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De volgende uitgave van ons blad verschijnt in juni 2022.
De Kerkraadse senioren die in 2022 65 jaar werden of worden, ontvangen pas in 2023 “ ‘t Senior Bledsje”.

‘t SeniorBledsje
Pandemische kleerscheuren
Hou het schip maar eens op koers als de ene na 
de andere woeste Coronagolf komt aanrollen. 
Alle hens aan dek, maar je voelt aan dat averij am-
per te vermijden zal zijn. Schadebeperking is dan 
het credo in de stille hoop dat achter de volgende 
golf het vaarwater bedaart. 
Zo ongeveer koerste ’t Senior Bledsje door de 
voorbije periode. In de wetenschap dat de reis 
duurt tot eind eerste kwartaal, maar of je vol-
doende vracht aan boord hebt als je voor anker 
gaat, bleef maar zeer de vraag. Zeker gezien het feit dat de 
omstandigheden ook hun weerslag hadden op de aanlevering van de goede-
renstroom. Deze uitgave heeft ’t Senior Bledsje behoorlijk tegen de stroom op 
moeten varen. De gewisheid dat vrijwel iedereen op zijn geheel eigen manier 
met de omstandigheden te worstelen had, gaf de redactie het gevoel dat ieder-
een ook voor elkaar begrip op zou kunnen brengen. 

In die zin vindt u een editie van ons blad op de deurmat, die we graag iets an-
ders en ook eerder hadden afgeleverd. Wij zelf zijn er trots op dat we, in weer-
wil van de beslommeringen van een roerige periode, een uitgave voor elkaar 
hebben gekregen. We hebben met z’n allen, u als lezer en wij als redactie, 
iets waarop we terug kunnen zien, tegen de tijd dat de wereld weer 
normaal z’n gangetje gaat en een pandemie verworden is tot een on-
schuldig virusje. 
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INFORMATIE

Dat vrijwilligers het ‘cement’ van 
onze samenleving zijn, zo ook in 
Kerkrade, beseffen wij als ge-
meentebestuur maar al te goed.

Ik heb vaker geschreven over het 
nut en de noodzaak van onze vrij-
willigers in Kerkrade, een onmis-
bare groep inwoners.

In Kerkrade zijn overal vrijwilligers 

te vinden: in de zorg, op scholen, 
in de wijkpunten, in de verenigin-
gen, noem maar op. En gelukkig 
maar, want waar zouden we zijn 
met al onze verenigingen, instellin-
gen etc. zonder al die fantastische 
mensen? 
Kijk alleen al naar de vele vrijwil-
ligers die verbonden zijn aan de 
redactie en verspreiding van ’t Se-
nior Bledsje. Zonder hun inzet was 
dit fantastische blad niet mogelijk.
Normaal zet de gemeente Kerkra-
de vrijwilligers in het zonnetje, ie-
der jaar een specifieke doelgroep.
COVID heeft echter de laatste 
twee jaar ervoor gezorgd dat we 
grote(re) bijeenkomsten met vrij-
willigers niet konden laten door-
gaan en dat is jammer.
Een andere uitdaging is het wer-
ven van nieuwe vrijwilligers om de 
continuïteit van de Kerkraadse ver-
enigingen en instellingen te waar-
borgen. Ook hierbij heeft COVID 
een negatieve rol gespeeld. 
Het actief bezig zijn binnen de ver-

enigingen en het elkaar ontmoe-
ten brengt dynamiek, waardoor 
leden bereid zijn om zich actief te 
gaan inzetten.
De komende maanden gaan we 
samen met de verenigingen/ in-
stellingen e.d. in gesprek om te 
kijken waar de gemeente kan on-
dersteunen. We hebben allen een 
groot belang in het in stand hou-
den van onze culturele instellingen 
en verenigingen, alsook in het in 
stand houden van al die vrijwilli-
gers die in de zorg e.d. actief zijn.
Daarom hopen we allen dat we 
weer snel naar het ’normale’ kun-
nen terugkeren om dat te kunnen 
oppakken.

Ik wens u een fijn voorjaar!

Met vriendelijke groet,

Leo Jongen,
wethouder Ouderenbeleid en Wel-
zijn.

Vrijwilligers, het ‘cement’ van onze samenleving…
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Het is voornamelijk een laagdrem-
pelige dienst. De chauffeur is geen 
taxichauffeur, maar een burger die 
graag een praatje maakt met de 
mensen. Of, zoals René zegt: “Het 
is een ‘maatje’ met een auto.”
In beginsel is het voor de mensen 
een goede en betaalbare oplos-
sing voor hun specifieke hulpvraag 
rondom vervoer. Na een poosje 
wordt de chauffeur een vertrouwd 
iemand. Het contact, de band tus-
sen mensen en chauffeur, groeit 
vanzelf. Men deelt elkaars levens-
verhalen tijdens de ritten en de 
fijne gesprekken zorgen, naast het 
transport van A naar B, voor een 
stukje preventie van eenzaamheid.

Tussen mensen
René heeft gewerkt op een post-
kantoor. Een baan in de dienst-
verlening en werken met en tus-
sen mensen was en is zijn passie. 
Vanaf de start van het ANWB 
AutoMaatje-project, zo’n 3,5 jaar 
geleden, toert René, tevens chauf-
feur van de boodschappenbus van 
Impuls als ‘AutoMaatje’. Hij meldde 
zich naar eigen zeggen ‘meteen bij 
het begin’. Na zeven jaar op de Im-
puls-bus trapte Corona op de rem 
van dat project en legde de rijder 
zich volledig toe op de nieuwe uit-
daging.
Een leven zonder die taak als vrij-
williger kan de Kerkradenaar zich 
niet meer voorstellen, zeker niet 
nu hij met pensioen is. Voor hem is 
de belangrijkste drijfveer het op-
bouwen van een band met men-
sen en mensen leren kennen. “Het 
worden bekenden en zelfs vrien-
den van mij. Daar krijg ik energie 
van. Zo nemen mensen ook wel 
eens wat mee als bedankje voor 
de hulp, of trakteren ze op een 
lekker broodje voor de lunch.”

AutoMaatje, hoe en wat
In Kerkrade zitten veel men-
sen thuis met een sociaal en/
of mobiliteitsprobleem. Dit leidt 
tot eenzaamheid. ANWB Auto-
Maatje biedt mensen de gelegen-
heid weer deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven. Het kan 
gaan om vervoer van en naar het 
ziekenhuis, fysiotherapeut, het 
bezoeken van een vriendin of een 
partner in een verzorgingstehuis. 
De chauffeur zelf zegt dat 80% van 
de ritten van en naar een zieken-
huis is. Hij rijdt naar Heerlen, Kerk-
rade, Sittard, Maastricht en Bruns-
sum. 

Alle ritten zijn overigens in zijn ei-
gen auto. Bij de reservering van 
de rit wordt rekening gehouden 
met een aantal aspecten, bijvoor-
beeld: is de burger aangewezen 
op een lage instap en/of bestaat 
de mogelijkheid om een rollator 
mee te nemen? Dit is van belang 
om te kijken of de auto past bij de 
beperkingen die een deelnemer 
heeft. De auto moet APK-gekeurd 

zijn en minimaal een WA-verzeke-
ring met inzittendendekking heb-
ben. 

Wil er iemand gebruikmaken 
van deze dienst, dan moet hij/
zij zich eerst aanmelden via het 
algemeen nummer van Impuls 
(045) 545 63 51. Er wordt dan be-
keken of ANWB AutoMaatje een 
passende vervoersvoorziening is 
voor de burger. 
Is dat zo, wordt hij/zij vervolgens 
geregistreerd als deelnemer in het 
project. Voor een ritreservering 
meldt de burger zich twee dagen 
van tevoren aan bij een planner in 
Kerkrade. Deze planner informeert 
in de poule van meerdere chauf-
feurs wie op het door de klant ge-
wenste moment wil rijden. 

De rit
Als er een datum is geprikt, wordt 
de klant teruggebeld en wordt 
globaal aangegeven wat de ver-
schuldigde onkosten van de rit 
zijn (€ 0,30 per gereden kilome-
ter vermeerderd met eventuele 
parkeerkosten, direct na de rit 
te betalen aan de chauffeur). De 
chauffeur krijgt een uitdraai van de 
ingeplande rit en op het afgespro-
ken moment meldt hij of zij zich bij 
de klant. Bij korte ritten wacht de 
chauffeur tot de afspraak voorbij 
is, zit er meer tijd tussen de heen- 
en terugrit, dan wordt er samen af-
gesproken wanneer de chauffeur 
weer ter plaatse is. 

