hens Peters: ,,Als hij
wat te lang doorgaat, steken
de anderen rode bordjes in de
hoogte, teneinde hem te bewegen er een eind aan te breien.”
Waardering mochten de vrijwilligers ook voelen in 2015, bij
het bezoek van koning Willem
Alexander en koningin Maxima.
Jo Wiertz: ,,Voordat het zover
was, moest het nodige gebeuren. De gemeente maakte alles
piekfijn in orde, er kwamen diverse mensen om de veiligheid
te beoordelen. Als vervolgens
de koning en Maxima uit de auto
stappen, dan blijken dat ook
‘maar’ heel gewone mensen,
zeer geïnteresseerd ook.”

Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt, voor info kunt u terecht bij
koempels@live.nl
of (06) 41 70 04 29.
De Mijnschacht is op woensdag
geopend, van 9.00 tot 12.00 uur.
Toegang: vrije gave.
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Ouderenbeleid “in beweging”
Rond 25% van de inwoners van Kerkrade is
65 jaar of ouder, waarvan meer dan 5000
inwoners 75 jaar en ouder zijn. De gemeente
Kerkrade investeert al
diverse jaren in een
goed ouderenbeleid.
Het is belangrijk dat
ook de oudere inwoner
van Kerkrade zich happy voelt in onze stad.

De Seniorenraad en het Adviesorgaan Maatschappelijke Ondersteuning (AMO) zijn hierbij de adviesorganen die meedenken bij het ontwikkelen van ons ouderenbeleid.
In de Seniorenwijzer die onderdeel is van de gemeentegids (Wegwijzer Kerkrade) wordt veel beschreven
over activiteiten en instanties die in Kerkrade actief
zijn.

We mogen best trots zijn op hetgeen we in de achterliggende jaren hebben bereikt, echter de dynamiek
van de omgeving om ons heen vraagt steeds om
nieuwe oplossingen en daagt ons uit om hierop in te
spelen. Oók in de komende jaren. Dit uiteindelijk om
Met de woningcorporatie zijn we steeds in gesprek om het welzijn van onze inwoners - en dus ook dat van
onze oudere inwoner – te verbeteren.
te kijken wat de behoeftes zijn en hoe we kunnen inspelen op de demografische ontwikkelingen in Kerkrade, in het toegankelijker maken van woningen en het Ik wens u allen alvast fijne feestdagen en de beste
verduurzamen van de woning/het appartement, waarbij wensen voor het nieuwe jaar.
uiteraard het verbeteren van de openbare ruimte niet
Met vriendelijke groet,
vergeten wordt. Er zijn genoeg voorbeelden in Kerkrade waar dit al is opgepakt of waar dit in de nabije toe- Leo Jongen
komst gaat gebeuren, kijk bijvoorbeeld naar de komen- wethouder Ouderenbeleid en Welzijn
de aanpak van het Rolducerveld.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt
mogelijkheden om inwoners te ondersteunen om zo
lang als mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen
en hen te ondersteunen in het deelnemen aan de maatschappij, denk hierbij bijvoorbeeld aan het verstrekken
van een scootmobiel of collectief vervoer (Omnibuzz).

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 •

Samen met de welzijnsinstelling Impuls zijn we ook altijd op zoek naar een adequaat aanbod van activiteiten
voor ouderen (de zogenaamde Meer Bewegen voor
Ouderen activiteiten).
In het kader van het project “VIe ..leven in bewegen”
wordt de komende 12 jaren veel geïnvesteerd om de
vitaliteit en gezondheid van ouderen in Kerkrade te
verbeteren.

Extra vergoeding Sociale en Culturele Activiteiten 2021
Bent u inwoner van Kerkrade
dan kunt u bij de gemeente
een vergoeding aanvragen
voor Sociale Culturele Activiteiten (vergoeding SCA).
Met deze vergoeding kunnen u
en uw gezin meedoen met activiteiten die anders te duur zijn.
U heeft recht op een vergoeding SCA wanneer uw gezinsinkomen lager is dan 120% van de
bijstandsnorm die voor u geldt.

Waar krijgt u een vergoeding voor?

U kunt een vergoeding van €
131,- aanvragen voor algemene
Sociale en Culturele Activiteiten. Dit bedrag kunt u dan gebruiken voor bijvoorbeeld een
abonnement bij een sport- of
ontspanningsvereniging, deelname aan muziek- en/of dansonderwijs, bezoek aan een
zwembad, theater, concert, museum, bioscoop en/of pretpark.
Maar ook voor een seizoenkaart
voor Roda JC, Gaia ZOO, Continium, een abonnement op een
krant of (vak-)tijdschrift, vakbond en ouderenbond of deelname aan een computercursus.
Ook kunt u het bedrag gebruiken om uw internetabonnement
te betalen.

Extra vergoeding door
nieuwe regels

Lekker eerlijk eten!

dekeukenbarones@gmail.com • www.dekeukenbarones.nl
IVOGRAPHIC.NL 2021-1
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Omdat de regels in 2021 zijn
veranderd, kunt u nu naast de
vergoeding SCA van € 131,- ook
nog twee extra vergoedingen
SCA aanvragen.
• Een extra bedrag van € 50,voor activiteiten voor sport,
gezondheid en vitaliteit. Bijvoorbeeld voor een sportof ontspanningsvereniging,
een bezoek aan een zwembad, gezonde en vitale
cursussen, speeltuinen of
andere activiteiten die hier
op lijken.

•

Een jaarabonnement Comfort
van de Bibliotheek Kerkrade.
Als u hier recht op heeft, krijgt
u geen geld van ons, maar een
brief. Met deze brief kunt u dan
bij de Bibliotheek uw gratis
abonnement afhalen.

