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Nieuwe lente
De klankstad maakt zich op voor haar vierjaarlijkse muziekhoogtepunt: het WMC. Gelukkig dat van
een jaar uitstel (door Corona) geen afstel kwam.
Toen duidelijk werd dat de organisatie van het

wordt gerealiseerd als samenwerkings-

globale evenement dit jaar niets meer in de weg

project van Impuls, MeanderGroep, de

stond, maakte voorzitter Max Kousen plaats voor

Centrale voor Ouderen en de Katholieke Bond van Ouderen.
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beoogd opvolger Bert Corneth. Binnen de WMCorganisatie werd tevens de functie van algemeen directeur bezet door een andere Kerkradenaar: Marcel Andriolo.
Nieuwe leiding staat voor nieuw elan. Dat moet tevens voor het gemeentebestuur van de stad gaan gelden. Ook tijdens het WMC wordt de eerste viool in
dat bestuur door burgemeester Petra Dassen gespeeld. De rest van het orkest
dat de komende vier jaar de juiste toon moet zien te vinden, is behoorlijk gewijzigd. De wethouders Leo Jongen, Huub Wiermans, Bert Bejas en al in een
eerder stadium Dion Schneider hebben in de orkestbak ruimte gemaakt voor
Alexander Geers, René van Drunen, John Roland en Jo Paas. Tim Weijers en
Jo Schlangen bleven op hun plek.
Een nieuwe lente voor het WMC en haar stad.

Beleef Historisch Kerkrade:
geslaagde spaaractie
Wat in april als ludieke spaaractie startte, wakkerde afgelopen
maanden de verzamelzucht in
Kerkrade danig aan. Op internet
ontstond een levendige ruilhandel
onder jong en oud. Vraag en aanbod van historische plaatjes om
de speciaal ingerichte album van
uiteindelijk zo’n kleine 250 foto’s
te voorzien.

Een van de vele
voorbeelden die
de actie Beleef
Historisch Kirchroa losmaakte
in de voorbije
maanden. Na
de mokken
en het Kerkraads monopolyspel sprak dit initiatief van
Jumbo Kerkrade zo aan dat de
gemeente onder het motto van de
stadsleuze ‘Beleef Kerkrade’ participeerde in de opzet. “Een actie
om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken
met de historie van de stad”, aldus
wethouder Tim Weijers. Collega
Jo Schlangen vult aan: “Natuurlijk
was het onmogelijk een compleet
overzicht te maken, maar dankzij de inzet van veel verenigingen
en organisaties lukte het wel een
mooie compilatie van foto’s bij elkaar te krijgen.”

Bert Nijsten, 78 jaar, geïnteresseerd al zo lang hij zich kan herinneren in alles wat met de historie van zijn stad te maken heeft,
schakelde vrienden, kennissen en
medebewoners van het appartementencomplex in het Rolduckerveld in tijdens zijn speurtocht naar
de begeerde objecten, spiedde in
de sociale media naar ontbrekend
fotomateriaal en zette zijn ‘dubbelen’ als ruilobject in. Tevens begon
hij aan een tweede album die bestemd was voor dochterlief.

De ervaring van verzamelaar
Nijsten leerde dat je ongeveer
het dubbele aantal plaatjes, gelet op de doublures, nodig had
om een album vol te krijgen. “Bij
elkaar een mooi historisch overzicht zeker wat het beeldmateriaal aangaat. De begeleidende
teksten vond ik daarbij achterblijven. Daar had ik meer van verwacht. Maar al met al hebben,
denk ik, genoeg mensen oud en
jong veel plezier aan dit initiatief
beleefd.”

De redactie.
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De belangenbehartiger voor ouderen in Kerkrade
De Seniorenraad adviseert de gemeente Kerkrade en de Zorg- en Welzijnsorganisaties over het ouderenbeleid. De Seniorenraad heeft een brede achterban. Een belangrijke taak van de Seniorenraad is het geven van gevraagd en ongevraagd advies
aan het College van B&W en de gemeenteraad t.a.v. beleid dat ouderen direct of indirect raakt. In de regel doet de Seniorenraad dit als co-creant bij de voorbereiding van het beleid. Vaak neemt de Seniorenraad ook het initiatief om een project te
realiseren. Voorbeelden hiervan zijn Blijvend thuis in eigen huis, voorlichting Valpreventie in en om het huis en Eenzaamheid.
26% van de bevolking van Kerkrade is 65
jaar of ouder. Een grote groep dus van
circa 12.000 personen met eigen wensen en
problemen, die behoefte hebben aan
specifieke belangenbehartiging.
De Seniorenraad Kerkrade is een in 1993
opgerichte stichting. Een aantal bestuursleden wordt op voordracht van diverse
Kerkraadse ouderenorganisaties benoemd.
De leden van het bestuur worden benoemd
door de Raad. Naast een onafhankelijke
voorzitter kan de Raad ook een aantal
onafhankelijke leden of adviseurs benoemen
op basis van ervaring en of deskundigheid.
Het aantal bestuursleden bedraagt maximaal 14.

Onderwerpen waar de Seniorenraad zich
onder meer mee bezig houdt zijn o.a.












de financiële positie van ouderen
goed en betaalbaar wonen, huisvesting
ouderen
de kwaliteit van zorg en dienstverlening
de toegankelijkheid van voorzieningen
de recreatieve mogelijkheden
de maatschappelijke participatie van ouderen
mobiliteit
gezond oud worden
onafhankelijke cliëntenondersteuning (beleid)
vitale wijken

De Seniorenraad bestaat uit de volgende
leden:
Wim Beulen
Jo Boss
Carietha Hochstenbach
John Huijnen
Margriet van Leusen (voorzitter)
Jo Linders (vicevoorzitter)
Thea Lurken-Ploum (penningmeester)
Guus Mouwen (secretaris)
Truus Ploum-Cools

Contact

Seniorenraad Kerkrade
Postbus 140,
6460 AC Kerkrade
of mail seniorenraadkerkrade@gmail.com
Meer informatie is te vinden op
www.seniorenraadkerkrade.nl
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25 jaar Eurode Rolstoelwandeldag op 27 augustus 2022
In 1997, 25 jaar geleden, heeft het Platform Gehandicaptenbeleid Kerkrade samen met het Forum für
Menschen mit einer Behinderung Herzogenrath de
eerste Eurode Rolstoelwandeldag georganiseerd.
Sindsdien vindt deze wandeldag elk jaar plaats in augustus. Het ene jaar wandelen we in Herzogenrath
en dan weer in Kerkrade. In Kerkrade organiseerden
we de dag dan in en om de Abdij van Rolduc.
De organisatie van de Nederlandse editie is sedert een aantal jaren overgedragen aan de Zonnebloem-regio Kerkrade-Landgraaf en mede daardoor
groeide de Eurode Rolstoelwandeldag uit tot een
regionaal evenement. Met de jaren werd het aan-

tal deelnemers echter steeds groter en moesten we
op zoek naar een andere locatie. Die hebben we
uiteindelijk gevonden in Terwinselen. In 2020 kon
deze bijzondere dag wegens corona geen doorgang
vinden. Vorig jaar heeft de Rolstoelwandeldag weer
plaatsgevonden in Herzogenrath, in verband met corona geheel in de buitenlucht. Dit jaar dan weer net
als eerdere jaren vanaf het Sjtaaterhoes te Terwinselen.
We hopen er samen met vrijwilligers en deelnemers
een bijzondere dag van te maken.
Natuurlijk zal rekening gehouden worden met de actueel geldende corona-maatregelen. We adviseren
vrijwilligers, gasten en begeleiders zich bij coronagerelateerde klachten te laten testen en indien nodig
thuis te blijven.
De organisatie hoopt na de vervelende corona-tijd
dit jaar weer een groot aantal rolstoel- en scootmobielgebruikers uit de Euregio te kunnen verwelkomen. De laatste jaren nam een groep van ca. 200
personen deel aan dit evenement. De begeleiding
wordt verzorgd door familie, vrienden of vrijwilligers.
Ook wordt ondersteuning geboden door BB Medica
en het Rode Kruis. De eigen bijdrage wordt bewust
laag gehouden en bedraagt € 8 per deelnemer. Dit