René Janssen wisselt nummers 
uit met de klanten. In de praktijk 
komt het volgens hem wel vaker 
voor dat iemand à la minute naar 
het ziekenhuis moet of de huis-
arts nodig heeft. Ook om drie uur 
’s nachts. Als het dringend is, is 

hij snel ter plaatse. Dan gaat de 
regel van twee dagen van tevo-
ren niet op; je kunt mensen niet 
laten wachten. Dan bellen ze René 
zelf en als hij dan kan, dan rijdt hij. 
Over maatwerk gesproken!

Afspraken
Gedurende de coronatijd gaan de 
ritten van en naar het ziekenhuis 
gewoon door. De chauffeur wacht 
in de auto, omdat hij niet mee het 
ziekenhuis in mag. Als daar een 
nieuwe afspraak wordt gemaakt 
bij de balie, zeggen de mensen 
regelmatig: ‘Wacht even, ik vraag 
mijn chauffeur van ANWB Auto-
Maatje even of hij kan!’

De ‘bijrijder’ betreft vaak iemand 
uit de groep van ouderen of men-
sen die door omstandigheden 
geen auto meer hebben, omdat ze 
vaak ziek zijn of te oud om nog te 
rijden. “Met deze doelgroep hangt 
een bepaalde manier van wer-
ken samen”, vertelt René. “Zo kan 
het voorkomen dat een klant met 
Alzheimerdementie een afspraak 
vergeet. Daar moet je geduld en 
‘feeling’ voor hebben.” Flexibiliteit 

wordt verwacht wanneer je met 
mensen omgaat, zeker als chauf-
feur van het ANWB Automaatje. 
“Voordeel is wel”. grapt René, “dat 
de chauffeurs meestal ook van iets 
oudere leeftijd zijn.”

Op zoek naar twee nonnen
Bij mensenwerk horen natuur-
lijk ook mensenverhalen. En die 
heeft René genoeg. Bijvoorbeeld 
het verhaal van de mevrouw met 
de bos bloemen. Die waren voor 
een speciaal graf. Ze kon het graf 
niet vinden, dus René moest maar 
meezoeken. Zo verdeelden ze 
het kerkhof: “Pakt u die helft, dan 
pak ik die andere.” Liep René daar 
op een zonnige middag over een 
kerkhof, zoekend naar een graf 
van twee nonnen!
Het blijft ook vaak niet bij verha-
len. Zo vertelt René dat er vele 
vriendschappen ontstaan tijdens 
de ritten. Zoals die ene meneer, 
die wekelijks naar de Dormig 
(Wijkzorgcentrum Meander) werd 
gebracht om zijn vrouw op te zoe-
ken. Hij vertelde mooie verhalen 
over vroeger. Het contact bleef, 
ook toen zijn vrouw overleed. Of 

die keer dat René werd gevraagd 
of hij een ouder echtpaar een keer 
naar hun zoon in België wilde rij-
den. “Dat is dan voor mij ook een 
uitje”, lacht hij.
Neemt René iedereen mee? Ja, 
iedereen mag mee. Maar als je het 
te bont maakt, dan laat René dit 
ook duidelijk merken. Want, er zijn 
ook grenzen. Gelukkig gebeurt 
dit zeer zelden. De ervaren rijder 
is namelijk de rust zelve en een 
grote allemansvriend!

Oproep
Wilt u iets betekenen en houdt u 
ervan een belangrijke schakel te 
zijn in het leven van uw (senior) 
medemens? Dan kunt u voor meer 
informatie contact opnemen met 
de coördinator via telefoonnum-
mer 06 - 18 96 46 89, bereikbaar 
op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 8.30 - 17.00 uur of 
via het algemeen nummer van Im-
puls (045) 545 63 51. 
Er zal een gesprek met u plaats-
vinden en u wordt dan verder ge-
informeerd. Vrijwilligers moeten 
een Verklaring Omtrent Gedrag 
kunnen overleggen. 

Een maatje met ‘n auto
Een ‘AutoMaatje’ dus! René Janssen is chauffeur bij ANWB AutoMaatje. Deze vervoersservice is bedoeld 
voor minder mobiele inwoners van de gemeente Kerkrade met een hulpvraag op het gebied van vervoer 
binnen de regio. Mensen, die niet goed in staat zijn om zelf voor hun vervoer te zorgen en geen gebruik 
kunnen maken van het openbaar vervoer of op niemand in hun naaste omgeving kunnen terugvallen.
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“We doen gewoon allebei.” De 
wethouder tackelt het probleem 
onconventioneel. “Mogen er men-
sen in het kader van de dan gel-
dende Corona-maatregelen op 12 
maart binnenkomen, zijn ze van 
harte welkom. Is dat niet het geval, 
kan die trip door het zwembad en 
de sporthal ook online gemaakt 
worden. Thuis op de eigen laptop, 
telefoon of tablet.”

Ook ons ‘Bledsje’ kampt met de 
Corona-beperkingen. Waarschijn-
lijk hoort de officiële bezichtiging 
van burgers, zo die al door zal 
gaan, al lang weer tot het verleden 
als u het blad in de bus vindt. De 
pandemie heeft wel meer mensen 
op het verkeerde been gezet.
Wat dat betreft prijst de wethou-
der zich gelukkig.  “Vie en geloof 
me dit betekent voor Kerkrade 
een megaklus, is keurig binnen de 
grenzen van het budget (42,5 mil-
joen euro) gebleven en de tijds-
overschrijding vind ik, gelet op alle 
perikelen de voorbije twee jaar, 

zeer acceptabel. In plaats van de 
verwachte openstelling van de ac-
commodaties eind maart wordt dat 
nu ergens tweede kwartaal 2022.”
“Let wel”, zegt Huub Wiermans, 
“we hebben het over de facilitei-
ten, die onderdeel uitmaken van 
de totale gezondheids- en vitali-
teitsgedachte die we hier omar-
men. Kerkrade en vaak ook de 
omliggende (Parkstad)gemeenten 
bungelen onderaan op de lijstjes 
en statistieken als het om gezond-
heid en vitaliteit gaat. Daar kwam 
bij dat voorzieningen als D’r Pool 
en sporthal Kerkrade-West toe 
waren aan een fikse renovatie 
(kosten: vele miljoenen euro’s) om 
weer enigszins te beantwoorden 
aan de eisen van de tijd. Dan kun 
je beter gaan voor nieuwbouw, zo-
als we nu hebben gedaan.”

Uitkomst werd een totaalplan, niet 
alleen voor Kerkrade, maar voor 
de hele regio. Een politieke en 
bestuurlijke tour de force waarop 
Kerkrade apetrots is en waarvan 

omliggende, grote gemeenten met 
een mengeling van verwondering 
en jaloezie kennis namen en op 
den duur of nu al in participeren. 
De gemeente zelf committeerde 
zich aan de bijdrage van jaarlijks 
1,2 miljoen euro voor het komende 
decennium.  Die periode is uitge-
trokken om van de lelijke onderste 
plekken op de statistieken van-
daan te komen.

“Daar is veel meer voor nodig dan 
alleen de mooie sportvoorzienin-
gen die nu de deuren gaan ope-
nen. Dit is een eerste grote stap in 
een nieuwe bewustwording.  Vie 
staat voor levenslang kansrijk, met 
programma’s die investeren in ge-
zonde jeugd, vitaal ouder worden 
en vitale wijken. Met de inzet van 
een Kennis- en Expertisecentrum 
wordt Vie bovendien onmisbaar in 
de ambitie van de regio Zuid-Lim-
burg om te werken aan gezond-
heid en vitaliteit.”
Deze grondgedachte ligt onder 
de hele investering van 42,5 mil-
joen en de jaarlijkse inspanning 
die Kerkrade daar bovenop doet. 
Wiermans: “Als je het mij vraagt, 
zullen de inspanningen ook ver-
der gaan dan tien jaar. Je hebt het 
hier over een wijze van leven en 
ontwikkeling naar de toekomst. 
Onze programma’s, die veertig 
die er nu al uitgewerkt klaarlig-
gen, bestrijken een heel leven. 
Zeg maar kinderen met leerach-
terstanden naar vrouwen die net 
zwanger zijn tot en met de pro-
blematiek van eenzaamheid in je 
ouderdom.”

