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

‘t SeniorBledsje
Beste lezer,
Als nieuwbakken voorzitter van de redactie 

van ’t Senior Bledsje wil ik me graag aan u 

voorstellen. Mijn naam is Franco Wetzelaer en 

verheug me om met een enthousiast team van 

redactieleden de komende tijd ’t Senior Bledsje 

vorm te geven. Anderhalf jaar geleden is oud-

voorzitter Hub Vanhommerig ons ontvallen. 

In het decembernummer werd een oproep 

geplaatst, waarop ik reageerde. Na de 

‘sollicitatieprocedure’ besloot ik alvast een kijkje te nemen in de keuken, 

waarna ik spoedig daarna de draad kon oppakken om deze taak te kunnen 

toevoegen aan de overige vrijwilligerstaken, die ik voor mijn rekening neem. 

Als vrijwilliger, ‘ehrenamtlich’ noemt onze oosterbuur dit, verricht ik ook o.a. 

werkzaamheden op het parochiekantoor, de HUB en Rolduc. 

Voor u ligt de al inmiddels derde uitgave 2022 van ’t Senior Bledsje, waarin 

u heel wat informatie aantreft op allerlei gebied, zoals het sportvissen en 

onderhoudswerkzaamheden wat betreft onze begraafplaatsen. Verder 

maken we ook kennis met onze nieuwe wethouder ouderenbeleid 

dhr. Jo Paas.

De redactie wenst u veel leesplezier toe.
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INFORMATIE

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) 
Marianne Pantus-Peters 
Truus Ploum-Cools 
John Smeets  
Piet Schepers 
Hub Vluggen  

De Seniorenraad adviseert de gemeente Kerkrade en de Zorg- en Welzijnsorganisaties over het ouderenbeleid. De Senioren-
raad 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 Senioren-
raad 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 bestuurs- 
leden 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 maxi-
maal 14. 

Contact 
Seniorenraad Kerkrade 
Postbus 140,  
6460 AC Kerkrade  
of mail seniorenraadkerkrade@gmail.com 
Meer informatie is te vinden op 
www.seniorenraadkerkrade.nl 

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 
 
 
 
 
 
 
 

        Seniorenraad Kerkrade 

 De belangenbehartiger voor ouderen in Kerkrade 

Ik ben Jo Paas en ik ben namens 
de Ouderenpartij Kerkrade de 
nieuwe wethouder voor het 
integraal ouderenbeleid en de 
WMO. Verder heb ik Financiën in 
mijn portefeuille.

Als nieuwe wethouder is het 
moeilijk om mijn voorganger op de 
beleidsvelden ouderenbeleid en 
WMO, Leo Jongen, te vervangen. 
Leo is 12 jaar uw wethouder 
geweest en hij heeft dit met veel 
enthousiasme, passie en prima 
resultaten voor u gedaan. Leo 
bedankt daarvoor!

Even terug naar mij zelf. Ik heb 
34 jaar in diverse beleids- en 
leidinggevende functies bij de 
gemeente Landgraaf gewerkt. Het 
werken bij een gemeente is mij 
dus niet geheel vreemd. 

Mijn hart ligt bij onze ouderen en 
ik zal mij voor de volle honderd 
procent inzetten om zo veel 
mogelijk zaken voor u voor elkaar 
te krijgen. Heeft u een idee 
om iets voor onze senioren te 
betekenen? Laat het mij weten 
(email: j.paas@kerkrade.nl).

Naast heel veel aandacht voor 
de senioren heb ik een groot 
hart voor onze jeugd. Ik ben een 
fervent voorstander van een 
terugkeer van het voortgezet 
onderwijs in Kerkrade en ik wil 
mij samen met mijn collega’s ook 
inzetten om onze jeugd meer te 
binden aan onze stad. Dat heeft 
onze stad nodig!

Verder maak ik graag van deze 
gelegenheid gebruik om mij bij 
de redactie van ’t Senior Bledsje 
te bedanken voor het feit dat ik 
mij aan u heb mogen voorstellen. 
Dank daarvoor! 