kan alleen gerealiseerd worden door financiële
steun van meerdere organisaties en sponsoren.
De organisatie is er alles aan gelegen om dit
evenement voor de deelnemers tot een onvergetelijke dag te maken. De wandeling in 2019
vanuit het Sjtaaterhoes via Kasteel Strijthagen
en Overste Hof bleek voor een aantal deelnemers erg zwaar. Vandaar dat dit jaar de mogelijkheid bestaat om te kiezen voor een wandeling met minder helling.
De Rolstoelwandeldag begint om 10.00 uur en
na de officiële opening zullen de deelnemers
starten met de wandeling. Na afloop van de
ongeveer twee uur durende wandeling wordt
de deelnemers een lunch aangeboden. Vervolgens kunnen de deelnemers genieten van een
muzikale middag. Met een traditionele tombola
zal het feest ter gelegenheid van 25 jaar Eurode
Rolstoelwandeldag om 17.00 uur worden afgesloten. Inschrijven voor deelname is mogelijk tot
uiterlijk 28 juli. Voor verdere informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met
Frans Driessen,
Poststraat 24,
6464 AX Kerkrade (tel. 06-30410336)
of per e-mail fhm.driessen@home.nl

Sant’Egidio (Caritas045) en HAVEN openen een nieuw maaltijd-uitgiftepunt in Kerkrade-West
HAVEN | Just be Homes

Bij HAVEN mag een bezoeker tot zichzelf komen
en de rust vinden waar misschien al heel lang naar
wordt verlangd. Je vindt er een luisterend oor, een
kopje koffie of een zakdoek. Een bezoeker kan
zich terugtrekken en omringen met stilte in een
van de stiltekamers. Bij HAVEN oordelen of adviseren ze niet. Ze maken tijd vrij, zodat eenieder zelf
kan ontdekken wat werkt om weer in zijn kracht te
staan. Een plek zonder oordelen en verplichtingen
waar je alleen maar hoeft te ‘zijn’: Just be Homes!
HAVEN werkt zonder indicaties, wachtlijsten of
procedures; je kunt gewoon langskomen (openingstijden zie www.justbehomes.org) of contact
opnemen via (045) 535 506 95.

Geven- en nemenkast

Op de locatie in de Kampstraat in Kerkrade staat
een nieuwe buurtkast!
Deze ‘geven- en nemenkast’ staat buiten bij HAVEN voor de deur en is bedoeld voor allerlei houd-

bare levensmiddelen en overige boodschappen
zoals verzorgingsproducten (die ongebruikt zijn).
Het motto is: NEEM wat je nodig hebt en SCHENK
wat je missen kunt!

Nieuwe samenwerking

De Gemeenschap van Sant’Egidio, voorheen Caritas045, en stichting HAVEN slaan de handen
ineen. Samen realiseren zij een nieuw uitgiftepunt
op de locatie Kerkrade in de Kampstraat 69. Hier
zijn inwoners van Parkstad met een minimuminkomen iedere donderdag tussen 16.30 en 18.30
uur welkom om gratis een gezonde maaltijd in
ontvangst te nemen. Je hoeft je vooraf niet aan te
melden.

Sant’Egidio

De Gemeenschap van Sant’Egidio zet zich in voor
Parkstad in het kader van armoede- en eenzaamheidsbestrijding. Zo worden er wekelijks ruim 1500
maaltijden kosteloos verstrekt aan mensen die
dit goed kunnen gebruiken. Na gesprekken met

bezoekers van de locatie van Sant’Egidio in
Chèvremont, bleek er een duidelijke behoefte te zijn aan een locatie in Kerkrade-West.
Door de samenwerking aan te gaan met
Stichting HAVEN kan in deze behoefte voorzien worden.

Vrijwilligersinitiatief

HAVEN realiseert dit uitsluitend met mensen
die zich vrijwillig inzetten. Met het oog op uitbreidingsplannen in de regio, zoekt de stichting nog naar mensen die zich vrijwillig voor
HAVEN willen inzetten. Bijvoorbeeld: lieve
begeleiders met een luisterend oor, mensen
die helpen met de uitgifte van de maaltijden
van Sant’Egidio, mensen met groene vingers
die willen meehelpen in de tuin of mensen
die op een andere manier iets willen betekenen voor een ander.

Meld je aan via
www.justbehomes.org/help-mee/
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Een huisarts denkt na over zijn laatste recept

Chris Hanssen met pensioen

Als praktiserend huisarts trok drs. W.C.J. ‘Chris’ Hansssen ruim veertig jaar geleden in de praktijk van de
al ‘op Sjevemet’ gevestigde collega Ton van Dam. Samen bekommerden ze zich om het wel en wee van
de bevolking in de Kerkraadse wijk. Confrère Van Dam nam lang geleden al de wijk richting Zeeuwse
kust; Chris Hanssen zelf gaf afgelopen jaarwisseling symbolisch het met de esculaap versierde estafettestokje over aan zoon Tyas.
“Het was oorspronkelijk de bedoeling dat ik al een jaar eerder was gestopt. Tyas evenwel was nog op
zoek naar een collega die samen met hem de praktijk zou runnen. Vandaar dat ik er nog een jaartje aan
vast knoopte. Dat kwam hem en het Medisch Centrum De Linde al goed uit vanwege alle drukte die er
met Corona bij kwam.”
De eerste twaalf jaar na zijn studie
aan de universiteiten van Nijmegen
en Maastricht deelde Chris Hanssen de praktijk op de hoek Zon- en
Prinses Beatrixstraat met de daar
reeds gevestigde huisarts drs. Van
Dam. Twaalf jaar hield die samenwerking stand tot het moment dat
Chris en echtgenote Marianne besloten zelf een eigen huis elders
in de wijk (plan Lückerheide I) met
een daaraan gevestigde artsenpraktijk te betrekken.

Grenzen

“Op 1 juli 1994 zijn we daar gestart.
Een spreekkamer, een wachtkamer en twee keetjes. Improviseren
troef aan de Antoon Hubbenstraat.
Een mooie locatie, maar al gauw
liepen we daar tegen onze grenzen
aan, zo snel groeide ons patiënten-

bestand.”
Echtgenote Marianne, tevens de
assistent van haar man, vat het
treffend in een zin samen: “Wachtkamer overvol, diabetespatiënten in de kinderspeelkamer, in de
bijkeuken COPD-zorg en voor de
mensen waarvoor eigenlijk geen
plek meer was, was er altijd nog
een stoel vrij in de keuken.”
Chris kwam handen en tijd te kort.
Marianne had het zo mogelijk nog
drukker met haar werk aan de ontvangstbalie en de vier opgroeiende kinderen die het gezin inmiddels telde. Vijftien jaar ploeteren
en helemaal uit het jasje groeien.
“Ik moest soms wel eens denken
aan die vrachtwagenchauffeurs die
verplicht hun rust moeten houden
en dat dit geregistreerd wordt op

schijven. Ik begon om zeven uur
’s ochtends in de praktijk, werkte
tot vijf in de middag en meldde me
vervolgens bij de Nightcare om
daar nog een dienst te draaien.
Een grote praktijk betekende een
grotere inzet, dus meer diensten,
als arts bij de Nightcare. Per jaar
kwam ik daar op een totaal van
acht werkweken. En niks geen
computer in het begin. Alles werd
aanvankelijk nog keurig met de
hand geregistreerd.”