Ook ’t Senior Bledsje ziet binnen 
deze gedachte een nadrukkelijke 
taak liggen en zal aandacht blijven 
geven aan de met name op onze 
doelgroep gerichte activiteiten. En 
dus ook als er binnen Vie-Kerk-
rade momenten zijn om bij stil te 
staan, zoals de voltooiing van de 
Vie-locatie.

Zwembad met uitzicht

11 en 12 maart zijn dagen waarop 
de stad laat zien, wat van de in-
spanning terecht is gekomen. Be-
stuurlijke opening met partners en 
subsidiënten als Provincie, stads-
regio, IBA en Parkstad op 11 en de 
bezichtiging voor het publiek op 12 
maart. 
Terwijl de tegeltjes in het bad 
langzaam drogen, gaan de ge-
dachten van de wethouder al naar 
het moment dat hij zijn baantjes 
trekt. “Pas op, dat bad vol wa-
ter brengen is nog een hele klus. 
Daar is tijd en deskundigheid mee 
gemoeid om dat verantwoord te 
doen, met alle veiligheids- en hygi-
ene- en gezondheidsvoorschriften 

van dien. Geen kwestie van ge-
woon maar de kraan opendraaien 
en het bekken vol laten lopen.” Er 
moet dus nog behoorlijk wat water 
door de Anstelbeek stromen voor-
dat het nieuwe zwembad tot de 
rand gevuld is.

Het wordt een accommodatie die 
zich kan laten zien, met een ont-
vangstruimte en restaurant waarna 
je vervolgens kunt kiezen: links- of 
rechtsaf. Naar de baden of naar de 
sporthal met tribunes. “Ergens in 
het tweede kwartaal.” Veel precie-
zer valt niet te vernemen. Wel dat 
de entreeprijzen gelijk zijn als die, 
die thans in D’r Pool gelden. Dat 

50-jaar oude bad zal, op het mo-
ment dat de nieuwe accommoda-
tie gebruiksklaar is, voorgoed de 
poorten sluiten en wachten op de 
sloophamer.

Vanuit het verhoogd gelegen nieu-
we bad heeft de gebruiker door 
de grote raampartij een specta-
culair uitzicht op de groene val-
lei van de stad. “Het hele gebied 
wordt ingebed in een prachtig 
parklandschap, waarin mensen in 
de toekomst naar hartenlust kun-
nen wandelen, joggen, fietsen of 
anderszins recreëren. Alles met in 
het achterhoofd de basisgedachte 
van een gezond en vitaal leven.”

Online streamen of een gewone traditionele kijkdag? Pandemische 
onzekerheden hangen boven de tafel en het hoofd van wethouder 
Huub Wiermans. Ten tijde van het ter perse gaan van dit artikel voor 
’t Senior Bledsje moeten knopen doorgehakt worden, want op Vie-
locatie naderen de voorzieningen hun voltooiing en de Kerkraadse 
burger is nieuwsgierig.
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Ós klimaat en corona

Natuurliech jieëft ’t nuus sjönners, es went me ziech 
ongerhelt övver zaache va allewiel. D’r opa en de oma 
zunt al lang doeëd en zoeë wie die jeleëfd hant zou jenne 
mieë wille leëve. Die hant ocherm nog oane sjpeulmasjieng 
mósse helle en kallete övver ‘ne sjóttelsplak, övver d’r 
waesjkessel en övver de buut, woa de janse famillieje 
’t zamstiegs drin jong. 
Dan alaaf de modern tsiet. Wat hant vuur ’t jód. Me kiekt 
ziech d’r tellevies aa en weest wat me ziech muet aasjaffe 
of woa me hen muet jao. Mit d’r vliejer noa Mallorca vuur 
e paar sjienker va hónged, hotel en al. Doa kans te bauw 
nit mieë vuur heem blieve. Trouwens wen-s te dat al zouws 
wille, da kans te ’t diech vreks jód losse jao. De middaag 
weëdt diech braad; óp jiddere ek ligkt ing pizzeria woa-s 
te mar e appje hen broechs tse sjikke en e vieëdel sjtond 
sjpieëder sjteet e sjneuzelsje vuur de duur d’rmit. De 
jebroane doeve vleie diech nog jraad nit in d’r mönk, mar 
me kan ze ziech waal besjtelle.   
Sjaad dat corona ós de sjpas an ’t verzouwe is. ’t Heesjt 
dat vuur dat zelver sjood wure. De eëd weëdt tse werm. ’t 
Ies van d’r Nordpool is an ’t sjmilse, Siberië is Siberië nit 
mieë en dat wermer klimaat bringt allerlai microscopiesch 
ónjetsiefer onger de lu. Corona rejiert de welt. Hant v’r ’t 
Delta-virus nog nit övverleëfd, krient v’r Omikron en of dat 
nog nit jenóg wuur: de jelierde profetseie dat dat besjtemd 
nit d’r letste sjpasverderver zal zieë. 
In jiddes jeval zunt vuur waal allemoal jód vuurbereid óp 
wat ós tse wade sjteet. Dat me ziech hat losse sjprietse mit e 
vaccin is nog ’t wenniegste. En dat mónkkepje, doa jewend 
me ziech óch nog wal aa.  Uur zut van miech jewend, dat 
iech uuch ömmer tsietlieg waarsjau went ’t jet sjlimmes 
jieëft. Hat uur dra jedaad öm uuch jenóg closetpapier 
in hoes tse haole?  E paar honged rolle zou iech zare. Ze 
hant miech vertseld, dat ’t doa dra ‘t ieësjte jeet 
mangele. De auw lu häue dat vruijer óch al ens 
mitjemaad. Me mós ziech doch nit vuursjtelle, 
dat me dat mit de bloeëse vingere mós 
doeë. Dan nog lever jee klimaat!

D’r Battraaf

COLUMN

Wat is een KWIEK beweegroute?
KWIEK is een wandel- en beweegroute, die gebruik-
maakt van het straatmeubilair in de buurt. Volg de 
route en train uw balans, kracht en uithoudingsvermo-
gen. Leuk om te doen en goed voor lichaam en geest.

Hoe herken ik de KWIEK beweegroute?
De beweegroute is aangegeven met oranje-witte 
pijltjes op de stoepen en met speciale tegels met 
opdrachten. De start en finish zijn bij de entree van 
zorg– en revalidatiecentrum Hambos. Daar staat een 
informatiebord met een overzicht van de route. Via 
bijgaande QR-code kunt u de route op uw smartpho-
ne laden.

Voor wie is de KWIEK beweegroute bedoeld?
De beweegroute was allereerst bedoeld voor de 
klanten van dagcentrum Prima Vista, gelegen in zorg- 
en revalidatiecentrum Hambos. Bij de realisatie van 
de route zijn ook de bewoners (en bezoekers) van 
de Hambos en de Kapelhof betrokken. Maar nu 
de route er eenmaal is, kan iedereen 
hier gebruik van maken, 
jong en oud.

Hoe lang is de KWIEK beweegroute?
De beweegroute bestaat uit twee lussen van elk min-
der dan één kilometer. U kunt per keer één lus lopen 
of meteen twee achter elkaar.

Hoe is de KWIEK beweegroute ontstaan?
Medewerkers van MeanderGroep hebben het initia-
tief genomen. Het fonds FNO heeft de subsidieaan-
vraag van Miriam Halbach, manager Prima Vista, ge-
honoreerd. De Gemeente Kerkrade heeft geholpen 
met het ontwerp en aanleg van de route.

Wat zeggen gebruikers van de KWIEK 
beweegroute? 
• “Ik denk dat we hier nog jaren plezier van heb-

ben.” 
• “De route is zeker aan te bevelen voor iedereen 

die dat kan.” 
• “Ik vond het geweldig.”

Blijf vitaal met de KWIEK beweegroute 
Is het u al opgevallen? In Kerkrade-Centrum is een KWIEK beweegroute verschenen. MeanderGroep Zuid-
Limburg heeft de KWIEK beweegroute met hulp van de gemeente Kerkrade gerealiseerd. Vanwege corona 
is er  geen officiële opening geweest, maar u kunt de route gewoon gebruiken.