Ook als u al een vergoeding SCA
van € 131,- heeft gekregen in 2021,
kunt u de twee extra vergoedingen aanvragen.
Wethouder Wiermans is erg tevreden met de extra vergoedingen.
“Met het project VIE – leven in beweging, hopen we dat onze inwoners gezonder en vitaler worden.
Het bedrag van € 131,- is misschien
te weinig om bijvoorbeeld een
abonnement op een sportvereniging te betalen. Daarom is het mooi

dat er nu een extra bedrag van
€ 50,- aangevraagd kan worden.”
De wethouder is ook blij met het
voorstel van de gemeenteraad om
een extra jaarabonnement van de
Bibliotheek aan te bieden. “Alle
ouders en kinderen moeten de
gratis toegang tot de Bibliotheek
hebben. Dit is nu mogelijk.”

Extra vergoeding aanvragen

U kunt de extra vergoedingen SCA
aanvragen via het formulier op
www.kerkrade.nl/sca.
U kunt ook bellen naar 14 045 om
een formulier aan te vragen of dit
zelf ophalen in het Stadskantoor

Hulp bij aangifte door het
BelastingTeam van Impuls
In 2021 ontkwam het BelastingTeam van Impuls evenmin aan de
regelgeving van de overheid en
gemeente die ons allen allerlei beperkingen oplegde. De wijkkantoren waar het Belastingteam in “normale” tijden de Hulp bij Aangifte
verleende waren voor het publiek
niet toegankelijk. Ook in de bibliotheken kon het BelastingTeam niet
terecht. Desondanks is het toch
gelukt de campagne tot een goed
einde te brengen.
In het komende jaar 2022 wil het
BelastingTeam u ook weer behulpzaam zijn bij het indienen van uw
aangifte inkomstenbelasting. We
hopen, gaan er vanuit, dat dan in
de wijkkantoren en bibliotheken
zoals u in eerdere jaren van ons
was gewend de hulp bij het invullen van uw aangifte over het jaar
2021 weer kan plaatsvinden.

De volgende editie van ’t SeniorBledsje verschijnt helaas niet tijdig
om u te informeren over de mogelijkheden die er dan zijn voor deze
hulp bij het invullen van uw aangifte. Bent u bekend bij het BelastingTeam van Impuls, dan zullen wij
u begin februari 2022 benaderen.
Ook wordt in februari een telefoonnummer opengesteld waarop u
zich voor de hulp kunt aanmelden
indien u aan de voorwaarden voldoet. Houd derhalve begin volgend
jaar, januari en februari, de publicaties in “Via Parkstad”, “Hallo Kerkrade”, de “Anselbode” en “Westernieuws” in de gaten.
Wij hopen u ook volgend jaar weer
van dienst te kunnen zijn.
De vrijwilligers van het BelastingTeam van Impuls.
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VACATURE

COLUMN

We zoeken een VOORZITTER / EINDREDACTEUR voor ’t Senior Bledsje
’t Senior Bledsje is een kwartaalmagazine voor alle Kerkraadse senioren van 65 jaar en ouder. Informatie en
interviews worden afgewisseld met bijdragen over historie, cultuur, hobby, activiteiten en educatie. Het blad

D’r Krisboom
D’r pap deë zetst d’r krisboom op

wordt samengesteld door een redactie-werkgroep en wordt uitgebracht onder eindverantwoordelijkheid

en aaf en tsouw hüet me ‘ne vlok

van Impuls. Begin dit jaar is de voorzitter / eindredacteur ons ontvallen, waardoor deze functie vacant is.

went heë och erm tse sjoefte sjteet,
wail deë nit in d’r sjtender jeet.

We zoeken een vrouw of man, die het redactie-overleg kan voorzitten. Verder behoren tot de taken het
voorzitten van het halfjaarlijks stuurgroep-overleg, de eindredacteur-werkzaamheden en het overleg met
vormgever en ondersteuner vanuit Impuls.

Heë sjokkelt draa en klopt en zeëgt,
doabij ziech op d’r doem dan veegt

De redactievergaderingen vinden maandelijks plaats op vrijdagochtend.

en zienne sjunne wainachtsdroom,

We zoeken iemand die communicatief vaardig is. Zich sociaal, cultureel en maatschappelijk betrokken

verjeet ‘m an deë wuste boom.

voelt. Iemand die in Kerkrade woont en/of een brede kennis van deze gemeente heeft.
Iemand die goede computervaardigheden heeft en zich uitstekend in de Nederlandse taal kan uitdrukken.

Noen kroamt heë mit ’t engelehoar
en sjtröpt ziech in ’t keëtsesjnoor,

Ook voor iemand jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd,

is heë aaf en tsouw tse flot,

is dit wellicht een interessante functie.

da valle tsemplieje böl kapot.

Voor meer informatie omtrent deze vacature,
neem contact op met Helma Kölgen, ondersteuner vanuit Impuls,
(06) 34 08 28 83 of hkolgen@impulskerkrade.nl .

met zorg bereid.

‘t Senior
Bledsje

Endliech sjteet d’r krisboom doa,
d’r pap deë kiekt vol sjtoots d’r noa

Meer bewegen
voor Senioren
Meer Bewegen
voor Senioren

en denkt bij ziech:” ’t Hat jeklapd,
dat has doe ‘m werm fain jelapd”.
Heë lieët ziech in ‘ne zessel valle
en is tse mui nog vuur tse kalle
en went heë doa ligkt noa tse kümme
kan de mam d’r drek óprümme.

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

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.

Ook
natriumarm,
vegetarisch of
glutenvrij.

Meer weten?