Schaalvergroting

Weer stond het artsengezin voor
een belangrijke keuze: schaalvergroting. Maar nu zou een ruimer
onderkomen alleen niet meer toereikend zijn. “Het takenpakket voor
de huisarts nam met de jaren toe.
Het zorgsysteem en de zorginhoud
zijn veranderd mede door een verdere centralisering van de ziekenhuizen. Ook de digitalisering heeft
zijn invloed op het systeem niet
gemist. Zorg is verder op afstand
komen te staan en dat wederom
brengt nieuwe uitdagingen met
zich mee. We zitten midden in die
ontwikkeling en er zal in de toekomst nog heel wat veranderen,
maar dat is dan voor Tyas en zijn
generatie. Ik zal dat op gepaste
afstand volgen. Mijn taak heeft wat
dat betreft hooguit bestaan uit het
mede opleiden van die nieuwe
generatie. Afgelopen jaren liepen
afwisselend zo’n dertien aankomende huisartsen gedurende een
jaar mee om een kijkje in de ‘keu-

ken’ te nemen. Nuttig werk met het
oog op de toekomst. Bovendien
word je op die manier ook zelf fris
gehouden in dit boeiende vak.”
En die zogenaamde keuken draagt
sinds oktober 2009 officieel de
naam Medisch Centrum De Linde. Een heuse organisatie waarin naast de huisartsen vijf praktijkondersteuners, vier assistentes
(waarvan een in opleiding) en een
praktijkmanager actief zijn. Veertig
jaar geleden, toen Chris zijn eerste
patiënt begroette in de spreekkamer, zag zijn wereld er nog wat
anders uit. Fonds- of particulier
verzekerde?
Terugdenkend aan dat verschijnsel, aan die tweedeling in de maatschappij, verzekert de huisarts-inruste dat het bij hem nooit tot een
verschil in mens of behandeling
heeft geleid. “Natuurlijk had je te

maken met mensen die met egards
behandeld wilden worden, maar ik
heb nooit verschil gemaakt. Voor
mij gold altijd het adagium: het
moet van twee kanten leuk zijn,
voor de patiënt en voor mij.”
Onder de huisartsen was Chris
Hanssen ongetwijfeld de ‘marathonman’. Duurlopen waren zijn
lust en leven naast zijn beroep en
gezin. De geëffende paden heeft
hij inmiddels vaarwel gezegd en
vervangen door het wat ruigere
terrein: trailrunning. “Duurlopen in
bossen en gevarieerd terrein, wat
meer op en af. Dat gevarieerde
en het in de natuur zijn en presteren, spreekt me nog meer aan dan
de marathon. Dat ging me op den
duur vervelen. Je loopt over de
weg door het centrum van meestal
een grote stad. Daar raakte ik stilaan op uitgekeken.”

Recept

De natuur zoekt hij ook op met
zijn Marianne. Fietstochten in
het land. “Nederland heeft vele
mooie plekjes en natuur. Bovendien waren we voorbije periode
nogal gebonden aan ons land
vanwege alle coronaperikelen.
Lapland en Aruba staan nog op
het verlanglijstje of zijn al ingevuld als deze uitgave in de bus
ligt. De pensionado trekt eropuit
onder het motto: alles kan, niks
moet. Hij neemt de tijd zijn jachtig bestaan achter zich te laten.
Altijd in de drukte, maar nooit
een druktemaker.

“Een recept voor de toekomst
heb ik niet uitgeschreven,
maar ik loop ongetwijfeld nog
interessante uitdagingen tegen het lijf.”
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Sint Janstraat op zondag 26 juni omgetoverd tot één lange gedekte tafel

Eygelshoven viert 100 jaar Grote Kerk
De Heilige Johannes de
Doperparochie in Eygelshoven viert op zondag 26
juni een groot feest. Dat
gebeurt die dag met een
pontificale hoogmis en
een luxe Italiaans feestbuffet in de openlucht.
Dit jaar is het honderd
jaar geleden dat de grote
parochiekerk aan de
Portbeemden in gebruik
genomen werd. Twee jaar
eerder, in 1920, was al
begonnen met de bouw
van de kerk omdat de karakteristieke Oude Kerk
(‘het kleine kerkje) op de
Kerkberg te klein geworden was voor alle parochianen die Eygelshoven in
die tijd telde. Dat werden
er steeds meer door de
bevolkingsaanwas; een
gevolg van de opkomst en
bloei van de twee Eygelshovense steenkolenmijnen Laura en later ook de
Julia. De kerk werd op 7
augustus 1924 door bisschop Schrijnen van Roermond gewijd.
De Eygelshovense
parochiegemeenschap
laat het

100-jarig bestaan van het
grote kerkgebouw in 2022
niet ongemerkt voorbij
gaan. De kerk, zo midden
in het dorp, is nog steeds
van grote betekenis voor
een deel van de dorpsgemeenschap. Parochianen
die er in het weekeinde
ter kerke gaan, daar zijn
gedoopt, de communie
hebben gedaan, zijn getrouwd of iemand vanuit
de kerk uitgeleide hebben
gedaan, koesteren vaak
dierbare herinneringen
die onlosmakelijk verbonden zijn aan dit kerkgebouw.
Een betrokken feestcomité bereidt sinds
vorig jaar diverse
activiteiten en
festiviteiten
voor vanwege
100
jaar

Grote Kerk. Er wordt gewerkt aan een tentoonstelling over het ontwerp,
de bouw en het gebruik
van de kerk door de jaren
heen. Later dit jaar zal nog
een toer gemaakt worden
voor de liefhebbers langs
andere voorbeelden van
deze kerkarchitectuur.
Tevens loopt er nou al
weken een succesvolle
loterij waarvoor de Eygelshovense middenstand
prijzen beschikbaar heeft
gesteld. En in het najaar
wordt er nog een groots
opgezette kienavond georganiseerd. De opbrengsten van die initiatieven
komen ten goede aan een
glas-in-loodfonds dat ingezet zal worden voor
de renovatie van
de belangrijke
glas-in-loodkunst die
de kerk
kent.

Dé feestdag

Dé grote feestdag wordt echter
zondag 26 juni. Dan is eerst om
10.30 uur een pontificale hoogmis met medewerking van de
eigen koren en de harmonie van
Eygelshoven. Naast pastoor Marc
Heemels zal die eucharistieviering
worden gecelebreerd door ouddorpsgenoot aartsbisschop Bert
van Megen die als nuntius namens
het Vaticaan werkzaam is in Kenia.
En ook dr. Hans Tercic heeft toegezegd. Pastoor Heemels heeft
ook bisschop Harrie Smeets van
Roermond uitgenodigd, in de hoop
dat zijn gezondheid het dan toelaat de mis mede op te dragen.

Luxe Italiaans feestbuffet

Na de viering gaat het feest vanaf
12.30 uur buiten door. Dan is de
naast de kerk gelegen Sint Janstraat omgetoverd tot één lange
gedekte tafel waaraan maximaal
vierhonderd mensen kunnen
aanzitten. Wie een entreebewijs*
koopt neemt deel aan een luxe Italiaans feestbuffet in de openlucht.
De vlaggen zullen wapperen, een
ensemble zingt en speelt Italiaanse muziek, er is drank, er zijn kinderspelen en uiteindelijk zal ook
de hoofdprijs van de loterij worden
getrokken: een weekendreis naar
Rome voor twee personen.
*entreebewijzen voor het luxe Italiaans feestbuffet zijn in Eygelshoven verkrijgbaar bij Bistro Socio,
Kantine LHC, Benly, Chocolaterie
Bruns en 1131 Optiek & Lifestyle.
Volwassenen betalen € 19,95,
voor kinderen (6-12 jaar) wordt
€ 12,50 gerekend.