Vragen of opmerkingen
Voor vragen en/of opmerkingen over de KWIEK beweegroute kunt u contact opnemen met de afdeling 
Marketing & Communicatie van de MeanderGroep Zuid-Limburg, marcom@mgzl.nl en/of de afdeling 
Communicatie en Marketing van de gemeente Kerkrade, communicatie@kerkrade.nl

 1 SCHOUDERS DRAAIEN

 2 REKKEN

 3 KNIEHEFFEN

 4 OVER EEN LIJN LOPEN

 5 REIKEN

 6 BOKSEN

 7 OPSTAAN EN GAAN ZITTEN

 8 HAKKEN TENEN

 9 SNELWANDELEN

10 SCHOUDERS AANTIKKEN

11 BEEN STREKKEN

12 ARMEN RONDDRAAIEN

13 HOOFD KANTELEN

14 ZIJWAARTS AANTIKKEN

15 KNIEËN OPTREKKEN

16 SLALOMMEN

 RESTAURANT HAMBOS

 MARKT

 TREINSTATION

 PLATTEGROND
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Dagtochten en vakantiereis 2022
Nu we weer wat meer mogelijkheden hebben om 
te organiseren zijn wij weer als Kerngroep Centrum 
Zuid aan de slag gegaan om ons dagtochtenpro-
gramma 2022 weer voor elkaar te krijgen. 

Hieronder volgen de data van de dagtochten:
• 10 juni 2022 naar Mechelen (België)
• 07 oktober 2022 naar Delft
• 09 december 2022 naar kerstmarkt Düsseldorf.

Dit alles onder voorbehoud van de dan geldende regels.

Ook organiseren wij ieder jaar een meerdaagse 
reis voor de ouderen van Kerkrade.
Dit jaar is deze van 21 augustus t/m 30 augustus 
2022 naar Hotel Venedigerhof in Neukirchen am 
Grossvenidiger.

Deze reis is geschikt voor de iets mobielere oudere. 
Rollator géén probleem!
De kosten voor deze reis bedragen € 675,00 per 
persoon voor een 2 persoons kamer. Er is ook een 
aantal 1 persoons kamers beschikbaar. De prijs hier-
van is € 775,00. De prijzen zijn inclusief halfpension 
en excursies.
Voor aanmelding of informatie neemt u contact op 
met Riet Geurts, telefoon (06) 12 26 08 88.
Hopelijk mogen wij ook u verwelkomen.

INFORMATIE REIZEN

ANWB AutoMaatje is een vervoerservice bedoeld 
voor minder mobiele inwoners van de gemeente 
Kerkrade met een hulpvraag op het gebied van ver-
voer binnen de regio. 
De vervoersservice is bedoeld voor mensen die:
• niet goed in staat zijn om zelf voor hun vervoer 

te zorgen;
• geen gebruik kunnen maken van het openbaar 

vervoer;
• op niemand in hun naaste omgeving kunnen te-

rugvallen.

In Kerkrade zitten veel mensen thuis met een soci-
aal en mobiliteitsprobleem. Dit leidt tot eenzaam-
heid. ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegen-
heid weer deel te nemen aan het maatschappelijk 
leven.
Het kan gaan om vervoer van en naar het zie-
kenhuis, fysiotherapeut, het bezoeken van een 
vriend(in) of een partner in een verzorgingstehuis.

Als vrijwilliger vervoert u met uw eigen auto minder 
mobiele plaatsgenoten. 
Als u zich aanmeldt als chauffeur voor ANWB Auto-
Maatje, krijgt u een vergoeding van € 0,30 per kilo-
meter plus eventuele parkeerkosten. Uw auto moet 
APK-gekeurd zijn en minimaal een WA-verzekering 
met inzittendendekking hebben.  
  

Aanmelden als chauffeur voor ANWB Auto-
Maatje
Wilt u iets betekenen en houdt u ervan een be-
langrijke schakel te zijn in het leven van uw (seni-
ore) medemens? Dan kunt u voor meer informatie 
contact opnemen met de coördinator via telefoon-
nummer 06 - 18 96 46 89, bereikbaar op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 17.00 uur 
of via het algemeen nummer van Impuls 
(045)  545 63 51. 
Er zal een gesprek met u plaatsvinden en u wordt 
dan verder geïnformeerd.

Vrijwilligers moeten een Verklaring Omtrent Ge-
drag kunnen overleggen. 

Word ook AutoMaatje!

Wij zijn per direct op zoek naar chauffeurs voor ANWB AutoMaatje !!!

Mechelen, Hof van Savoye

Düsseldorf

Waarom alleen maar lezer? Tijdens 
gesprekken met senioren voor 
onze onderwerpen in ’t Senior 
Bledsje is gebleken, dat we niet 
alleen heel veel geïnteresseerde 
lezers bedienen, maar dat er in die 
grote groep, fantastische vertellers 
schuilen. En daar willen wij wat 
mee doen. Niet met (ver)schuilen 
achter talloze verhalen en wetens-
waardigheden van toen en nu, 

maar die lezer/verteller uitdagen 
met die wetenswaardigheden en 
anekdotes voor de dag te komen. 
Schrijf ze op in een brief, verhaal 
of steekwoorden en stuur ze naar 
ons.
De redactie maakt een selectie 
van de verhalen, of neemt contact 
op en benadert de inzender om 
zo’n wetenswaardigheid of sappi-
ge anekdote op te schrijven.

’t Senior Bledsje zou graag op die 
manier een interactieve commu-
nicatie met de lezer willen onder-
houden en zo onze doelgroep een 
podium bieden om wetenswaar-
digheden van toen en vandaag de 
dag uit te wisselen. Wij verheugen 
ons op jullie inzendingen en/of 
suggesties. Reacties graag naar
redactieseniorbledsje@impuls-
kerkrade.nl 

Lezer?
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Gezien de gewijzigde verkeers-
functie was het mogelijk om op 
de brug ‘om en om’ verkeer voor 
motorvoertuigen in te stellen. 
Busverkeer is weer mogelijk over 
de brug. Wat heet brug? Ontstaan 
is een lichtkunstwerk dat gezien 
mag worden. Functioneel en ar-
tistiek, tenminste ten tijde dat de 
straatverlichting brandt.

Licht voor de Locht
‘Licht voor de Locht’ is een licht-
choreografie voor- en een hom-
mage aan de historische spoor-
brug ontworpen door Diana 
Ramaekers. “Licht voor de Locht 
is een luchtig lichtconcept waarin 
een koel kleurenpalet de boven-
toon voert: wit, groen, blauw en 
violet”, aldus de lichtkunstenaar 
uit Kerkrade.
De choreografie toont alle facet-
ten van de brug in de dakcon-
structie: het licht beweegt soepel 
door de liggers heen in horizonta-
le en verticale trage bewegingen 
alsof de brug ademt. De kleu-

ren benadrukken het historische 
bouwwerk op elegante en res-
pectvolle wijze. Het licht materia-
liseert de constructie van de brug 
in koele tinten om het concept van 
‘Locht is licht’ te verbeelden en 
versterkt de ruimtelijke werking 
van de brug in haar totaalbeeld. 

Vormgeving
“Ik heb het lichtprogramma be-
dacht en vormgegeven in mijn ate-
lier en vervolgens samen met de 
programmeurs van ‘Oneeightyone’ 
uitgewerkt en aangepast aan de 
reële situatie op de constructie 
van de brug. Op de liggers van de 
dakconstructie zijn telkens twee 
armaturen aan elke zijde aange-
bracht: negen leggers maal twee 
armaturen aan elke zijde geeft in 
totaal 36 armaturen”, geeft Diana 
Ramaekers aan.

Om de strooiing van het licht naar 
de natuur en de bewoners toe te 
beperken zijn er kapjes speciaal 
voor elk armatuur gemaakt. Alles 

is vervolgens in exact dezelfde 
RAL kleur als de brug gespoten 
om een mooi geheel te vormen. 
Het lichtprogramma is aan de an-
dere zijde van de brug gespiegeld 
zichtbaar.

Licht voor de Locht ging op 30 
november de ‘lucht’ in. Het licht-
kunstwerk is in de avond gelijk-
geschakeld met de straatverlich-
ting en gaat om 24:00 uur weer 
uit. In de donkere maanden zal 
het licht in de ochtendschemering 
ook zichtbaar zijn om voor sfeer 
te zorgen.