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

www.apetito.nl • info@apetito.nl

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

Hans Stelsman
(1921 – 2010)

Edelachtbare weëde
Ing jewissensvroag: Ligkt uur jód i Kirchroa? Iech
meen hat uur ‘ne jouwe naam? Zouwe de manslu
uuch alle jóds wunsje en de vrauwlu vuur uuch d’r
eje man wille intoesje? Dan muet uur doch ens jód
drövver noa dinke, of uur nit e paar sjtond in d’r
mond jemeenderoad wilt óphelle. Doa weëdt me
nit övversjpanne van en ’t lieëvert jans jet óp. Of
vingt uur 1.362,81 euro d’r mond katsepis? Uur
broecht doa nuus sjpetsiejaals vuur tse kenne, leëze
en sjrieve is jenóg.
Uur mót waal effe melde, dat ‘r mit wilt doeë, in ’t
aljemeen belang natuurliech. Van tse vure mót uur
uuch ‘ne naam losse invalle vuur die eje lies. Dat
kan zoeëjet zieë wie Kirchroa Alaaf! of Alles vuur
Kirchroa. K.M.N.A.K. (Kóm Miech Nit A Kirchroa) of
A.V.K.(Alles Vuur Kirchroa). Ejaal wat uur baover
de lies zetst, woa ’t ziech óp aa kunt zunt de sjtemme.
’t Aljemeenste aljemeen belang sjteet vuuróp.
Öm uuch tse helpe han iech e modelprojram
ópjezats. Uur broecht dat mar noa d’r Deurenberg
tse sjikke, dan drukt deë ’t uuch en kant uur ’t i jans
Kirchrao oesdele.
1. Weë ‘ne honk lieët sjiese en d’r sjtrongs nit
ópruumt, kriet e prottekol va 500 euro.
2. Weë enne deë sjwats wirkt aasjiest, kriet ‘ne
bonus van 500 euro.
3. Weë i Kirchroa e jesjef aavingt woavan nog jee
angert is, kriet ing haof ton.
4. Weë noa Roda welt, kan ziech óp ’t
jemeendehoes ing seizoenskaat aafhaole.
5. Jidderenne deë ’t al tsing joar i Kirchroa hat
voljehaode, kriet 1.000 (doezend) euro.
Me mós ziech nit tse vöal óp de sjup pakke. Dat
krient de lu nit óp ing rij. Die vönnef sjpeerpunte
zunt mieë wie ‘ne projram, ’t zunt vönnef kai-hel
versjprèchens. Iech broech uuch nit tse vertselle,
dat me in d’r polletiek de lu brij öm d’r baad mós
sjmiere. Wen-t ’t uuch mar óp d’r pluusj hulpt,
den doa deet me ’t vuur. En vuur die drutsing
honged zessieg euro. Zut nit engslieg of ‘r wal
mit zouwt wille doeë. ’t Kanne nit jenóg partije
in d’r jemeenderoad zitse. In Den Haag kan óch
jiddere jek ing partij bejinne, woaröm zou dat dan
i Kirchroa angesj zieë. In d’r road kómme
nieëks joar 29 sjteul vrij. Sjtel uuch dat
ens vuur: 29 verschillende partije!
Doa zou-s te doch bij wille zieë?
D’r Battraaf
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Met muziek ben je nooit alleen
Er zijn in Kerkrade ongetwijfeld
mensen die vroeger een instrument hebben bespeeld en daar
niks meer mee doen. Of zijn
tijdens de vele Wereld Muziek
Concoursen in Kerkrade wel
eens met muziek in aanraking
geweest. Volgens John Gubbels
(links op de foto), directeur van
de Stichting Muziek en dansschool Kerkrade (SMK), is het
zonde als van deze muzikale
activiteiten weinig overblijft. ,,Er
zijn ook senioren die graag op
een instrument willen spelen en
daartoe nooit in de gelegenheid
zijn geweest”, zegt Gubbels. ,,Of
hebben dansen als hobby.”
Voor de senioren wordt begin volgend jaar een campagne gehouden om iedereen te laten weten
wat er allemaal te doen is in de
muziekschool. Bij deze campagne wordt ook samengewerkt met
Impuls. Riet Geurts (rechts op
de foto), voorzitter van de kerngroep Centrum Zuid bij Impuls
en met onder meer bewegen in
haar portefeuille, is blij met deze
samenwerking. ,,We waren dringend op zoek naar ruimtes voor
onze activiteiten. Gelukkig zijn in
de muziek- en dansschool aan de
Verdipassage 2 in Kerkrade in de
ochtenduren ruimtes beschikbaar
voor yoga, tai chi en andere vormen van bewegen voor ouderen.
Inmiddels zijn zeven groepen van
Impuls op vier ochtenden actief in
de muziekschool.”
Voor senioren zijn er tal van mogelijkheden. Zo is er een luistercursus waarbij met een kopje
koffie de wereld van klassieke
muziek wordt ontdekt. Of met de
kleinkinderen samen plezier beleven met muziek en dans. Keepfit
50+ is een cursus om op muziek
het lichaam te trainen, met aandacht voor de juiste houding,
opbouwen van spierkracht en
conditie.

Online-training tegen eenzaamheid
Meer Contact. Zo heet de online-training die de gemeente Kerkrade onlangs heeft geïntroduceerd om inwoners die meer contact willen daarbij te helpen. Het programma biedt handvaten om makkelijker sociale
contacten aan te gaan en is bedoeld voor mensen die zich zekerder willen voelen in het sociale verkeer.
Wethouder Leo Jongen (o.a.
Ouderenbeleid en Volksgezondheid): “Meer Contact is een
nieuw digitaal instrument dat we
inzetten in het verminderen van
eenzaamheid. Tegenwoordig
heeft bijna iedereen een computer of laptop om e-mails op te
ontvangen en een mobiele telefoon met whatsapp.”