Drei moal noel is noel bliet noel
en vuur woare in d’r kai-jaas i jen sjoeël, zinge ze i Kölle.
Dat is lang jeleie en dat woar in ing tsiet dat d’r meester
’t nog vuur ’t zare hauw. Allewiel is dat angesj. ’t Zunt nit
mieë meestere mar juffrouwe die vuur de klas sjtunt. En de
eldere, die ziech durch ’t oerdeel van d’r meester lose leie,
koame nit noa de sjoeël mit d’r sjtoom oes de oere öm dem
ens tse vertselle, dat ‘t ‘ne hampeleman woar.
De tsiete hant ziech jeënderd. De poete va hu tse daags
zunt allemoal prinse en prinses-jere, die ’t imago van de
onjekroeënde eldere óp mósse krikke. Ze krient de vót
noajedrare, dunt nuus verkierd, hant wunsje die alling
mar jeld koste en vrore ziech aaf, woaröm ze bij de jeboert
nit die chip hant injezats krèje woa alles ópsjtong. Liere,
dat is doch nuus vuur kinger, dat is jet vuur de tsirkusdere.
Ós ermste sjtumpsjere kan me doch nit lestieg valle mit
jet woabij ze mósse dinke. Me kan doch alles ópzukke! Óp
d’r handy mit internet kans te hingerhaole wienieë d’r
Columbus Amerika hat ontdekt. Doe móts natuurliech waal
wisse weë d’r Columbus woar.
kan alles aajetiept – jetouched weëde óp ’t touchscreen
- en dan is al dat sjrieve liere nurjens vuur nuedieg. Jet
ongersjrieve kan me óch mit e kruuts-je; d’r notaar sjrieft
dan waal d’rbij, va wem dat kruuts-je is. Dat is allemoal
vuuroes-jank, moderniteit, cool en jans vet.
Lets woar iech in d’r supermaat. Mieng vrauw hauw miech
jesjikt öm e huedsje mit kling blikjer tomatepuree mit ze
bringe. Zoeë jezaad, zoeë jedao. Iech koam d’rmit an de
kassa en wiezet ’t meëdsje – kiek: veer moal vönnef – óp de
tswantsieg duus-jer die óp ’t huedsje sjtonge. Bauw hauw
iech ze al aafjeruumd van d’r bank wie het ze ee vuur ee en
hel óp bejon tse tselle. Iech zaat nog ens: kiek dan vönnef
moal veer. ’Sjtomme keël’ zaat ’t nog jeraad nit. Mar iech
vólt miech wie oes-jeriffeld.
Wie iech heem koam, vertsellet iech ‘t mieng
vrauw. Has doe jeboft, zaat die, doe
häuts óch ee kanne treffe dat nit bis
tswantsieg koeët tselle.
D’r Battraaf
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Gezonde Basisschool van de Toekomst
nu ook in Kerkrade
Basisscholen De Schatkist en
Steltloper in Kerkrade zijn begin
maart begonnen met het concept
Gezonde Basisschool van de Toekomst. Hierbij is er elke schooldag aandacht voor gezonde voeding en gevarieerd bewegen.
Op een Gezonde Basisschool van
de Toekomst (GBT) krijgen de kinderen dagelijks een gezond tussendoortje en een gezonde en
gevarieerde lunch in de pauze van
30 minuten. Ook is er in de middagpauze een uur tijd voor sport
en bewegen. Hierdoor duurt een
schooldag langer dan gebruikelijk. De GBT is een bestaand en
bewezen effectief programma
dat vanuit het grootschalige gezondheids- en vitaliteitsproject in
Kerkrade Vie - Leven in beweging
wordt uitgevoerd vanuit één van
de hoofdprogrammalijnen, ‘Een
gezonde jeugd’.

Draagvlak

Dit schooljaar hebben beide basisscholen hard gewerkt aan het
verkrijgen van draagvlak voor het
GBT-concept. Zo hebben de Medezeggenschapsraden van beide
basisscholen ingestemd met het
aanpassen van de lestijden. Dat is
een voorwaarde om met dit concept te kunnen beginnen.
Op Basisschool Steltloper is de
weg naar de GBT vorig jaar al na
de zomervakantie ingeslagen met
het invoeren van beweegpauzes.
Hiervoor worden pedagogische
medewerkers ingezet van Kinderopvang Parkstad. Zij worden
ondersteund door stagiaires van
Fontys. Negentig procent van de
ouders van Steltloper heeft in een
enquête ingestemd met het concept van de GBT.
Directeur Frank van Erve van Steltloper: “Daar waren we heel blij
mee. Het hele team én de ouders
staan achter dit concept. In een

tijd waar gezonde voeding en bewegen een steeds belangrijkere
rol inneemt, zijn we verheugd om
dit concept met onze kinderen te
kunnen uitvoeren. Verschillende
beweegactiviteiten en een gevarieerde lunch zorgen voor een mooi
aanbod waar de leerlingen in dit
concept van kunnen profiteren.”

Grote stappen

Basisschool De Schatkist heeft
grote stappen gezet om GBT te
worden. Om het draagvlak onder de ouders te peilen werd een
enquête gehouden. Daaruit blijkt
grote steun; 84 procent stemde na
de eerste enquête in met dit onderwijsconcept.
Directeur Birgitte van Hecke van
De Schatkist: “Na gesprekken met
ouders die nog vragen hadden,
zitten we nagenoeg op volledige
instemming. Dat is fantastisch. We
hebben natuurlijk ook de kinderen
gevraagd wat ze van de GBT vinden; unaniem zegt de midden- en
bovenbouw ja tegen het concept.
Ze verheugen zich om tussen de
middag samen te eten en iedere
dag te sporten.”
Ook op De Schatkist zorgen pedagogische medewerkers van
Kinderopvang Parkstad voor de
invulling van de beweegpauzes.
Door met name het sporten tussen

de middag verwacht Van Hecke
dat de concentratie van de leerlingen in de middaglessen toeneemt.
“In de pauze worden de hersenen
als het ware ‘gereset’, waardoor
ze fris aan het middagprogramma
beginnen.” Op de lange termijn
hoopt ze dat de leerlingen gezond
gedrag aanleren. “We leggen nu
een basis om in de toekomst gezond te leven. We hopen dat de
kinderen snel inzicht krijgen in wat
gezonde voeding is en waarom
bewegen zo belangrijk is.”

Achterstandspositie aanpakken

De GBT-scholen in Kerkrade worden gefinancierd uit Vie én een
extra bijdrage vanuit het programma Sociaal economische structuurversterking uit de Regio Deal.
Een van de programmalijnen is het
realiseren van onder meer acht
Gezonde Basisscholen van de
Toekomst in Parkstad, waarvan er
inmiddels twee in de gemeente
Kerkrade zijn gestart. Doel van de
Regio Deal is om de achterstandspositie van Parkstad aan te pakken en een bijdrage te leveren
aan het verbeteren van de sociaalfysieke leefbaarheid in Parkstad.
Vanuit deze doelstelling is Vie Leven in beweging eerder met Regio Deal-middelen ondersteund.

Burgemeester Petra Dassen eet gezellig en gezond mee met de kinderen op basisschool De Schatkist.

CAMPAGNE ALZHEIMER
NEDERLAND
Houd je brein gezond

Alzheimer Nederland startte onlangs de online-campagne: ‘Houd
je brein gezond’. Een gratis onlinetraining, die als doel heeft mensen
bewust te maken van een gezonde leefstijl en het actief houden
van het brein. Iedereen kan zich bij
Alzheimer Nederland gratis aanmelden en ontvangt zes inspirerende e-mails vol weetjes en tips,
info over voeding, stress, slaap en
bewegen en uitdagingen voor gezonde gewoontes.
Hijzelf stierf niet aan de ziekte
die zijn naam draagt: Alois Alzheimer. De professor met de sigaar
overleed op 51-jarige leeftijd aan
hartfalen. Hoewel de ‘Ziekte van
Alzheimer’ alles te maken heeft
met vergeten, zal zijn naam nooit
in vergetelheid geraken. Sterker
nog, door de decennia heen en
met het stijgen van de gemiddelde
leeftijd van de bevolking, wordt de
ziekte in één adem met de naam
van de psychiater en neuropatholoog steeds vaker genoemd.
Vandaag de dag is de ‘Ziekte van
Alzheimer’ de snelst groeiende
doodsoorzaak, nog vóór hartfalen
en longkanker.
Genezing is nog niet mogelijk, met
de nadruk op nog. Is ons lot dan
voorbestemd? Nee! Uit onderzoek
is gebleken dat, hoewel ouder
worden het grootste risico in zich
draagt om de ziekte te krijgen, de
wijze waarop wij leven van invloed
is op het ontwikkelen van dementie.

Risico’s

Grote risicofactoren zijn: lage mentale activiteit, roken,
weinig beweging,
hoge bloeddruk, diabetes, depressies en
sterk overgewicht. Een
gezonde levensstijl kan het
‘Alzheimer-risico’ tot 30 procent
reduceren.
Dementie is ingewikkeld, ingrijpend en roept veel vragen op.
Het is een progressief syndroom
(combinatie van factoren) waarbij
de hersenen informatie niet goed
meer kunnen verwerken. Dagelijkse handelingen worden moeilijk,
of zijn niet meer uit te voeren. De
verkorte levensduur met dementie
ligt gemiddeld op 6,5 jaar. Naast
de ‘Ziekte van Alzheimer’, komen
nog verschillende andere dementievormen voor, waarvan vasculaire dementie, Lewybody- en
fronttemporale dementie (FTD) er
enkele zijn.