Tenslotte rest mij u veel 
leesplezier te wensen bij elke 
nieuwe uitgave van ’t Senior 
Bledsje. 

Uw wethouder,
Jo Paas. 

Mag ik mij even voorstellen?
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van Kerkrade een hart onder 
de riem te steken in verband 
met de coronapandemie. Ik heb 
hier meteen op gereageerd 
en haar inzet bewonderd. Net 
als haar wilde ik de mensen 
ook opvrolijken met deze 
muurschildering. En ja, met dank 
aan onze burgemeester was de 
vergunning een feit. 

Ik ben meteen aan de slag gegaan 
en na een kleine maand was 
de muurschildering helemaal af 
dankzij de bewoners in de straat 
die mij goed hebben verzorgd. 
De weergoden waren mij gunstig 
gezind en ook de gemeente 
heeft mij prima ondersteund 
met een steiger voor de hoge 
“rotsblokken“. Nog steeds geniet 
ik én de bewoners elke dag van 
het ‘uitzicht op de Craneweyer’.  

INFORMATIE

woonzorg Elisabeth Stift is een sfeervol, 
kleinschalig en betaalbaar woonzorg complex 
voor senioren. Tot stand gekomen dankzij de 
enorme inspanning van een hechte groep 
vrijwilligers.
Hebt u interesse om bij ons te komen wonen? 
Dan neem contact op.

Ter aanvulling van ons team zoeken wij altijd 
enthousiaste vrijwilligers die hun talenten bij 
ons willen inzetten.

Interesse om bij ons te wonen of ons team 
vrijwilligers te versterken? 
Plan vrijblijvend een afspraak:
Bezoek onze website
www.woonzorgelisabethstift.nl
of stuur een mail naar 
info@woonzorgelisabethstift.nl

Maatwerk...
onze zorg!

“Bij de aanleg van de buitenring 
veranderde het groene einde van 
de Kievitstraat in een betonnen 
muur die deed denken aan de 
binnenplaats van een gevangenis. Ik 
woon in de aangrenzende Pastoor 
van Arsstraat en iedere keer als ik er 
langskwam, had ik medelijden met 
de bewoners in die straat.

Ik ben eens goed gaan kijken of 
die muur (ca. 10 meter bij 4 meter 
hoog van grof betonnen platen) 
kon worden beschilderd en dat 
kon gelukkig.

Daarop heb ik een schets 
gemaakt van mijn plannen en bij 
de gemeente geïnformeerd of 
ik daar, met goedkeuring van de 

bewoners in 
de Straat, een 
muurschildering 
mocht maken 
en daarvoor een 
vergunning zou 
kunnen krijgen.

Dit wilde 
ik geheel 
belangeloos doen met 
uitzondering van de kosten voor 
de verf. Ze vonden het idee 
geweldig maar de buitenring 
was nog niet helemaal klaar 
dus men moest wachten tot de 
muur werd overgedragen van 
de provincie naar de gemeente. 
In deze periode ben ik met 
een gemeenteambtenaar bij 

de bewoners langs gegaan 
om te vragen wat zij van mijn 
plannen vonden. Hierop werd 
heel enthousiast gereageerd. 
Het wachten was dus op de 
vergunning. 

Op Facebook zag ik onze 
burgemeester Petra Dassen 
viool spelen om de inwoners 

Wiel te Poel (80), gepensioneerd fotograaf en 
kunstenaar vertelt over zijn bijzondere initiatief.
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veel aanloop, maar richting de 
feestdagen neemt de drukte 
toe. Niet alleen de kopers in de 
winkel maar ook organisaties 
en bedrijven die voor de goede 
zaak in de derde wereld en 
voor hun personeel of relaties 
kerstpakketten bij ons bestellen. 
Dit jaar hopen we ook weer onze 
traditionele Kerstfair, deze keer 
op 26 november, te houden. 
Een dag waar we met z’n allen 
halsreikend naar uitkijken. Helaas 
heeft Corona ons de laatste twee 
jaar, wat dat betreft, een streep 
door de rekening gemaakt. 
Deze keer hopen we gespaard 
te blijven van maatregelen en 
pandemisch ongemak. Het wordt 
een bijzondere dag voor onze 
bezoekers en onze vrijwilligers.” 