,,De SMK heeft sinds enkele jaren
een seniorenorkest”, vertelt de
directeur. ,,Het is een bont gezelschap aan muzikanten. ,,Prachtig
om te zien. De pauze is heel belangrijk voor deze senioren. Samen praten zorgt voor een onderlinge binding. Het sociale aspect
was jammer genoeg in de coronatijd een beetje weg. En dat hebben velen gemist. Met name bij
het zingen zijn sommigen nog een
beetje huiverig en durven nog niet
te komen. Hopelijk komt daar snel
verandering in.”
De SMK denkt ook aan een speciale open dag of rondleidingen
voor senioren. Ouderen kunnen
dan met eigen ogen zien wat er
allemaal te doen is in de muziekschool.
Gubbels: ,,Het oprichten van een
popkoor of sixties-koor voor senioren zou geweldig zijn. Velen
zijn opgegroeid met muziek van
de Beatles, Rolling Stones, Beach
Boys of Elvis en vinden het leuk
deze songs mee te zingen. Ook
een eigen bandje zou fantastisch
zijn. Daarmee wil ik aangeven dat
bij onze muziekschool niet alles
op klassieke muziek gericht hoeft
te zijn om binnen te lopen. Ook diverse popbands oefenen bij ons.”
,,Bij de activiteiten van Impuls is
vaak de schroom om alleen mee
te doen de drempel die mensen

weerhoudt om deel te nemen
aan de activiteiten”, verduidelijkt
Geurts. ,,Als de buurvrouw meedoet, kom ik ook wordt er dan
gezegd. Maar bewegen is belangrijk voor ouderen en tevens wordt
vaak de eenzaamheid enigszins
doorbroken.”
Gubbels: ,,Voor de jeugd is het
belangrijk dat er muziek wordt
gemaakt of gedanst. Jarenlang is
de muziekles op de basisscholen
weggesaneerd. Gelukkig beschikt
nu elke school weer over een vakdocent die een keer in de week
muziekles geeft aan jongens en
meisjes van groep 1 tot en met 8.
Ook vinden er naschoolse activiteiten plaats en ontstaan er bandjes, koortjes of zelfs een dj-klas.”
Verder is de SMK op zoek naar accordeonisten die onder leiding van
een docent samen muziek willen
maken. Dat alles om een nieuw accordeon-ensemble in het leven te
roepen. De projectafdeling van de
SMK beschikt over een ruim aanbod aan activiteiten. Niet alleen
voor het onderwijs, maar ook voor
instellingen, particulieren en bedrijven. De SMK heeft lesvestigingen niet alleen in Kerkrade, maar
ook in Brunssum en Landgraaf.
Kijk ook op de website smkparkstad.nl voor meer informatie over
muziek en dans.

Gekleurde bril

Een online-training tegen eenzaamheid klinkt misschien gek,
maar is het niet. Sociale drempels zitten besloten in de persoon zelf. Door meer aan de
weet te komen over contact maken en houden, werk je duurzaam aan verbetering. Eva Gee-

len van Bureau Over-ons dat de
training heeft ontwikkeld: “We
leren de deelnemers open te
staan voor nieuwe contacten en
trainen ze in sociale vaardigheden. Door steeds te focussen op
het positieve gaan de mensen
de wereld niet langer door een
grijze, maar een leuke, gekleurde
bril zien.”

Niet moeilijk

Meer Contact is een individueel
zelfhulpprogramma voor volwassenen van 18 jaar en ouder die
meer sociale contacten willen
en die bereid zijn om daar zélf
wat voor te doen. Meer Contact maakt deel uit van het programma Vie- Leven in beweging.

Medewerkers van Impuls begeleiden de deelnemers bij de
training. Deelnemers ontvangen
gedurende 60 dagen iedere dag
een gepersonaliseerde e-mail
met informatie, bewustwordingsoefeningen en praktijkopdrachten. Ze zijn iedere dag zo’n 10 minuten met de training bezig.
Deelname is gratis.

Voor meer informatie of meedoen kunt u contact opnemen
met Sharon Essers van Impuls.
Zij is bereikbaar via
(045) 545 63 51 of
sessers@alcander.nl
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Recepten Will Bremen gaan de wereld over
Binnen de kortste keren staat
de tafel vol bij Will Bremen.
De zelfbenoemde ‘thuiskok’ is
een causeur van de bovenste
plank en onderstreept zijn
kleurrijke vertellingen met de
ingrediënten die erbij horen.
Zijn ‘Miemelelikeur’, boeken en
klappers met aantekeningen,
twee schitterend opgemaakte
fruitborden; kortom bij de
78-jarige thuiskok moet je de
aandacht erbij houden, anders
raak je van de kook.
Maandenlang roert hij dagelijks
’n keertje door het aalbessensap,
langs het vanillestokje en de suiker op de bodem. “Op die manier,
zeg maar na een maand of drie, is
suiker omgezet in alcohol en ontstaat er na het zeven ‘Miemelelikeur’. Andere bessen ondergaan
eenzelfde lot en liggen, gebotteld
en wel, in het rek om af en toe geproefd te worden.
Bij Will Bremen kookt niks over
en brandt niets aan; het enige dat
oncontroleerbaar werd in de loop
van de tijd, is de hobby die hem
in de buurt, Spekholzerheide, bekend en geliefd heeft gemaakt.

“De omgeving
proeft mee, want
wat ik allemaal
maak, krijg ikzelf
nooit weggegeten.”

Vijf volle diepvrieskisten onderstrepen zijn woorden en de buren,
de straat en de wijk proeven mee.
Het begon allemaal zo’n 35 jaar
geleden toen Will (“spreek je
uit als Wiel”) in de WAO terecht
kwam. De timmerman hielp zijn
oom – ‘om iets te doen te hebben’
– in diens grote tuin aan de Drievogelstraat en gaf vooral zijn ogen
goed de kost. Een paar honderd
haantjes, konijnen, een paard en
een varken en heel veel groenten in het moestuingedeelte. “Mijn
oom was slager van beroep en ik
zag hoe hij de levende have, het
paard daargelaten, klaar voor de
consumptie maakte. Zijn techniek
heb ik me eigen gemaakt. Tot
voor drie jaar hield ik nog tientallen konijnen in de tuin”.
Samen met het slachten kwam
ook het inmaken van het fruit en
de groenten in de tuin. Het werd
heel veel, maar ook heel divers.
Pakweg duizend glazen in de rekken van de kelder waren geen
zeldzaamheid. “Met de grote
verscheidenheid van de voorraad kwamen ook de recepten. Ik
probeerde alles uit en varieerde.
Niet alleen de traditionele keuken,