Speerpunten

Alzheimer Nederland werkt aan de
hand van vijf speerpunten aan een
toekomst zonder dementie en aan
een beter leven voor mensen met
dementie en hun dierbaren. Eén op
de vijf mensen krijgt dementie en
zoals reeds geconstateerd, is tegen
deze hersenziekte op dit moment
geen medicijn beschikbaar. Daarom
is er veel onderzoek nodig. Door
meer onderzoek wil Alzheimer

Nederland een
toekomst zónder en een beter
leven mét dementie dichterbij brengen. Landelijk en regionaal biedt Alzheimer Nederland hulp
en advies. Op het platform vinden
mantelzorgers en mensen met dementie tips en informatie over het
omgaan met de ziekte en op het
platform dementie.nl of door te bellen met de dementielijn kunnen zij
in contact komen met lotgenoten
en experts. In de buurt organiseren
regionale afdelingen allerlei activiteiten, zoals Alzheimer Cafés en
Theehuizen, voor lotgenotencontact,
informatie en advies.
Mensen met dementie en hun naasten helpen om de kwaliteit van leven
te verbeteren door passende zorg
en de juiste ondersteuning. Daar
zorgt Alzheimer Nederland voor,
samen met vrijwilligers-belangenbehartiging zowel landelijk als lokaal.
In Nederland leven naar schatting
290.000 mensen met dementie.
Omdat we steeds ouder worden,
stijgt dat aantal in 2040 naar meer
dan een half miljoen. Daarom werkt
Alzheimer Nederland actief aan een
dementievriendelijke samenleving.
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Bert van de Weijer
Traditioneel en innovatief
Met het 19e Wereld Muziek Concours (WMC) in het verschiet, kan
een gesprek met Bert van de Weijer niet om het beroemdste blaasmuziekevenement ter wereld heen. De man, die parallel aan het
vierjaarlijkse festival opgroeide, zag dat muziekfeest volwassen
worden.
Sterker nog, hij droeg een stevige steen bij aan de ontwikkeling
van ‘D’r Moeziekkonkoer’ tot een internationale ‘happening’.
Bijna 25 jaar was Mr. H.J.M. Van de
Weijer voorzitter van het evenement
waarmee Kerkrade, zeker binnen de
wereld van de blaasmuziek, internationaal op de kaart werd gezet.
“Ik was actief in de commissie Ontvangst en Huisvesting, toen Frans
Dohmen mij als z’n opvolger voordroeg aan het bestuur. Tot dat moment was ik, samen met de andere
leden van die commissie, bezig met
het onderbrengen van buitenlandse
muziekgezelschappen in gastgezinnen. Harmonieën en koren waren
de eerstaangewezen mogelijkheden
voor die opvang. Omdat het aanbod
steeds groter werd, was het inschakelen van de andere verenigingen
en buurtclubs noodzakelijk. De verdeling gebeurde hoofdzakelijk in de
verenigingslokalen. Daar meldden
zich dan ook de privé-gastgezinnen,
die nog wel één, twee of zelfs meer
plekken vrij hadden.”

ONDERDAK

Het jaar 1970 staat in dat opzicht
nog vers in het geheugen. “Ik, pas
getrouwd met Gerda, was druk in
de weer met het onderbrengen van
een groter Amerikaans muziekgezelschap. Het was tijdens de openingsavond nog een dermate ingewikkelde puzzel om die mensen aan
een slaapplaats te helpen dat het
hele tijdschema in het honderd liep.
Uiteindelijk werd iedereen geplaatst,

maar was het voor Gerda en mij te
laat om bij de openingsceremonie,
waar Prins Claus eregast was, aanwezig te zijn.”
Onder de bijna 25 jaar van zijn voorzitterschap namen de internationalisering en de professionalisering
van het WMC verder toe en werd het
Kerkraadse festival een mondiaal
evenement. Belangrijker nog dan die
gestage ontwikkeling vond Bert van
de Weijer andere ontwikkelingen.
“De medewerkers in de organisatie, die vond ik uiterst belangrijk en
de aandacht van mij en mijn bestuur
heb ik vooral op hen gericht, met ondersteuning waar het maar enigszins
mogelijk en wenselijk was.”

VOOR HET VOLK

“Het concours, de uitvoeringen, vonden plaats in de Rodahal (concerten)
en in Sportpark Kaalheide (mars- en
showwedstrijden). Dat was het eigenlijk. Wij zijn begonnen de bands
en de muziekgezelschappen te enthousiasmeren om na hun ‘wedstrijdperformance’ op de Markt ook
een optreden ten beste te geven
voor de gastgezinnen en de mensen
van Kerkrade. ’t Riet van de ‘Cosy
Corner’ was de eerste kroegbaas,
in dit geval bazin, die een bierton
op de Markt plaatste en er drank
verkocht. Het zogenaamde ‘buitengebeuren’ was daarmee geboren.

Het WMC werd van de Kerkraadse
bevolking.
Om het totale evenement verder uit
te bouwen was sponsoring noodzakelijk. De eerste cheque, tienduizend gulden, ontvingen we van
Bouwfonds Limburgse Gemeenten.
Brand Bier was van oudsher een
sponsor die ons al die WMC’s trouw
is gebleven. We waren trots op de
activiteit die we in hartje Kerkrade,
in het hart van de bevolking, teweeg
hadden gebracht.”

STADIONBRAND

“We kenden ook tegenslagen en
momenten dat het improvisatievermogen behoorlijk op de proef werd
gesteld. Zoals bij de stadionbrand,
daags na de opening van het WMC,
ik geloof in 1985. Ik werd midden
in de nacht gebeld dat het stadion
in brand stond. Het eerste moment
denk je aan een slechte grap, maar
bij nader inzien ben ik toch maar
in de auto gesprongen en richting
Kaalheide gereden. De zwarte rookwolken waren van veraf al te zien.
Het stadion in brand en wij in zak en
as, want de eerste mars- en showwedstrijden stonden geprogrammeerd. De grote rood witte carnavalswimpels in de Rodahal werden
uit de kast gehaald om het geblakerde deel van de tribune en het hoofdgebouw zo goed en zo kwaad het

kon af te dekken. Daarna hebben
we de routing voor de toeschouwers
aangepast en de commandowagen
van de brandweer als centraal uitslagen- en jurybureau ingericht zodat
de wedstrijden konden beginnen.
Het merendeel van de herinneringen echter is bijzonder positief. Ik
weet nog dat we tijdens een editie geen passende afsluitende ‘act’
hadden. Vanuit mijn carnavalsactiviteiten kende ik André Rieu en die
heb ik toen gebeld met de dringende vraag iets voor mij en Kerkrade
te doen met zijn orkest, namelijk de
slotavond op de Markt luister bij te
zetten. Daarbij vermeldde ik - Rieu
was toen, na zijn Sjostakovitsj-wals
al een naam in het wereldje - dat we
er eigenlijk geen geld voor hadden.
André was bereid met zijn orkest
voor een vriendenprijs op te treden
en het werd een avond om nooit
meer te vergeten. Mede ook door
het nachtelijk optreden van John
Quadvlieg van de Wurmtaler, die
boven op een kiosk midden op de
markt het WMC dat jaar ten einde
blies.”