Reconstructie Locht
Door het uitvallen van de spoor-
brug aan de Locht kwam de ge-
meente in de positie om na te 
denken over de toekomstige in-
richting van het hele gebied. Als 
gevolg van de aanleg van de bui-
tenring Parkstad kreeg ‘Kerkrade’ 
ook de brug over de Hamstraat in 
eigendom. Deze brug bleek tech-
nisch niet in orde. Kijkend naar de 
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totale verkeerssituatie is ervoor 
gekozen om de aansluiting van 
de Locht op de Hamstraat ingrij-
pend te wijzigen. Het viaduct is 
gesloopt en vervangen door een 
directe aansluiting van de Locht 
richting de Beitel. Daarmee is de 
provinciale weg (en het bedrijven-
park Rodaboulevard) direct ver-
bonden met het provinciale we-
gennet richting Aken. Ter hoogte 
van de grens is met een extra 
groenvoorziening weer een histo-
rische grenseik geplaatst.

Maatregelen
De Hamstraat en de Locht zijn 
van een zijdelingse aansluiting 
voorzien. Door deze verbinding 
zal minder verkeer gebruik maken 
van de Locht, wat gelegenheid 
bood om het gebied tussen de 
Hamstraat en de Drievogelstraat 
ook opnieuw in te richten. Hier is 
naast de rijbaan een vrij liggend 
fietspad voor beide rijrichtingen 
aangelegd. Ook is er een duide-
lijke groenstructuur gemaakt.

Faunamaatregelen In het hele ge-
bied zijn bovendien maatregelen 
uitgevoerd ter bescherming van 
de dierenpopulatie. Er leeft een 
dassenfamilie. In het verleden wa-
ren er vaker aanrijdingen met das-
sen. Door het plaatsen van een 
rooster en het aanbrengen van 
een dassentunnel, kunnen das en 
mens nu zonder ongelukken sa-
men in het gebied leven.

Spoorbrug Locht
De spoorbrug vormt binnen het 
gehele gebied een bijzonder ob-
ject. De brug is in 1925 aangelegd 
door de Nederlandsche Spoorwe-
gen als deel van de bekende Mil-
joenenlijn. Ter plaatse van Kerk-
rade West was een rangeer- en 
overslagstation waar kolen uit de 
verschillende mijnen voor verder 
transport werden herverdeeld. De 
brug heeft een forse lengte, die 
was noodzakelijk om het aantal 
sporen te kunnen overbruggen.

De originele brug is gemaakt als 

een staalconstructie met klinkna-
gelverbindingen. Dit type ver-
bindingen is sinds eind jaren ‘30 
van de vorige eeuw uit gebruik 
geraakt. De brug bestaat uit twee 
hoofdspanten, die boven en on-
der met dwarsverbindingen zijn 
gekoppeld. De exact uitgede-
tailleerde knooppunten en de 
combinatie van hoofdspanten 
en dwarskoppelingen maken de 
brug speciaal. Er zijn nog wei-
nig bruggen van dit type over in 
de wereld. De brug aan de Locht 
heeft nog een aantal ‘zusterbrug-
gen’ in Indonesië. Die zijn daar 
gebouwd tijdens de koloniale pe-
riode.

De fietspaden die aan de buiten-
zijde van de hoofdconstructie 
waren bevestigd zijn verwijderd. 
Door de combinatie van een licht 
kunststof dek en het verwijderen 
van fietspaden is het totale ge-
wicht van de brug verlaagd. Dat 
komt de uiteindelijke levensduur 
ten goede.

Een brug in volle glorievolle glorie

Lang is de spoorbrug op de 
Locht gesloten geweest. Waar 
de overspanning voorheen 
een periode slechts eensporig 
te berijden was, ging ze ver-
volgens helemaal op slot voor 
een uitvoerige renovatie. Om 
de brug toekomstbestendig te 
maken, is het houten brugdek 
vervangen door een kunststof 
dek. Hiervoor is ook de staal-
constructie in de rijvloer aan-
gepast. 
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Meer informatie?
T 045 546 74 80
E secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl

D’r Pool | Putgang 6 | Kerkrade
Anselderlaan 31 | Eygelshoven

Fysiotherapie nodig? woonzorg Elisabeth Stift is een 
sfeervol woon- zorgcomplex voor 
senioren, gerund door vrijwilligers. 
Ter aanvulling van ons team zoeken 
wij o.a. gastheren en -vrouwen, 
mensen voor het (tuin-)onderhoud, 
een ICT’er en bestuursleden.

Heeft u interesse?
Bezoek onze website:
www.woonzorgelisabethstift.nl
en plan vrijblijvend een afspraak.

woonzorg

Elisabeth Stift

 kan wel een 

handje hulp 

gebruiken!

Oproep aan alle lezers, die ’t Senior Bledsje
een warm hart toedragen
De redactie is op zoek naar bezorgers en een coördinator
voor de bezorging van ons blad in héél Kerkrade.

Bent u nog goed ter been en heeft u vier keer per jaar wat tijd over

om het blad in één van de Kerkraadse 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
Limburg kwam in 1867, door het 
traktaat van Londen, definitief bij 
Nederland. De Hollanders za-
gen niets in de mijnindustrie en 
concessies werden verkocht aan 
buitenlandse beleggers die wel 
brood zagen in de zo belangrijke 
energiebron. Pas na lang aandrin-
gen in het parlement door dr. No-
lens werden geen concessie meer 
verkocht en de Nederlandse Staat 
deed proefboringen op concessie 
B, een gebied tussen Spekholzer-
heide en Molenberg/Heerlen. Het 
zwarte goud werd hier gevonden 

en in 1903 werd begonnen met de 
aanleg van twee schachten door 
een Duitse firma. Door de Neder-
landse staat werd 15,5 hectare 
grond gekocht van Graaf de Mar-
chant et d' Ansembourg.  De mijn 
kreeg de naam van onze vorstin: 
Staatsmijn Wilhelmina.

 In 1903 begon de Staatsmijn met 
het bouwen van woningen voor de 
mijnwerkers. De mijndirectie gaf 
het dorpje de naam Terwinselen, 
naar de eeuwenoude boerenhoe-
ve, reeds genoemd in de kroniek 

'Annales Rodenses' uit de jaren 
1104-1157, geschreven door monni-
ken van de abdij Kloosterrade.
Het dorp groeide gestaag en in 
1918 werkten reeds 3000 mensen 
bij de Staatsmijn.

In 1919 koopt de katholieke kerk 
bijna 16 hectare van dezelfde 
graaf en begint met het bou-
wen van een lagere school en de 
kerk. Terwinselen ligt verspreid 
over drie gemeenten: Kerkrade, 
Schaesberg en Heerlen. Het Vre-
deshofje is het drielandenpunt van 

het dorp: de huizen links behoren tot de gemeen-
te Kerkrade, de woningen rechts tot de gemeente 
Schaesberg en de achterste woningen tot de ge-
meente Heerlen.

De Staatsmijn Wilhelmina zorgt goed voor 'haar' 
dorpje, dat inmiddels in de volksmond 'd'r Sjtaat' ge-
noemd wordt. Er wordt een verenigingsgebouw aan 
de Callistusstraat gebouwd, een badhuis voor de 
gezinnen van de mijnwerkers en menige vereniging 
krijgt subsidiegelden van de Wilhelmina. Terwinselen 
blijft groeien en enkele enthousiaste burgers vinden 
dat er een stadhuis moet komen zodat Terwinselen 
een eigen stad wordt.
Na de sluiting van de Staatsmijn in 1969 is pas goed 
merkbaar welke invloed Wilhelmina op het dorp 
had. Het verenigingsgebouw wordt gesloten en 
gesloopt, de jaarlijkse feesten met Koninginnedag 
worden nog maar summier gevierd. De landbou-
wers sluiten hun boerderijen en de protestantse 
kerk sluit haar poort, zij kunnen de huur niet meer 
opbrengen omdat veel mijnwerkers het dorp ver-
laten, op zoek naar nieuwe kansen in hun leven. 

De politiek vreest dat Terwinselen een spookdorp 
wordt. De Staatsmijn Wilhelmina wordt afgebroken, 
de schachten krijgen dikke proppen beton in hun 
mond geduwd.

Terwinselen ondergaat een metamorfose: op de 
plaats van de herenboerderij Firenschat wordt een 
bejaardentehuis met dezelfde naam gebouwd. Een 
bungalowpark verrijst op de plaats waar eens het 
voetbalveld van RKTSV lag. In de jaren zeventig ver-
rijst de wijk 'Op de Knip' in de velden waar ooit de 
boeren hun gewassen binnenhaalden. 