Thuiskok geeft zijn ogen de kost

tie. Natuurlijk is dat geweldig Will,
maar hoe leg je een Thai of ’n Maori uit Nieuw-Zeeland uit wat een
miemelelikeur is?

maar ook buitenlandse invloeden.
Thais, Chinees, Italiaans Syrisch,
Afrika, Balkan ik keek me de ogen
uit en had al snel kasten vol met
kookboeken.”
De boeken en kookprogramma’s
op TV waren bron van inspiratie, maar zijn fantasie bracht hem
steeds verder. “Tegenwoordig
weet ik van te voren niet wat ik
ga maken. Ik kom mijn menu, zeg
maar, tegen. Ik trek de koelkast
open of duik de kelder in, pak
links en rechts wat, doe kruiden
erbij en begin. Ik schrijf alles op.
De ingrediënten, de hoeveelheden. Zo ontstaan er soms de heerlijkste menu’s en gerechten en als
je gaat variëren met de specifieke
kookwijze uit andere culturen is
het scala eindeloos. Dan gaat een
wereld voor je open.”
Die wereld ging op een geheel
andere wijze open met zijn iPad.
Nieuw-Zeeland, Suriname, Thailand, het Midden-Oosten, Amerika; Will uit Spekhei is connected.
Followers all over the World. “Ja,
prachtig. Mijn kookreceptuur reist
de hele wereld over. Dat is toch
geweldig?” Hij wacht op een reac-

“Ik schrijf mijn teksten in het Nederlands en de mensen die geïnteresseerd zijn, gebruiken hun
vertaalprogramma’s en gaan met
de receptuur aan de slag. Dat
werkt kennelijk uitstekend.”
En hoe kom je als lokale kookberoemdheid aan alle ingrediënten, want je voorraad wil je toch
op peil houden? “Onlangs werd
ik benaderd door een mevrouw
met een boerenbedrijf hier uit de
omgeving. Ze wilde weten hoe ik
mijn zilveruitjes inlegde en bewaarde. Ik gaf haar wat tips en
mocht vervolgens uit haar enorme berg uitjes wat kilo’s meenemen. Afgelopen week heb ik nog
appels, goudrenetten voor taarten en appelmoes, geplukt uit de
fruitboomgaard rond het Hotel
Kasteel Erenstein. Ik mag daar
elk jaar plukken. Op de zaterdagmarkt in Eygelshoven versier ik de
stand van groenten- en fruitman

Luc Ruiter. In ruil daarvoor krijg
ik altijd diverse groenten. Dus ik
kom wel aan voldoende grondstof.”
À propos versieren: Will Bremen
heeft zijn fruitschotels tot ware
kunst verheven. Met gepaste
trots haalt hij zijn koffertje met het
werktuig waarmee hij de kunst
van het ‘carven’ van fruit tot grote
hoogte tilt. Met een plechtigheid
die niet onder
doet voor de
Minister van Financiën die op
de derde dinsdag van september zijn koffertje
met de Rijksbegroting en de
Miljoenennota
presenteert, verschaft Will een
inkijkje in zijn
Japans verzameling werktuigen. Een traditioneel chirurgijn
zou er jaloers op
worden.

“Vroeger, als
meubelmaker
maakte ik de
mooiste figuren op
de armleuningen
en de stoelpoten,
tegenwoordig doe
ik niets anders.”
Met dien verstande dat het materiaal niet van de stam komt, maar
aan de takken hangt. Als de thuiskok dan weer enkele creaties op
de gevoelige plaat heeft gelegd
en wereldwijd ‘geposted’, dan
proeft hij ervan en verdeelt de
rest in de buurt.
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Tom Eymael, bezorger en coördinator ‘t Senior Bledsje
Bijna 90 en nog lang niet versleten!
Bij het maken van een afspraak voor een interview komt naar voren dat een bepaalde dag niet gepast
is omdat Tom Eymael dan voor fysiotherapie op pad moet. Tom is 89. Niet zo vreemd dus. Opmerkelijk
en bewonderenswaardig is dat de nog altijd krasse 89-er als coördinator/bezorger vrijwillig actief is voor
’t Senior Bledsje en geheel zelfstandig woont in het huis dat ooit diende als kruidenierswinkel van zijn
schoonouders aan de St. Pietersstraat in Kerkrade.
de andere bezorgers waar ik mee
van doen heb worden nog eens
ongeveer 1200 exemplaren huisaan-huis bezorgd. We hebben het
nu over pakweg tien mensen. De
bemensing is krap, dus ik zou zeggen: nieuwe bezorgers, jullie zijn
van harte welkom!”

Tom Eymael vertelt ons dat hij
elektrotechniek heeft gestudeerd
aan de HTS. Zijn opgedane kennis bracht hij in praktijk in zijn werk
bij de mijn Laura en later de mijn
Julia in Eygelshoven. Daarna, hij
was inmiddels 53, leidde hij een,
zoals hij het zelf noemt ‘zwevend
bestaan’. Nieuw werk vinden was
moeilijk, vooral ook gezien de inmiddels bereikte leeftijd. In zijn
arbeidzame leven, tijdens een
etentje, kwam hij in gesprek met
Tiny Robroek-Schreurs, die hij al
vanuit zijn jongste jaren kende.
Hij ontmoette haar dan in huize
Schreurs, in de Schipholstraat in
Heerlen. Tiny is tegenwoordig de
echtgenote van Wim Robroek, de
man die al jaren actief is voor het
Senior Bledsje. Tiny bleek een
persoon met overredingskracht. Zij
vroeg Tom om toe te treden tot het

bestuur van vakbond De Unie. Hij
gaf gevolg aan het verzoek. Nu is
hij nog steeds lid van die vakbond.
Later, al meer dan een decennium
geleden, kwam Tiny opnieuw op
zijn pad. Nu vroeg zij hem als vrijwilliger voor ’t Senior Bledsje. Tom
ging akkoord. Hij werd bezorger
en coördinator. Over zijn werkzaamheden vertelt hij: “Ik ben dus
gevraagd. Ik vind het hartstikke
leuk om te doen. Tot een paar jaar
geleden ging ik met de auto op
pad. Nu mag ik dat niet meer, mijn
ogen laten het niet toe. Daarom
gaat het nu, voor zover mogelijk,
per fiets. Zelf breng ik zo’n 200
exemplaren van het blad rond. De
rest gaat naar bezorgers, met wie
ik in contact sta. Als het te veel is
om per fiets te vervoeren, komen
die mensen de voor hen bestemde lading bij mij thuis ophalen. Via