VASTELOAVEND

Carnaval, het woord is gevallen. De
voorzitter van het WMC was tevens
jaren lang vice- en later president en
is nog steeds ‘ieëre-prezident’ van
de ‘Kirchröatscher Vasteloavends
Verain’ (KVV ’36). “Als rasechte
Kerkradenaar zitten WMC en carnaval in je DNA. Vrijwel een van de
eerste zaken die ik heb aangepakt
was kindercarnaval. De jeugd nam
een bescheiden plekje in en mocht
achter de prinsenwagen lopen tijdens de optocht. Met enkele onderwijzers van diverse scholen hebben
we het kindercarnaval op zaterdag
opgezet met een jeugdprins die in
optocht naar de Markt trok. Onze
eerste prins, bij loting, werd de la-

tere opticien Geert Bemelmans.
Kindercarnaval is niet meer weg te
denken en groeide uit tot een uniek
evenement, de perfecte ouverture
op het driedaagse feest, in een, op
die zaterdag al, bomvolle stad. De
middenstand heeft me dat niet kwalijk genomen, geloof ik.”
Met pijn in het hart en vooral in de
oren, dreunden steeds vaker de
‘Hollendsche sjlajere’ uit de geluidsboxen. “Worstjes op de borstjes,
grote bloemkolen, paard in de gang;
noem maar op. Ik vond dat echt niet
passen in ‘onze’ Kerkraadse vasteloavend. Wij, de KVV ‘36, wilden
iets doen voor de eigen slagers en
namen met wat mensen contact
op: Nico Ploum, John Quadvlieg en
muziekproducent en arrangeur Jan
Theelen. De Kirchröatsjer Sjpetsiejalietéte werd geboren. Dat ging
niet zonder slag of stoot, want de
eerste druk, 1500 lp’s, kostte toen
21.000 gulden. Uiteindelijk werd
V&D-Maastricht bereid gevonden
het bedrag te fourneren. Commercieel een goede zet, want enkele
weken later kregen we de gouden
plaat, tienduizend verkochte exemplaren, overhandigd. De plaat en de
verschillende nummers erop werden
overal gedraaid. Zelfs in Heerlen. Op
die wijze heeft die actie een eerste aanzet gegeven tot wat later het
Limburgs Leedjeskonkoer, het LVK
zou worden. Steeds meer carnavalsverenigingen in de provincie gingen
nu hun eigen liedjes en muziek ten
gehore brengen.”

KEIZER

Voorzitter, president en…. keizer!
Bert van de Weijer, die verleden jaar
het gouden jubileum als lid van de
’auw sjutse’ Sint Sebastianus vierde,
heeft met de kruisboog regelmatig
de vogel afgeschoten. In 1973 voor

’t eerst en dan in 1975, 1976 en 1977
drie jaar achterelkaar met de keizerstitel als gevolg. Ook daarna schoot
hij nog twee keer het houten geval
van de top van stang. Tegenwoordig
laat hij het schieten aan zijn medebroeders over.
De gewezen notaris is een man van
traditie, maar staat altijd open en
ontwikkelt steeds nieuwe ideeën.
Een rustpunt, in een jachtige maatschappij waarin individualiteit en
materialisme als steeds belangrijker worden ervaren en onverdraagzaamheid voortdurend op de loer
ligt. Nadat hij zijn notariaat vanwege
het bereiken van de verplichte pensioenleeftijd moest overdragen,
legde hij zich toe op ‘mediation’ en
erfenisproblematiek.
“Tegenwoordig ben ik zzp’er met
Gerda als mijn secretaresse”, zegt
hij glimlachend. “Vereffenaar van
nalatenschappen in opdracht van
de rechtbank. Veel en vaak ingewikkeld werk, waarin ik met voldoening steeds op zoek ga naar compromissen voor de verschillende
partijen.”
Het houdt hem jong, zegt de 79-jarige.
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GaiaZOO wordt stilaan weer Gaiapark
Het lijkt alweer lang geleden,
maar gelijktijdig ligt het nog vers
in het geheugen: op 19 maart
2020 gingen voor het eerst in onze historie slagbomen en poorten
dicht. Corona had het land in z’n
greep. Zelfs ‘Nederlands leukste
dagje uit’ ontkwam niet aan de
gevolgen en werd tot no-go-area
verordonneerd in het strenge regime dat de regering ter bestrijding
van de uitbraak had voorzien.
“We hadden in 2019 een topjaar
met meer dan 500.000 bezoekers
achter de rug. 2020 beloofde zelfs
nog beter te worden,” herinnert
directeur Rob Huppertz zich. “Het
weer in de beginmaanden was top
en er waren al twee keer zoveel
bezoekers geregistreerd als het
jaar ervoor. Het liep allemaal vanzelf en de ligstoelen konden, bij
wijze van spreken, worden uitgeklapt.”

Zoo van Zand

In plaats van in de ligstoel werd
het een lange zit op de handen.
Sluiting of hooguit beperkte bezoekerscapaciteit, omstandigheden waar niemand op zat te wachten. Op 25 februari van dit jaar
was het leed geleden en werd de
speciale attractie alsnog van stal
gehaald: Zoo van Zand. Een tentoonstelling van ‘n tiental zands-

culpturen, opgebouwd uit 30 ton
speciaal Limburgs zand die het hele seizoen lang GaiaZOO opsiert.
Het leed lijkt geleden, blijft de
vraag hoe groot dat dit leed was.
“We zijn goed gesteund door de
overheid. Bovendien bewees zich
onze strategie van een zo laag
mogelijk kostenpatroon in combinatie met de insteek dat geld
alleen wordt uitgegeven als het
er is, als de juiste.” Met een laag
kostenpatroon bedoelt Rob Huppertz dat GaiaZOO in haar opzet
niet beschikt over attracties als bijvoorbeeld een groot aquarium of
een tropische hal die alleen al qua
energieverbruik extra zwaar zouden drukken op de begroting.
“Natuurlijk gaat de verzorging van
de dieren gewoon door. Verder
hebben wij de tijd goed gebruikt
om nog eens extra aandacht aan
het onderhoud te schenken. In de
voorbije heftige weersomstandigheden sneuvelden drie volières,
die deels herbouwd dan wel gerepareerd en verstevigd moesten
worden. Een nieuw entreegebouw
moest er komen. Nu, terwijl het
weer stormloopt vanaf de heropening, zie je dat daar waar noodzakelijk verloop in de bezetting
plaatsvond omdat er geen congressen, bruiloften of grote feesten meer aan de orde waren, de
drukte fors toeneemt.”

Populariteit

Op de doordeweekse dinsdag
waarop het gesprek met ’t Senior
Bledsje plaatsvindt, passeren tot
genoegen van de directeur, ruim
tweeduizend bezoekers de entreekassa’s. Genoeg werk voor de
momenteel 75 fte’s, de 25 uitzendkrachten en de mensen van Radar
die er permanent werkzaam zijn.
GaiaZOO heeft aan populariteit
niet te lijden gehad onder het virus
en het heeft de schijn dat de mensen staan te trappelen om op deze
bijzondere plek weer een dag te
kunnen vertoeven. Deze uitstraling heeft ervoor gezorgd dat er
door de jaren heen inmiddels
meer dan zeven miljoen gasten
de entreepoorten zijn gepasseerd
en dat ongeveer de helft daarvan
afkomstig is uit de Duitse grensregio. Het park telt momenteel
45.000 abonnementhouders.
Ik denk dat het bedrijf door Corona beter, sterker is geworden. Je
merkt het aan de medewerkers.
Hier moet je als mens passen en
een teamplayer zijn. Ze vinden dat
Gaia van hen is en doen hun best.
Ze werken proactief en denken
in oplossingen. Dat zorgt ervoor
dat we een goed product en dito
service leveren. Iedereen heeft
zijn inbreng daarin; samen zijn we
Gaia.”

Vogelgriep

Niet het covid-19-virus maar dat
andere vermaledijde organisme
dat luistert naar de algemene
naam vogelgriep, bezorgt dierenparken momenteel hoofdbrekens. “Wat heet momenteel. Het
is al jaren een grote vijand. Toen
ik hier vijftien jaar geleden begon
hadden we twee weken in het
najaar last van de vogeltrek en in
zijn kielzog die aviaire influenza.
Tegenwoordig hebben we er tien
maanden per jaar last van en ik
denk ook niet, mede gelet op het
regeringsbeleid van het niet preventief vaccineren, er voorlopig
vanaf komen. Mijn ultieme droom
was om in het park drie grote
doorloopvolières te hebben waarin mensen en dieren samenleven
met daarboven alle ruimte voor vogels en klimmende dieren. Eigenlijk dus een weergave van de vrije
natuur om ons heen. Die droom is
door dat virus helemaal naar de
achtergrond gedrongen. Sterker
nog, het zal wel altijd een droom
blijven en dus moeten we op zoek
naar nieuwe creatieve concepten.
Om innovatieve dromen te realiseren….”