Er is geen enkele herinnering meer aan 'moeder Wil-
helmina'. In 2018 komen enkele mannen van het dorp 
bijeen om te pleiten voor een monument voor Staats-
mijn Wilhelmina, die ooit het leven van de burgers 
van Terwinselen beheerste. Op 29 september 2019 
wordt door burgemeester Petra Dassen en oud-mijn-
werker Jan Jager een monument ter nagedachtenis 
aan deze bewogen tijd onthuld: een twee meter hoge 
mijnwerkerslamp aan de Schaesbergerstraat, ter 
hoogte van het Vredeshofje.

14

Terwinselen
WILHELMINA’S “DOCHTER”

Op oude landkaarten van de 
Franse bezetter (1794-1815) 
staan de huidige wijken van 
Kerkrade vermeld als 'ha-
meau', het Franse woord voor 
gehucht. Zelfs Kerkrade-cen-
trum was in de ogen van de 
bezetter een 'hameau'. De 
abten van Kloosterrade ex-
ploiteerden  al eeuwenlang 
de kolenmijnen in het dal van 
de rivier Worm, gelegen tus-
sen Kerkrade en Herzogen-
rath. Door wateroverlast en, 
nog niet ontwikkelde, techni-
sche kennis was de ontginning 
van kolen kleinschalig. Mede 
door de in Engeland geboren 
industriële revolutie kon de 
productie van het zwarte goud 
worden opgevoerd nadat de 
Fransen waren verslagen. Men 
beschikte nu,  onder andere, over (stoom)pompen die het overtollige water snel afvoerden. Het tijdperk 
van de industriële kolenwinning deed zijn intrede. Mijnwerkers werden uit heel Nederland, en ver daarbui-
ten, naar de kolenmijnen gehaald. Steden begonnen te groeien, gehuchten werden dorpen en groeiden 
richting het centrum van Kerkrade.
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Net als de ‘minibiebs’ waar men-
sen boeken kunnen ruilen of mee-
nemen, vind je op steeds meer 
plekken een sociale deelkast. 
Zo’n ‘geven-en-nemen-kast’ staat 
nu ook bij ‘Just be Homes Kerk-

rade’ van de stichting HAVEN in 
de Kampstraat in Kerkrade-West. 
Wie helpt mee de kast gevuld te 
houden?

Het was al een hele tijd een wens 
van de stichting om een dergelijke 
buurtkast op te zetten in de wijk. 
“We zien dat onze bezoekers te 
maken hebben met armoede en 
vaak een ongezonde levensstijl. 
Ook al voor de coronacrisis, maar 
zeker tegenwoordig, merken wij 
dat steeds meer mensen moeite 
hebben rond te komen en gezond 
te leven”, aldus Jennie Rekers, vrij-
williger bij HAVEN.

Daarentegen hebben anderen 
vaak eten in de kast staan waar ze 
niets mee doen. Dat kunnen ze nu 
achterlaten in de deelkast. Buurt-

bewoners die het niet zo breed 
hebben, kunnen het dan mee-
nemen. Op die manier wordt de 
ander geholpen, voedselverspil-
ling tegengegaan en bijgedragen 
aan duurzaamheid. Een buurtkast 
kan ook helpen om mensen bij el-
kaar te brengen en te verbinden. 
De ‘Just be Homes’ zelf vormen 
natuurlijk al een ontmoetingspunt 
voor mensen die tijdelijk een vei-
lige haven nodig hebben en voor 
iedereen die het  even nodig heeft 
in zijn leven. Even weg uit de da-
gelijkse omgeving om tot rust te 
komen. Iedereen is welkom en kan 
tijdens de openingstijden gewoon 
binnenlopen. 

De stichting, die uitsluitend 
draait op vrijwilligers, hoopt na-
tuurlijk dat er veelvuldig aan de 
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kast wordt geschonken, zoveel 
mogelijk biologische produc-
ten, bijvoorbeeld uit moestui-
nen of van bedrijven. Voorbeel-
den zijn: verse groenten en fruit, 
ongeopende verpakkingen van 
bijvoorbeeld rijst met houdbaar-
heidsdatum. Maar ook andere 
huishoudelijke producten en za-
ken als maandverband zijn wel-
kom.
Vorige zomer is ‘Just be Homes 
Kerkrade’ begonnen met het 
aanleggen van een grote moes-
tuin. De oogst gebruiken zij deels 
voor de eigen bezoekers door de 
oogst te verwerken tot gezonde 
soepen, maar ze willen deze ook 
delen met de buurt via de kast. 

“De volgende stap is om work-
shops te organiseren om men-
sen te leren gezond te koken met 

weinig middelen. De regio Park-
stad, waarin HAVEN actief is, kent 
naar verhouding veel armoede en 
meer bewoners dan gemiddeld 
hebben een ongezonde levens-
stijl. We geloven dat de sociale 

deelkasten een bijdrage leveren 
aan het bevorderen van positieve 
gezondheid. Dat laatste is een 
provinciaal en regionaal speer-
punt. Ons initiatief sluit daar goed 
bij aan”, besluit Jennie. 

‘HAVEN I Just be Homes Kerkrade’ start met ‘geven-en-nemen-kast’
Voor en door de buurt; tegen verspilling; milieubewust; meer sociale cohesie in de wijk

Dag én nacht zijn de vrijwilligers 
van de Luisterlijn er voor mensen 
die op dat moment bij niemand 
met hun verhaal terechtkunnen, 
willen of durven. Bij de Luisterlijn 
vinden zij, in een anoniem ge-
sprek, steun, troost en een luis-
terend oor. Vooral aan het begin 
van de avond en in de nachte-
lijke uren is het druk en staat de 
telefoon roodgloeiend. Om alle 
oproepen te kunnen beantwoor-
den, zijn dringend nieuwe vrijwil-
ligers nodig. 
De Luisterlijn ontvangt per dag 
gemiddeld bijna 1500 oproepen. 
Meer dan de helft (56%) van de 
gesprekken vindt plaats buiten 
kantoortijden. 

24/7 
“Als voor veel mensen de werkdag 
erop zit, kantoren sluiten en de stilte 
van de nacht zich aandient, neemt 
de drukte bij de Luisterlijn toe. ’s 
Nachts, wanneer mensen niet kun-
nen slapen, is er grote behoefte om 
met iemand te kunnen praten over 
verdriet, zorgen of pijn”, zegt Leo 
Noordegraaf, directeur-bestuurder 
bij de Luisterlijn. “Hieruit blijkt wel 
hoe belangrijk het is dat we 24 uur 
per dag bereikbaar zijn. We zijn 
hiervoor afhankelijk van vrijwilli-
gers. Als er daarvan te weinig zijn, 
ontstaan er bereikbaarheidsproble-
men. En dat is heel wrang, vooral ’s 
nachts, omdat er vaak helemaal nie-
mand anders bereikbaar is.”

“Vooral de gesprekken in de 
nacht zijn bijzonder”
Peter en Kees werken al jaren als 
vrijwilliger, ook ’s nachts. Kees: “’s 

Nachts is de wereld klein, er ge-
beurt minder. Mensen komen meer 
tot rust, gaan nadenken over het 
leven, kunnen niet slapen en willen 
dan hun verhaal kwijt. Vaak kun-
nen ze dan niemand bereiken, want 
iedereen slaapt, behalve de Luister-
lijn.” Hoewel het zwaar kan zijn om 
nachtdiensten te doen, levert het 
ook veel mooie en zinvolle gesprek-
ken op. Vrijwilliger Peter beaamt 
dat. Hij geeft aan dat hij de nacht-
diensten voor geen goud zou wil-
len missen. “Als mensen ’s nachts 
wakker zijn heeft dat een oorzaak. 
Niet altijd, maar vaak ontstaan er 
daardoor bijzondere gesprekken. 
Mensen zijn ook dankbaar dat er ’s 
nachts naar hen geluisterd wordt.” 

Dringend vrijwilligers nodig
Toch is de bezetting een uitda-
ging, zegt Noordegraaf. “We zien 
enorme betrokkenheid onder 

vrijwilligers en velen zijn bereid om extra diensten 
te doen, maar ook zij hebben hun (nacht)rust nodig.” 
Om er toch voor zo veel mogelijk mensen te kunnen 
zijn, is de Luisterlijn dringend op zoek naar mensen 
die tijd en ruimte hebben om overdag en ’s nachts 
een luisterend oor te bieden. 

Meer informatie of aanmelden
Getrainde vrijwilligers doen wekelijks een dienst van 
vier uur. Daarbij is één keer per maand een nacht-
dienst onderdeel van het vrijwilligerswerk. Training 
en begeleiding vinden plaats op een van de 28 loca-
ties in het land. Mensen die geïnteresseerd zijn in het 
vrijwilligerswerk, kunnen terecht op www.deluister-
lijn.nl/vrijwilliger.

Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht beschikbaar voor een 
vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. De-
ze 24-uursbereikbaarheid onderscheidt de Luisterlijn 
van andere telefonische hulpdiensten. Door te luiste-
ren helpen de 1500 vrijwilligers mensen om zorgen, 
pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. De vrijwil-
ligers krijgen deskundige training en begeleiding.

’s Nachts is het stil, maar niet bij de Luisterlijn
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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.

Een groot feest aan het einde van een pandemi-
sche periode. Tenminste Din Houtema hoopt dat in 
het voorjaar van 2023 de scherpe kanten van Co-
rona tot het verleden behoren en er gelegenheid is 
om de ingetogenheid van het alledaagse bestaan 
eindelijk eens losgelaten kan worden. Een groot 
feest in Kerkrade zou dan op zijn plaats zijn.

“Als je je realiseert waar overal een streep door 
moest worden getrokken, of op het laatste moment 
afgelast is, dan wel slechts in sterk aangepaste vorm 
doorgang vond, dan word je daar niet vrolijk van.”, 
zegt de diaken (“met emeritaat”) van de Sint Lamber-
tuskerk. Grote evenementen als het WMC of het jaar-
lijkse carnaval moesten doorgeschoven of erger af-
gelast worden; vele jubilea vonden geen doorgang.”

Die gedachten lieten Houtema niet met rust terwijl hij 
zat te werken aan zijn dialectboek  “D’r Joep en d’r 
Martin”. Het standbeeld op de markt en de dialoog-
filosoof Martin Buber, symbolen van kameraadschap 
en samenwerking. “De pandemie heeft die samen-
werking behoorlijk parten gespeeld en de saamho-
righeid van de gemeenschap op de proef gesteld. 
Vanuit die geachte ontstond het idee voor een groot 
feest. Met name voor alle verenigingen, clubs en of-
ficiële organisaties die in de gewraakte periode een 
jubileum te vieren hadden en daarvan noodgedwon-
gen moesten afzien.

Met die gedachte toog Din Houtema richting stad-
huis en vond een gewillig oor bij wethouder Jo 
Schlangen met de ‘Joebilarentref’ zoals de werkti-
tel luidt, die inmiddels bovenop het initiatief geplakt 
is. “Met het enthousiasme van de wethouder en de 
toezegging het idee te ondersteunen alleen ben je 
er niet, ofschoon de positieve insteek van de ge-
meentelijke zijde belangrijk en heel welkom is. Het 
vormen van een werkgroep met mensen van kaliber 
en het enthousiasmeren van de verenigingen voor 
dit initiatief is de volgende stap naar een voor Kerk-
rade uniek evenement, Vandaar dat ik steeds overal 
aan de bel trek, want er is veel werk te verzetten in 
ruim een jaar tijd.”

Een feest voor en door de Kerkraadse verenigin-
gen die, naast het vieren van een jubileum, ook 
een fantastisch podium zullen krijgen om zich te 
presenteren en ook bijvoorbeeld hun ledenwerving 
een extra stimulans kunnen geven. “Dat lijkt mij bit-
ter nodig. Je ziet meer en meer dat verenigingen 
moeten vechten voor lijfsbehoud. Ik zelf kom uit de 

korenwereld en zie daar met lede ogen de terug-
loop van de ledenaantallen. 

Een verbroederingsfeest in de geest van ‘Joep en 
Martien’ zou een aanzet kunnen zijn om clubs en ver-
enigingen weer stevig in de schoenen te krijgen of 
een mogelijkheid om tegenover elkaar een fusiege-
dachte uit te spreken en samen een nieuwe en ge-
zonde toekomst in te gaan.

Wie zal het zeggen? Het WMC is ooit, in 1951, uit pure 
toeval in Kerkrade terechtgekomen om dat men in 
gemeenschapshuis van Heerlen een koempelfanfare 
uit Wales niet zo zag zitten. Dat feestje toen, duurt in-
middels al zeventig jaar

In die zin roep ik zoveel mogelijk officiële Kerkraadse 
verenigingen, clubs, gezelschappen etc. die in het 
kader van de Coronamaatregelen geen echt jubileum 
konden vieren, contact te zoeken met de organisatie 
via mijn mailadres: dinmiep@ziggo.nl

Joebilaretref 2023

Wat is een Meedenker?
De naam zegt het al, een Meeden-
ker (onafhankelijke cliëntonder-
steuner) is iemand die gratis met 
je meedenkt en die je helpt om 
je vragen helder te krijgen. Deze 
persoon denkt met je mee over 
passende hulp en kan meegaan 
naar een gesprek met een instan-
tie. Een Meedenker helpt bij het 
stellen van de juiste vragen, het 
bedenken van oplossingen en het 
maken van keuzes.

Wat doet een Meedenker?
Afhankelijk van je vraag kun je een 
beroep doen op een vrijwillige of 
een beroepsmatige Meedenker. 
Meedenkers helpen om je vraag/
vragen te verhelderen en om te 
zoeken naar passende oplossin-
gen. Ze kunnen als je dat wilt, ook 
praktische ondersteuning bieden, 
bijvoorbeeld bij de belastingaan-
gifte, papierwerk voor een zorg-
aanvraag of met je meegaan naar 
een gesprek.

Schakel een Meedenker in!
Er zijn verschillende manieren om 
gratis een Meedenker in te scha-
kelen.
1. Inlopen bij het Sjevemethoes, 

’t Westhoes of de Geldwijzer-
winkel. Aan de hand van je 
vraag, kunnen zij je helpen 
een Meedenker in te schake-
len.

2. Bellen naar 06 28 29 29 21, 
tussen 9.00 tot 11.00 uur be-
reikbaar en anders een be-
richtje op de voicemail in-
spreken om teruggebeld te 
worden.

3. Kijken op de website www.
kerkradewijzer.nl/meedenkers 
en zelf kiezen welke Meeden-
ker je wilt inschakelen, b.v. van 
KBO, Mentorschap, Steunpunt 
Mantelzorg, Ruggesteun, 
Cliëntenraad, Impuls of Mee.

‘Meedenkers Kerkrade’ voor jou!
Het kan iedereen gebeuren ....
... dat je aanloopt tegen een situatie of probleem waar je alleen lastig uitkomt. Dat kan gaan over geldza-
ken, zorg-aanvragen, wonen, eenzaamheid, vrijwilligerswerk of mantelzorg. Het liefst wil je het allemaal 
zelf oplossen, maar je hoeft het niet alleen te doen!
Het is altijd fijn als er iemand met je meedenkt en je helpt om de zaken weer op orde te krijgen. Dit kan 
een familielid of kennis zijn. Maar als dit niet kan of als je dit niet wilt, dan kun je ook gratis de hulp van 
een Meedenker inschakelen.

Blijf niet alleen 
met vragen 
rondlopen!

www.kerkradewijzer.nl/meedenkers
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Weet u waar deze 8 plaatjes in Kerkrade gefotografeerd zijn?
(Oplossing in de volgende uitgave van ‘t Senior Bledsje) 

Oplossing fotopuzzel 
van uitgave 4 van 2021
1. Herenanstelerweg richting 

kerk van Kaalheide vanuit 
Hammolenweg 

2. Toupsbergstraat 

3. Bushokje Nieuwstraat 

4. Heiveldplein/Sportstraat 
vanuit kunstwerk Heiveld-
plein 

5. Waterzuiveringsinstallatie 
hoek Tunnelweg N300 

6. Kerkberg in Eijgelshoven
7. Markt door de benen van 

d’r Joep 

8. Toren abdij Rolduc vanuit 
de Grensstraat in Haanrade

1 2

3

5

4

6

8

7

Vitaal Kerkrade maakt deel uit 
van het grootschalige gezond-
heids- en vitaliteitsproject Vie - 
Leven in beweging. Het doel is 
om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt in twaalf we-
ken dichter bij participatie in de 
samenleving te brengen. Dat kan 
zijn in de vorm van betaald werk 
alsook op het gebied van vrijwil-
ligerswerk of bijvoorbeeld man-
telzorg. 