Coördinator/bezorger Tom Eymael
en zijn collega-bezorgers dragen
dus zorg voor zo’n 1400 exemplaren van ’t Senior Bledsje. In totaal
worden er elke drie maanden
8600 blaadjes bezorgd, door ongeveer 150 enthousiaste vrijwilligers. Zoals onze gesprekspartner
al aangeeft, meer mensen zijn zeker welkom.
Het leven van een bezorger van ‘t
Senior Bledsje gaat overigens niet
altijd over rozen. Dat bleek toen
Tom Eymael, in december 2020,
bepakt en bezakt, in zijn geval met
twee fietstassen vol met exemplaren van het blad, op de rotonde
nabij Albert Heijn, al fietsend door
een auto werd aangereden. Hij
kan er nu mee lachen als hij verhaalt: “Ik was met de blaadjes op
weg naar appartementencomplex
Norbertushof. Ik ben over de auto
heen gevlogen. Toen ik bijkwam,
bleek mijn bril in gruzelementen.
Mijn mobiele telefoon slingerde ergens rond. Het eerste wat ik deed
was armen en benen bewegen.
Dat werkte nog allemaal. Ik wilde
overeind komen, maar omstanders raadden mij aan te wachten
op de arts. Die werd geregeld
door een agent die toevallig, met
zijn privéauto, ter plekke kwam.
Ik zei nog dat het koud was, lig-

gend op grond, maar goed, ik wachtte op de noodarts.
Na wat onderzoek mocht ik weer zelfstandig op pad.
Ik zette mijn tocht richting Norbertushof voort, zij het
dat ik eerst langs Pearle moest. De bril was immers kapot en die heb ik absoluut nodig. Wat ik er verder aan
overhield waren blauwe plekken over de gehele rechter
kant van mijn lichaam. Even later bleek uit een longfoto
dat ik een gebroken rib had. Sinds die tijd heb ik fysiotherapie. Vandaar dat het interview niet morgen kon
plaatsvinden.”
We hebben al aangegeven dat Tom Eymael al meer dan
10 jaar actief is voor ‘t Senior Bledsje. Hij heeft dus al
heel wat exemplaren in de diverse brievenbussen gestopt. Andere hobby’s heeft de weduwnaar -zijn echtgenote Annelies overleed iets meer dan 10 jaar geleden- niet. ,,Vroeger had ik wel een hobby, fotografie.
Dat vond ik toen leuk om te doen. Ik maakte foto’s en
ontwikkelde ze ook zelf, nu niet meer.”
Als je 89 bent en per fiets bezorgingen doet, komt het tijdstip waarop je moet stoppen uiteraard steeds
dichterbij. Dat geldt ook voor Tom Eymael. Maar echt zorgen hoeven de verantwoordelijken van het blad zich
niet te maken, want: ,,Ik heb al een paar keer het advies gegeven, dat men moet uitkijken naar opvolging.
Per slot van rekening heb ik een respectabele leeftijd. Maar ja, het is tegenwoordig niet gemakkelijk om
daarvoor mensen te vinden. Dus, ik zou het fijn vinden als er iemand is die mijn taak overneemt. Maar goed,
lukt dat niet, dan ga ik verder ermee. Tenminste, zo lang lichaam en geest het toelaten. Nu loop ik in ieder
geval nog als een kievit.”

Oproep aan alle lezers, die ’t Senior Bledsje, net als Tom Eymael een warm hart toedragen:
De redactie is op zoek naar bezorgers en een coördinator voor de
bezorging van ons blad in de wijken Chevremont, Holz en Eijgelshoven.
Bent u nog goed ter been en heeft u vier keer per jaar wat tijd over
om het blad in één van bovenstaande wijken of een deel ervan te bezorgen,
dan kunt u zich telefonisch melden bij Wim Robroek (045) 546 40 70
of een mail sturen naar g.robroek-schreurs@hetnet.nl

Fysiotherapie nodig?
D’r Pool | Putgang 6 | Kerkrade
Anselderlaan 31 | Eygelshoven

Meer informatie?

T 045 546 74 80
E secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl

woonzorg

Elisabeth Stift
kan wel een
handje hulp
gebruiken!

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.

16

INFORMATIE

INFORMATIE

GeldWijzerWinkel Kerkrade opent zijn deuren in Kerkrade
Op 10 augustus is aan het Martin Buberplein 21 in Kerkrade de GeldWijzerWinkel geopend. Burgers
kunnen hier terecht met vragen over geldzaken, financiële en andere gevolgen van belangrijke
gebeurtenissen zoals het verlies van werk, echtscheiding, volwassen worden en pensionering. Maar
bijvoorbeeld ook met vragen over welke gevolgen het krijgen van werk heeft voor toeslagen en andere
vormen van inkomensondersteuning.