Toekomst

De realiteit staat gelukkig wat
dichterbij. In de vorm van het
voormalige openlucht zwembad,
het restaurant Anstelvallei en de
daarbij gelegen 4 hectare grond
die nog ter beschikking staan.
Een uitdagend gebied met mooie
hoogteverschillen waar GaiaZOO
straks, als de zandsculpturen hun
verleidelijk werk erop hebben zitten, met de overgebleven 300 ton
de landschapsaccenten kan benadrukken.
“Vanuit toeristisch perspectief
zou daar een aantal hoogwaardige, gethematiseerde lodges
niet misstaan”, zegt Rob Huppertz.
“Een pleisterplaats tegenover de
voormalige roeivijver. We gaan
er gefaseerd naar toe werken. In
het verleden hebben we de naam
Gaiapark veranderd in GaiaZOO
om mensen ervan te doordringen
dat het hier om dieren gaat. In de

toekomst gaan we weer meer naar
een park met daarin dieren. We
zijn en worden veel meer dan alleen een dierentuin.”
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“Dat was echt even helemaal afschakelen hierboven”

Yvonne Hos logeerde een weekje in het
nieuwe Logeerhuis in Hoeve Overhuizen
De bewoners van onze nieuwste
locatie Hoeve Overhuizen zijn na
de verhuizing eind vorig jaar helemaal gewend aan hun nieuwe
thuis. Maar wist u dat er naast bewoners inmiddels ook logés in de
hoeve verblijven? Op de tweede
verdieping van de hoeve bevindt
zich namelijk een Logeerhuis. Het
Logeerhuis Parkstad Hoeve Overhuizen opende er zijn deuren op 1
oktober 2021, als tweede locatie
naast het reeds bestaande Logeerhuis in Hoog Anstel.
Waarom gaat iemand naar een Logeerhuis? Daar kunnen verschillende
redenen voor zijn. Mensen blijven
steeds langer thuis wonen. Mocht het
dan voorkomen dat het thuis even
niet meer gaat of dat een mantelzorger overbelast is, kan iemand tijdelijk
in het Logeerhuis verblijven. Maar
ook als mensen die nog thuis wonen
alvast willen kennismaken met het

leven in een zorgsetting, kunnen zij
komen ‘proefwonen’ in het Logeerhuis. Het Logeerhuis in de hoeve is
gespecialiseerd in mensen met cognitieve klachten.
Yvonne Hos heeft beginnende dementie en maakt gebruik van het
Volledig Pakket Thuis, om nog zo
lang mogelijk zelfstandig thuis te
kunnen wonen. Met het pakket kan
ze in haar eigen huis dezelfde zorg
en dienstverlening als in een zorgcentrum ontvangen. Zo ontvangt ze
thuiszorg, hulp bij het huishouden en
twee keer per week mantelzorgondersteuning van Meander. Daarnaast
is er de mogelijkheid om nachtzorg
te ontvangen of te logeren in het Logeerhuis. Monique Cox is als Casemanager Dementie nauw betrokken
bij de situatie van Yvonne. Monique:
“Yvonne heeft geen kinderen en is
veel alleen. Juist met de feestdagen
zou niemand alleen moeten zijn, dus

stelde ik haar voor om de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar in het Logeerhuis te verblijven, zodat ze onder
de mensen kon zijn.”
Yvonne herinnert zich nog goed hoe
ze zich voelde toen ze voor de eerste
keer in de hoeve was: “Het gebouw
en de omgeving waren prachtig,
maar ik vond het wel heel spannend!” Toen die eerste dag voorbij
was, ging het beter. Yvonne: “We zijn
samen boodschappen gaan halen
en op de terugweg langs het kapelletje bij de hoeve gegaan. Daar heb
ik een kaarsje aangestoken voor een
goede week. Dat heeft gewerkt.” De
rest van de week was Yvonne lekker
actief bezig met onder andere helpen bij het tafeldekken, eten maken
en het opruimen. Yvonne: “Ik vind het
fijn om te kunnen helpen. Een medewerkster vloog me zelfs om de nek
omdat ze zo blij was met mijn hulp.
Dat voelde goed.”

“Mocht het straks echt niet
meer gaan, dan ben ik niet
meer zo bang om mijn huis
te moeten verlaten, omdat ik
weet dat het hier goed is.”
Monique: “Thuis mist Yvonne structuur, zeker wat eetmomenten betreft.
Zo slaat ze vaak het ontbijt over, wat
weer invloed heeft op haar bloedsuikergehalte. In het Logeerhuis was er
juist wel die structuur en dat werkte voor haar gewoon heel goed.”
Yvonne heeft al aangegeven dat als
het thuis écht niet meer zou gaan, ze
dan zeker in de hoeve zou willen komen wonen. Yvonne: “Ik ben dan niet
meer zo bang voor die overgang, omdat ik nu weet dat het goed is.”
Maar dat is voor nu nog toekomstmuziek, want ze wil natuurlijk het liefst
zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Het Volledig Pakket Thuis is daarvoor
echt een uitkomst. Yvonne lacht: “Ik
kan mijn twee katten toch ook niet
alleen laten? Ze zouden mee mogen
komen, maar dat doe ik ze niet aan.
Daar zijn ze veel te bang voor.” Yvonne is dol op dieren en dat komt goed
uit, want de hoeve beschikt over een

hele beestenboel; van kippen en konijnen tot aan vogels en katten. Door
het slechte weer tijdens haar eerste
verblijf in de hoeve heeft ze niet alle
dieren kunnen zien. Monique: “Yvonne heeft dan ook al aangegeven dat

ze graag nog een keer komt logeren.” Yvonne knikt en wijst naar haar
voorhoofd: “Die week in het Logeerhuis was gewoon echt even helemaal
afschakelen hierboven en thuis los
kunnen laten. Dat was heerlijk.”

Zelf eens een kijkje nemen in het Logeerhuis?
Scan dan deze QR-code en bekijk de video.
Meer informatie over het Volledig Pakket Thuis, vindt u op onze website:
www.meandergroep.com > Thuiszorg > Volledig Pakket Thuis
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‘De hele wereld is hier,
het wordt een volwaardig
WMC’
De negentiende editie van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade
staat op het punt te beginnen. Na vijf jaar hard werken vanwege alle onzekerheden rond de coronapandemie, staat van 8 tot en met 31 juli de
blaasmuziek in Kerkrade wereldwijd in de picture. De oorsprong van het
wereldpodium voor de blaasmuziek vindt plaats in 1951 tijdens een Internationaal Muziek Concours. Vandaar dat het WMC dit jaar stilstaat bij
het feit dat Klankstad Kerkrade zeventig jaar lang een belangrijke internationale rol speelt op het gebied van de blaasmuziek.
De organisatie heeft er alles aan gedaan om elke muziekliefhebber een
muzikaal spektakel voor te schotelen met alle facetten uit de wereld
van de blaasmuziek. Ook zijn er enkele vernieuwingen toegepast. Zo
zijn de mars- en showwedstrijden in
het Parkstad Limburg Stadion teruggebracht van zeven naar vijf dagen.
In het eerste weekend alleen op zaterdag en zondag en in het tweede
weekend van vrijdag tot en met zondag. Het programma is compacter
waardoor de optredens direct achter
elkaar plaatsvinden. Op vrijdag zijn
voorrondes. De beste twaalf korpsen spelen dan nog op zondag en
de nummers dertien tot en met vijftien mogen zaterdag nog meedoen.
Voor het eerst is de volgorde van
spelen bepaald door het lot. Voor de
vrijwilligers worden dit pittige weekends, maar zeker ook voor het internationaal juryteam dat alle korpsen
moet beoordelen.