Boost 
De deelnemers worden getraind 
op vier hoofdonderdelen: vitali-
teit, bewegen, voeding en par-
ticipatie. De trainingen vinden 
plaats op dinsdag en donderdag. 
Eerst een uur theorie gevolgd 
door een uur bewegen. Roger 
Franck was één van de deel-
nemers. “Vitaal Kerkrade heeft 
mijn leven een boost gegeven”, 
zegt hij. “Het sociale contact met 
de andere deelnemers, ervarin-
gen uitwisselen heeft mij goed 
gedaan. Ik doe best veel alleen 
en wil nu in groepsverband gaan 
sporten, de gemeente gaat me 
daarbij helpen. We zoeken naar 
iets dat goed bij me past.”  

De brede opzet van het program-
ma spreekt Franck bijzonder aan. 
“Aanvankelijk dacht ik dat we ie-
dere week uitsluitend over werk 
zouden praten, maar het tegen-
deel bleek waar. Er was veel vari-
atie in onderwerpkeuze en het 
bewegen zorgde ook voor afwis-
seling. Al snel verheugde ik me 
wekelijks op de afspraken. De 
meiden van de gemeente, Peggy 
en Kelly, deden het ook super. 
Jammer dat het programma is af-
gelopen.”
Roger Franck kampt met hart-
problemen en zou het liefst in de 
toekomst enkele uren vrijwilli-
gerswerk of betaald werk (ver-
koop) willen verrichten. “Ik kom 
graag onder de mensen en wil 
nog iets bijdragen aan de maat-
schappij. Daarnaast is wat extra 
geld ook welkom, want een bij-
standsuitkering is geen vetpot”, 
zegt hij.

Vrijwilligersbaan
Iris Balendonck nam ook deel 
aan het programma. Ze hoopt dit 
jaar snel een vrijwilligersbaan te 
vinden. Het liefst in de zorg en 
als het kan in de keuken. “Want 

ik vind koken heel leuk.” Iris 
woont als gescheiden moeder 
alleen. “Toen ik jong was heb ik 
voor de zorg van mijn kinderen 
gekozen”, zegt ze. “Een baan is 
erbij ingeschoten. Uiteindelijk 
wil ik groeien naar een betaalde 
parttime job, maar eerst wil ik er-
varing, ritme en zelfvertrouwen 
opdoen via vrijwilligerswerk. Niet 
te grote stappen in één keer.”   

Dit jaar zijn drie terugkomda-
gen gepland. Peggy Ras-Sen-
den: “We bespreken dan waar 
de deelnemers op dat moment 
staan. Hoever zijn ze in het reali-
seren van hun persoonlijke doe-
len? Wat is er eventueel nog aan-
vullend nodig? Hoe kunnen wij 
als gemeente nog ondersteuning 
bieden?” Vanwege corona is het 
vooralsnog onduidelijk wanneer 
de volgende groepen van start 
gaan.

Roger Franck (midden) en Iris 
Balendonck (rechts) hebben met 

succes het programma Vitaal 
Kerkrade afgerond.

Werken aan nieuwe doelen in Vitaal Kerkrade
De eerste tien deelnemers van het programma Vitaal Kerkrade hebben met succes de training afgerond. 
Zij ontvingen in het Flexiforum een certificaat als bewijs van deelname en een fruitmand. Re-integratie-
consulente Peggy Ras-Senden van de gemeente Kerkrade was één van de begeleiders: “Het was mooi om 
de deelnemers te zien groeien. Een ieder heeft op zijn of haar manier de nodige vooruitgang geboekt.” 

INFORMATIE
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De gemeente Kerkrade schonk onlangs tijdens de Week tegen eenzaamheid aandacht aan de ontmoe-
tingsruimtes in wooncomplexen en woonzorgcentra. Of, zoals Kerkrade ze noemt, de buurtkamers. Zo 
was er een speciale bijeenkomst voor afgevaardigden van de buurtkamers om te inventariseren hoe het 
hier gaat. “Want de buurtkamers spelen een belangrijke rol in onze aanpak van vitaliteit en gezondheid 
en het tegengaan van eenzaamheid”, zegt wethouder Leo Jongen van Kerkrade. Dat de buurtkamers ge-
raakt zijn door corona bleek duidelijk tijdens de bijeenkomst. Haast alle activiteiten werden stopgezet en 
zijn lang niet overal opgestart. Om dat te stimuleren, gaat de gemeente cheques van € 250 uitreiken aan 
buurtkamers die dit nodig hebben om weer met activiteiten te kunnen beginnen. Ook biedt de gemeente 
ondersteuning, bijvoorbeeld bij het maken van flyers. Wethouder Jongen beseft dat ouderen misschien 
angstig zijn om samen te komen en corona opnieuw kan zorgen voor het stopzetten van net opgestarte 
activiteiten. “Daarom zullen we in januari opnieuw polsen hoe het gaat. “Want”, besluit hij, “aandacht 
voor elkaar is belangrijk.”

Kerkrade reikt cheques uit voor activiteiten in buurtkamers
Interview
Elkaar ontmoeten is van 
levensbelang
“Met elkaar bezig zijn, dat houdt 
mensen in leven. Zo blijven ze vi-
taal.” Peter ter Horst vat het belang 
van elkaar ontmoeten in zaaltjes 
treffend samen. Hij is lid van de 
bewonerscommissie Klein Winse-
len, die waakt over de activiteiten 
in ’t Jod Tsimmer. Een mooi zaaltje 
in een complex met zorgwoningen 
naast wijkzorgcentrum Firenschat 
in Kerkrade.

Hier vonden tot maart 2020 regel-
matig activiteiten plaats. En die 
zijn najaar 2021 weer voorzichtig 
opgestart. Al is het onzeker of co-
rona opnieuw roet in het eten gaat 
gooien. Toch vindt Peter ter Horst 
het belangrijk om dit verhaal te 
vertellen. “Want”, zegt hij, “zon-
der activiteiten en ontmoetingen 
verpieteren mensen achter hun 
voordeur. Ik heb in de coronacrisis 
gezien wat het met mensen doet 
als ze alleen maar binnen zitten: je 
ziet ze gewoon elke week ouder 
worden, ook de opgewekte en 
fitte bewoners. Dat heeft ons echt 
verbaasd.” Natuurlijk, als het moet, 
dan zullen ze de activiteiten weer 
stopzetten, benadrukt hij. “Maar 
we zullen ze ook weer oppakken 
zodra het kan.”

Kienen en koffie-uurtje 
Hij vertelt het gezeten aan de ta-
fel in ’t Jod Tsimmer, waar John 
van der Molen en Agnes Pozun 
ook zijn aangeschoven voor het 
gesprek. De laatste is als lid van 
de bewonerscommissie eveneens 
actief betrokken bij ’t Jod Tsimmer. 
En commissielid John van der Mo-
len ziet toe op het zaaltje van de 
seniorenwoningen van De Smids-
hof bij Firenschat. Hun verhaal is 
illustratief voor de vele zaaltjes en 
ontmoetingscentra van wooncom-
plexen en wijkzorgcentra in de 
regio: op veel plaatsen hebben de 
activiteiten lange tijd vrijwel stilge-
legen. Bovendien worden die op 
veel plaatsen niet of slechts voor-
zichtig opgestart en zijn mensen 
soms huiverig om weer deel te ne-
men. “Mijn dochter is vrijwilliger en 
is hier nu weer met kienen gestart. 
Ik help haar daarbij. Laatst waren 
er toch tien mensen en dan zie je 
hoe blij mensen zijn om weer met 
anderen te zijn. Want de mees-
ten van hen wonen alleen”, vertelt 
Agnes Pozun. John van der Molen 
knikt. “In ons zaaltje hebben we 
nu weer een koffie-uurtje. Daar 
komen alleen dames op af. Daar-
om gaan we nu maandelijks een 
borreluur organiseren. Mogelijk 
komen mannen daar eerder op af. 
En dat is belangrijk, want ook die 
moeten niet binnen blijven zitten.” 

Meer activiteiten
Ze hopen uiteindelijk weer meer 
activiteiten van voor de coronacri-
sis op te kunnen pakken. Zoals het 
sjoelen en koersballen, de kerst-
brunch en carnavalsviering. “Ik 
ben het afgelopen jaar wel nog als 
Paashaas en Kerstman met een 
attentie langs de deuren gegaan”, 
vertelt Peter ter Horst. “Dan merk 
je hoe fijn mensen het vinden om 
even een praatje te maken. Ze ver-
langen ernaar om elkaar weer te 
zien.”
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voor iedereen!
• maatschappelijk werk

• sociaal raadslieden

• vrijwilligerscentrale

• jeugd- en jongerenwerk

• jeugd en gezin

• welzijnswerk
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