Le v e n i n b e w e g i n g

Wethouder Huub Wiermans (Sociale zaken): “We zijn blij met deze
nieuwe, laagdrempelige voorziening in het centrum. Burgers kunnen hier gemakkelijk zonder afspraak binnen stappen. Met name
op het gebied van schuldenproblematiek en het bestrijden van
armoede heeft de GeldWijzerWinkel een belangrijke functie.”
Daarbij gaat het vooral om het
voorkomen en op tijd herkennen
(preventie en vroeg-signalering)
van armoede en vooral schulden. “We willen voorkomen dat
mensen in financiële problemen
komen waar ze niet meer uit geraken”, zegt wethouder Wiermans.
“Mensen wachten immers vaak
heel lang voordat ze hulp zoeken.” Vanuit de GeldWijzerWinkel
gaan daarom medewerkers van
het team ‘Vroeg eropaf’ naar de
mensen thuis om (dreigende)
geldproblemen aan te pakken. Zij
reageren bijvoorbeeld op signalen
over betalingsachterstanden van
woningcorporaties, zorgverzeke-
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raars en energiemaatschappijen.
Snel handelen is bij preventie
en vroeg-signalering ontzettend
belangrijk. Binnen vier weken
dient er een plan van aanpak
op tafel te liggen bij (dreigende)
geldproblemen, zodat eventuele betalingsachterstanden niet
verder oplopen. Uiteindelijk is het
de bedoeling om het besteedbaar
inkomen van mensen te laten
toenemen.
De GeldWijzerWinkel is een initiatief van de gemeente Kerkrade.
In de uitvoering zijn verder betrokken Welzijnsstichting Impuls,
Kredietbank Limburg en Stichting
Schuldhulpmaatje. Medewerkers
van deze organisaties werken
in de GeldWijzerWinkel samen
als adviseurs. Daarnaast bieden
deze organisaties ook hun eigen
diensten (sociale hulpverlening,
financiële hulpverlening en ondersteuning) aan vanuit de winkel.
Ook wordt vanuit de GeldWijzerWinkel nadrukkelijk samenge-

werkt met de in Kerkrade werkzame advies- en cliëntenraden en
maatschappelijke partners zoals
de Bibliotheek Kerkrade, vrijwillige hulpverleningsorganisaties zoals bijvoorbeeld de Voedselbank,
Kledingbank, Ruilwinkels, Samen
Delen en andere gemeentelijke
afdelingen zoals Jeugd, Wmo,
Sociale zaken en Veiligheid.
Naast het verstrekken van informatie wordt in de GeldWijzerWinkel, samen met andere partijen,
voorlichting gegeven en worden
regelmatig activiteiten georganiseerd zoals cursussen over rondkomen met geld, het regelen van
bankzaken en activiteiten in het
kader van de ‘Week van het geld’.
De GeldWijzerWinkel is geopend
op dinsdag tot en met vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur. De komende
periode zullen de openingstijden
verder worden uitgebreid.
Voor meer informatie zie
www.geldwijzerwinkel.nl
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Kerstwereld Kerkrade bij Discovery Museum
Kerstwereld Rolduc verhuist naar het centrum! In de weekenden van 11 t/m 12 en 18 t/m 19 december 2021
verandert de omgeving van het Discovery Museum in Kerstwereld Kerkrade met als hoofdbestanddeel de
kerstmarkt. De Miljoenenlijn sluit aan bij het event met speciale stoomtreinritten naar Kerkrade. Kerstwereld Kerkrade maakt de verbinding met het stadscentrum met activiteiten in kerstsfeer en extra culturele
uitingen bij Hinger Herjods Ruk. Wethouder Tim Weijers (Evenementen & Marketing) is verheugd over de
doorontwikkeling van dit mooie evenement. “Met de keuze voor de locatie Discovery Museum, het aanha-

joenenlijnperron Kerkrade worden
demonstraties met een stoomlocomotief aangeboden met korte
ritjes voor kinderen. Natuurlijk kan
er op diverse plaatsen iets lekkers
te eten gekocht worden en de verkoopstalletjes in kerstsfeer ontbreken niet. Kerstwereld Kerkrade
sluit aan op de speciale decemberkoopzondagen in het centrum,

met activiteiten in kerstsfeer en
extra culturele uitingen bij Hinger
Herjods Ruk.

Oproep

Wilt u als vereniging of organisatie een plek op de diverse podia
in Discovery Museum of het centrum vervullen, kunt u uw interesse kenbaar maken aan Kerstwe-

reld Kerkrade.

Meer info

Alle verder informatie voor Kerstwereld Kerkrade is terug te vinden
via www.kerstwereldkerkrade.nl.
Kerstwereld Kerkrade wordt georganiseerd volgens de dan geldende coronaregels.

ken van de Miljoenenlijn en de verbinding met het stadscentrum kan Kerstwereld Kerkrade op onze steun
rekenen en maken wij dit event graag mede mogelijk”, aldus Weijers.

Een begrip in de Euregio

Kerstwereld in Abdij Rolduc is in
ruim tien edities tot een begrip in
de Euregio gegroeid. Duizenden
bezoekers wisten elk jaar de kerstmarkt en het bijbehorende cultuurprogramma te vinden. “De laatste
edities zijn door Rotaryclub Kerkrade samen met Round Table 171
Kerkrade maatschappelijk met succes ondersteund en uitgevoerd ten
behoeve van het goede doel én ook
dit jaar zetten beide serviceclubs

hun schouders onder dit project”,
geeft voorzitter Jean Noël aan.

Programma

De hoofdmoot van Kerstwereld
Kerkrade is de kerstmarkt met
vele stands op de binnenplaats
van het museum. Daarnaast zijn
er weer openluchtactiviteiten, zoals demonstraties smeedwerk en
oude ambachten. Optredens van
muziek- en cultuurgezelschappen vullen de programmering aan.