6
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Dat waren de beelden die 
ongetwijfeld door haar hoofd 
spookten op het moment, nu zo’n 
22 jaar geleden, dat Tiny Reul 
werd benaderd om als vrijwilliger 
hand- en spandiensten voor de 
wereldwinkel te verrichten. “Het 
beeld van de toewijding waarmee 
de mensen daar vaak in een 
aftands schuurtje hun beeldjes, 
kommetjes of andere huiselijke 
benodigdheden uit allerlei bijeen 
gezochte en geraapte materialen 
samenstelden, kwam meteen 
weer boven. 
Natuurlijk wilde ik iets doen met 
die dierbare herinneringen en 
hier op mijn wijze een steentje 
bijdragen.” 

Echtgenoot
De vele bezoekjes aan haar 
dochter, die jaren in Afrika werkte, 
wierpen aldus in Kerkrade hun 
vruchten af. “Sjef stond en staat 
er nog steeds volledig achter 
en zet zich ook regelmatig in 
als er voor de winkel aangepakt 
moet worden.” Het was in 
de tijd van de ‘hulp voor de 
ontwikkelingslanden’. 
In de passage waar thans onze 
multifunctiebieb , de HUB, 
is gevestigd, bestierde de 
organisatie een winkeltje. “Tafeltje 
ervoor en wat spulletjes voor 
de verkoop erop, zo zag er uit 
op het moment dat ik er begon. 
Ontwikkelingslanden werden 
langzaamaan ‘derdewereldlanden’ 

en ons winkeltje groeide uit de 
voegen van het geitenwollen-
sokkenhandeltje naar een 
moderne zaak waar je echt 
bijzondere spullen uit die derde 
wereld kunt kopen. Ik noem het 
altijd de mooiste cadeaushop van 
Kerkrade.”

Met de winkel groeide ook 
de organisatie. Een goed 
functionerend bestuur onder 
leiding van de voormalige 
muziekschooldirecteur Pierre 
Rietrae en de ware kracht van 
het geheel, de 45 Kerkraadse 
vrijwilligers – ‘Ze zijn goud 
waard’- allemaal lezeressen van 
’t Senior Bledsje, grotendeels 
bestaande uit dames. Zij houden 
zich voornamelijk bezig met 
de verkoop en alle daarbij 
behorende taken om het geheel 
soepel draaiende te houden. Een 
hechte eenheid, die zich inzet 
voor het wel en wee van mensen 
elders die ze niet eens kennen, 
maar die hulp goed kunnen 
gebruiken. 

Herkenning
“Het is bijna emotioneel als je, 
bijvoorbeeld tijdens het WMC, 
bezoekers in de winkel hebt 
die het werk dat wij verkopen, 
herkennen als kunstnijverheid uit 
hun eigen land.”
Naast de verkoop houdt Tiny Reul, 
regelmatig begeleid door haar 
man en/of medebestuursleden, 

zich bezig met de inkoop. 
“Al twaalf jaar is inkopen 
mijn passie. Je ontwikkelt er 
gaandeweg een gevoel voor. Wat 
wil de klandizie in Kerkrade? Wat 
is in? Wat is je eigen gevoel van 
wat je mooi vindt? Durf hebben 
ook grotere stukken of aparte 
dingen in te kopen.”
De Kerkraadse is een graag 
geziene gast – niet alleen 
vanwege de Limburgse vlaai die 
ze regelmatig meeneemt -  in de 
twee grote inkoopcentra van het 
land in Culemborg: Fair Plaza en 
Centrum Mondial. “Een deel van 
de opbrengst van het daar in 
de groothandel verkochte, gaat 
rechtstreeks naar de producenten, 
zeg maar de gewone man/
vrouw, de kleine ondernemer 
in zijn of haar schuurtje of een 
dorpsgemeenschap ergens in 
Zimbabwe, Madagaskar, Indonesië 
of Ecuador. Hun kinderen kunnen 
van dat extra geld naar school 
en hoeven dan niet als acht 
of tienjarige ergens voor een 
habbekrats op een afvalberg 
rotzooi te verzamelen.” 