WMC-medewerker Jules Roosenboom. ,,Hierdoor zijn er iets minder
deelnemers. Sommige korpsen hebben laten weten er niet klaar voor
te zijn en met name Azië kampt met
reisproblemen. Bijzonder trots zijn
we op de komst van ‘The President’s
Own’ United States Marine Band. Het
is al 200 jaar het persoonlijke orkest
van de Amerikaanse president. Na
jaren van voorbereiding is het eindelijk gelukt. De band geeft op 27 juli

in de Rodahal een galaconcert.”
Een ander hoogtepunt wordt het
concert op 11 juli in de Rodahal door
de beste Spaanse harmonie: Banda
Sinfónica Municipal de Madrid o.l.v.
Jan Cober. En veertien dagen later,
op 25 juli om precies te zijn, gaat de
Rodahal helemaal los bij het optreden van Querbeat. Een 13-koppige
brassband uit Bonn verzorgt de bezoekers een avondje mix van feestmuziek en Kölsche carnavalsmuziek.
Op de markt komt het zogeheten
Blow! Stage met de finale van Copa
Kapella. Een groot podium voor
coverbands en blaasmuziekgezelschappen. Het WMC friends festival is er met extra concerten van
bands die niet deelnemen aan het
concours. Er is dus de hele dag muziek tijdens het WMC. Het stadspark
wordt omgetoverd tot WMC Village
met een podium en restaurant. Een
ontmoetingsplek voor muzikanten,
bezoekers en optredens.

plek te geven om te overnachten. Dit jaar wordt samengewerkt met WMC Travel, het aanspreekpunt
voor overnachtingen. De accommodatie Rolduc
speelt daarbij een belangrijke rol.
Het voormalige boegbeeld van het WMC, Harrie
Reumkens, heeft onder de titel ‘Wereldpodium voor
de Blaasmuziek’ een boek geschreven over WMC
Kerkrade 1951-2021.
Ondanks dat Reumkens niet meer nauw bij de organisatie betrokken is, wordt toch regelmatig teruggevallen op zijn kennis die hij in al die jaren heeft vergaard.
Kerkrade raakt steeds meer in WMC-stemming.
Een van de hoogtepunten wordt ongetwijfeld de
grote finale op 31 juli van de mars- en showwedstrijden in het Parkstad Limburg Stadion. Met na
afloop de uitreiking van de wereldtitel show en de
WMC Drum Major Award 2022.
Het nieuwe WMC-kantoor aan de Niersprinkstraat
is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00
tot 17.00 uur voor tickets. Deze kunnen uiteraard
ook online worden besteld via de website wmc.nl.
Op de dag zelf zijn op locatie ook tickets verkrijgbaar.

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

Meer informatie?

T 045 546 74 80
E secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl

Vanaf 13 juli vinden in theater HUB de
dirigentenwedstrijden plaats. Totaal
hebben 24 dirigenten uit verschillende landen ingeschreven. ,,Voor
talentvolle dirigenten een belangrijke wedstrijd, ook voor hun cv,” licht
Jules Roosenboom toe. ,,De finale is
in de Rodahal met de Marinierskapel
der Koninklijke Marine op 20 juli.”
Het is bij elke editie altijd een heel
gepuzzel om alle deelnemers een

met zorg bereid.

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

Ook
natriumarm,
vegetarisch of
glutenvrij.

Meer weten?

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

,,Het was bij de voorbereidingen
voor dit festival door de coronamaatregelen een spannende tijd,” vertelt

www.apetito.nl • info@apetito.nl
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Seniorenorkest ‘Sans Âge Kerkrade’
Zes jaar geleden hebben wij
ons al eens - vlak na de oprichting - aan u mogen voorstellen
in ’t Senior Bledsje.
Van toen nog een bescheiden
groep muzikanten van twaalf
personen is het seniorenorkest
‘Sans âge’ (‘Leeftijd doet er niet
toe’) intussen gegroeid naar
een volwaardig orkest met ruim
30 muzikanten in de leeftijd
van pak ‘m beet 65 tot boven
de 80. En nog steeds wordt er
onder de bezielende leiding
van dirigent Bert Dirks elke
twee weken heel serieus gerepeteerd om te komen tot een
kleurrijk en passend repertoire.
Gezelligheid binnen het orkest
én samen mooie muziek maken
staan voorop.
De coronamaatregelen hebben in
de tussentijd ook het seniorenorkest

behoorlijk parten gespeeld. Ruim
een jaar heeft het orkest niet samen
kunnen repeteren en optreden.
Sinds kort kan en mag er gelukkig
weer gerepeteerd worden en is het
orkest weer te beluisteren bij een
aantal kerstconcerten.
Dat is toch wat een orkest het liefst
doet natuurlijk; zich het gehele jaar
door, waar mogelijk, presenteren
door middel van
optredens.
Veelal zijn dit optredens in verzorgingshuizen en andere instellingen,
maar ook optredens bij andere gelegenheden vinden gretig aftrek bij
het seniorenorkest, vooral ook omdat er met name populaire en mooie
luistermuziek wordt gespeeld, van
Strauss tot en met de Blues- brothers.
Sans âge beschikt over een eigen
website, www.seniorenorkestsansage.nl met meer informatie over

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

1

het orkest. Daar zijn ook contactgegevens te vinden, als er interesse
bestaat om het orkest te laten optreden. Een optreden in de sociale sfeer in de regio hoeft niet veel
meer dan € 100,00 te kosten. Voor
een bedrijfsoptreden in de regio kan
dit al vanaf € 200,00 afhankelijk van
de duur van het optreden.
De huidige bezetting en omvang
van het orkest maken het mogelijk
om in samenspraak met de dirigent
nog enkele nieuwe muzikanten tot
het orkest toe te laten.

3

2

4

5

6

7

Oplossing fotopuzzel
van uitgave 1 van 2022
1.

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.

Ingang politiebureau

2. Slachthuis
3. H. Antonius van Padua kerk

8

Bleijerheide
4. Parallelweg Gracht
5. Deel van dak D’r Pool
6. Deel van dak Flexiforum

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

7.

Station Eygelshoven markt

8. Silhouet D’r Joep op rotonde vóór Rodastadion
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Buurtbus Rimburg - Eygelshoven,
een gemeente-overschrijdend burgerinitiatief

In 2015 nam Arriva, samen met
de provincie, het besluit om met
de bus van en naar Rimburg te
stoppen. De lijn Rimburg - Waubach was niet rendabel, zo was
hun argument.
De bewoners van Rimburg kwamen daardoor van de ene op de
andere dag zonder openbaar vervoer.
Met dezelfde pen werd de busverbinding markt-Eygelshoven
richting Hopel visa versa ook geschrapt.
Al snel hebben de Belangenvereniging Rimburg samen met
het bewonersplatform KerkradeNoord de handen in elkaar geslagen onder het motto: “Geen regulier openbaar vervoer? Dan doen
we het toch zelf!”
Veel gesprekken tussen de twee

wijken en met de gemeenten
Kerkrade en Landgraaf, provincie en Arriva volgden. Uiteindelijk
werd het idee van een Buurtbus
uitgewerkt. Een buurtbus rijdt als
een lijndienst en wordt volledig
door de provincie Limburg en Arriva gefaciliteerd, alleen zijn de
chauffeurs vrijwilligers.

chauffeur rijdt namelijk vier uur.
Een tweede wervingscampagne
volgde en ook die was succesvol.
Inmiddels rijden 20 chauffeurs in
diensten van vier uur per week
de lijndienst tussen station Ubach
Palenberg, via Rimburg, Groenstraat, Waubach, Eygelshoven,
Hopel naar station Landgraaf.

Al snel werd een stichting opgericht met een bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van
Eygelshoven en Rimburg. Daarna
begon de werving van vrijwillige chauffeurs. Tijdens de informatieavonden in Eygelshoven,
Rimburg en Waubach bleek dat
er een redelijke belangstelling
was en in no time had de stichting 15 vrijwilligers. Dat is echter
niet voldoende om de lijndienst
van maandag tot en met zaterdag
te bemensen, omdat elke dag
drie chauffeurs nodig zijn. Elke

Als dank zijn er regelmatig interessante activiteiten voor de
chauffeurs en hun partners, waardoor er sprake is van een hecht
team. Er is altijd plek voor nieuwe
chauffeurs. Ook hier geldt dat vele schouders de lasten verlichten.
Interesse om chauffeur te worden
op de buurtbus? Bel dan even
met (06) 44 58 55 34 voor meer
informatie.
Een mooi voorbeeld van een succesvol, grensoverschrijdend burgerinitiatief.

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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