Het Discovery Museum zelf zal
daarbij gericht programmeren op
de thema’s jeugd en kerst. Een
toegangsbiljet voor Kerstwereld
Kerkrade geeft in de vorm van
een voucher met ook toegang met
fikse korting tot het gehele museum waarbij het Museumticket de
hele kerstvakantie geldig blijft. De
Miljoenenlijn sluit aan bij Kerstwereld Kerkrade met stoomtrein- en
treinritten tussen Kerkrade, Simpelveld en Valkenburg. Op het Mil-

11 & 12, EN 18 & 19 DECEMBER 2021

Ondersteuning voor Buurtkamers
De Buurtkamers in Kerkrade krijgen ieder 250 euro van de gemeente Kerkrade om activiteiten
in wooncomplexen voor zowel
bewoners als ook inwoners van
de wijken te organiseren. Op de
foto overhandigt wethouder Leo
Jongen (rechts) in de foyer van
de HUB symbolisch het bedrag
van 250 euro aan Herman Vleugels, voorzitter van de Buurtkamer
Norbertushof. Op de achtergrond

kijken vrijwilligers van diverse
Buurtkamers in Kerkrade toe. Het
bedrag is bedoeld als stimulans
om méér activiteiten in de wooncomplexen te ontplooien en continueren en wordt jaarlijks uitgekeerd.
In de Buurtkamers worden bij een
lekkere kop koffie gezellige activiteiten gehouden als knutselen, kienen en kaarten. Ook is er aandacht

voor familiaire gebeurtenissen als
het overlijden van een partner of
bijvoorbeeld een gouden of diamanten huwelijk. Het bestrijden
van eenzaamheid is de belangrijkste doelstelling van de Buurtkamers. Het project is een onderdeel van Vie – Leven in Beweging.
Partners zijn Meander Wonen,
Impuls en de woningstichtingen
Wonen Limburg, Wonen Zuid en
HEEMwonen.
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PUZZEL

Weet u waar deze 8 plaatjes in Kerkrade gefotografeerd zijn?

Stichting Behoud Oorlogsherinneringen zet

(Oplossing in de volgende uitgave van ‘t Senior Bledsje)

zich al jaren in om herinneringen uit de Tweede
wereldoorlog te documenteren en te publiceren. Herinneringen, op welke manier dan ook,
dienen te worden bewaard en gedeeld. Heeft
u zelf verhalen uit de oorlog, of verhalen van
uw ouders of familie? Wilt u voorwerpen uit de
oorlog doneren? Neem dan contact op met
info@oorlogsherinneringen.nl,

4

telefoon 06 - 25 27 79 57 (Esther Sikkenga) of

1

neem een kijkje op oorlogsherinneringen.nl.
Een vrijwilliger komt graag langs om uw dierbare herinneringen te vereeuwigen.

STIBO

Stichting Behoud Oorlogsherinneringen
1940 - 1945

2

3

Administratie, post, rekeningen...

7

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.

5
6

- 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.

8

Oplossing fotopuzzel van uitgave 3 van 2021.
1

Hoek Marialaan – Wimmersstraat
Eygelshoven

5

Kunstwerk Elberenveldstraat Spekholzerheide

2

Flats Bosveldstraat Bleijerheide

6

Fragment van de “springbron” in Bleijerheide

3

Dr. Ackensplein Bleijerheide

7

Bloembakken voor de kerk van Haanrade

4

Kaffebergsweg

8

Kruisbeeld Klinkstraat, nabij Nullanderstraat
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Nieuw: Beleef Kerkrade Kadokaart
Op initiatief van de gemeente Kerkrade wordt de Beleef Kerkrade Kadokaart ingevoerd, een kadokaart van, voor en door Kerkrade. De eerste Beleef Kerkrade Kadokaart werd door wethouder Huub
Wiermans (Centrummanagement) uitgereikt aan mevrouw Kitty Vaessen bij verkooppunt Primera aan
het Carboonplein.
zet bij alle deelnemende
ondernemers in Kerkrade”.

Hoe, wat, waar?

De Beleef Kerkrade
Kadokaart kan worden gekocht bij Boekhandel Deurenberg
Markstraat 23, Cigo
Jevelles Orlandopassage 10, Tabakzaak
Meertens Poststraat
14, Primera Carboonplein 36, Tabakzaak
Meertens Zonstraat
75, Schoenmode &
Schoenreparatie Augenbroe Kipstraat 8
en Styling by Tamara
Piusstraat 19.

Lokale ondersteuning

Wethouder Wiermans benadrukte het belang van de invoering
van de kadokaart. “Zo zorgen we
er samen voor dat we bestedingen van consumenten in Kerkrade houden en deze ook kunnen
vergroten. Op deze manier ondersteunen we de lokale ondernemers. Het is een mooi cadeau
om te geven en te krijgen zoals
met verjaardagen, Sinterklaas en
de Kerst. Daarnaast vragen we
werkgevers om deze kaarten aan
te schaffen voor hun personeel
en/of relaties. Daarmee kunnen
ook zij een extra bijdrage leveren
aan het lokale bedrijfsleven.” Gabrie Janssen van de Primera vult
aan, “Ik kan de woorden van de
wethouder alleen maar bevestigen. Ik ben blij met dit initiatief
van de gemeente. Het zorgt niet
alleen voor meer toeloop naar
mijn zaak als verkooppunt maar
het zal juist leiden tot meer om-

De kadokaart is bij deze zaken
verkrijgbaar als plastic kaart en
kan worden opgewaardeerd in

veelvouden van € 5,- tot maximaal € 50,-. Op de webshop van
www.beleefkerkrade.nl/kadokaart
kan de kaart digitaal worden gekocht en vervolgens worden uitgeprint of op je telefoon worden
opgeslagen. Vanaf 1 november
2021 kan de kaart bij alle deelnemende ondernemers in Kerkrade
worden ingewisseld. Alle deelnemende zaken en verkooppunten
zijn herkenbaar aan een sticker
op hun pui.

Online

Op de website www.beleefkerkrade.nl/kadokaart staat alle
info rondom de Beleef Kerkrade
Kadokaart op een rij. Tot nu toe
hebben 70 ondernemers al laten
weten mee te zullen doen. Op de
website kunnen ondernemers, die
dit nog niet hebben gedaan, zich
aanmelden om deel te nemen aan
de Beleef Kerkrade Kadokaart.

Wethouder Huub Wiermans reikt bij verkooppunt Primera aan het
Carboonplein samen met eigenaar Gabrie Jansen de eerste Beleef
Kerkrade Kadokaart aan mevrouw Kitty Vaessen.

voor iedereen!
•

maatschappelijk werk

•

sociaal raadslieden

•

vrijwilligerscentrale

•

jeugd- en jongerenwerk

•

jeugd en gezin

•

welzijnswerk

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