Energie
Die achterliggende gedachte 
en de onderlinge vriendschap 
bij de vrijwilligers geven ‘de 
wereldwinkel’ extra energie 
om de drukke maanden van 
het najaar die zich zo stilaan 
aandienen goed door te komen. 
“We hebben het hele jaar door 

Vrijwilliger in de mooistecadeaushop van Kerkrade

Dat Tiny Reul ooit in de Kerkraadse wereldwinkel terecht zou komen, 
lag min of meer voor de hand. Tijdens de talloze keren dat ze Afrika 
bezocht raakte zij en haar echtgenoot Sjef onder de indruk van de wijze 
waarop de plaatselijke bevolking de dagelijkse strijd om het bestaan 
gestalte gaf. Wat vee, soms kleinschalige landbouw op een dor stukje 
akker al dan niet in combinatie met huiselijke nijverheid, individueel 
of met de gezamenlijke dorpsgemeenschap. Daaruit bestond daar de 
dagelijkse worsteling om rond te komen. 

Hebt u thuis een koffiezetapparaat, mixer of ander 
elektrisch apparaat dat stuk is? Of een broek 
waar een nieuwe rits in moet? Of loopt de ketting 
steeds van uw fiets? Of hebt u een schaar die 
opnieuw geslepen moet worden? Kom dan naar het 
Repaircafé.

U vindt het Repaircafé
Op zaterdagen van 13.00 tot 15.00 uur in wijkpunt ’t 
Westhoes, Anemonenstraat 16:
• 17 september
• 22 oktober
• 9 november
Op woensdagen van 13.00 tot 15.00 uur in wijkpunt ’t 
Sjevemethoes, St. Pieterstraat 3:
• 28 september
• 26 oktober
• 30 november

Waarom een Repaircafé?
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook 
dingen waar bijna niets mis mee is en die na een
eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden 
zijn. Repareren draagt bij aan een schoner milieu.

Team Repaircafé Kerkrade
Er is al een groep vrijwilligers, die kennis heeft op 
allerlei gebied. Als u specifieke kennis van iets hebt 
en u wilt dit delen met anderen, dan bent u zeker 
welkom. Loop gerust binnen of bel van te voren 
met Ria Ottenhof,  Tel. 06 800 473 08 of mail naar 
riaottenhoff4@gmail.com 

De Repaircafés in Kerkrade worden ondersteund door 
de wijkteams van Samen Leven.

Repaircafé in Kerkrade

Neem tijdens bovenstaande uurtjes uw kapotte spullen mee en ga SAMEN met de deskundige van het 
Repaircafé aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Het repareren kost niets, de onderdelen zijn wel 
voor eigen rekening.
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Wat d’r boer nit kent
Nit ruucht en nit ziet, dat kan ‘m óch nit ópreje. Mar wen-s 
te ‘m an zie vieë kuns, dan platst heë va woet. Vruijer zate 
v’r, dat enne deë sjtomme kal dong, ‘ne sjtomme boer woar.                                                                                                            
Allewiel is dat jans angesj. Dat de domste boere de dikste 
eëpel hant, is aljemeen bekankt. En kieke kan me wie ‘ne 
boer deë tsankpieng hat. Noen hant ze jing tsankpieng mar 
trekkere en veule ziech ‘ne janse Piet went ze óp zoeë dink 
zitse. Mit reer hoeëjer wie ‘ne miensj en e jesjtel breier wie 
ing sjtroas. Went ‘t ze jemind weëdt, legke ze jans Holland 
plat.
Went me boer is, hat me jing tsiet öm ziech al die rapporte 
van die sjlauberjer tse leëze. De kui mósse jemólke weëde, 
de verke jevoord en bij de honder de aier jeraafd. Dat vuur 
óp d’r veerkante pos-zejel deë Nederland heesjt mieë verke 
hant wie miensje is noen eemoal zoeë. De Rabobank – jód 
vuur 35 miljard krediet an de boere – en partije die de 
boere jód jezonne woare, hant doa aa mitjehólpe. De sjtel 
koeëte nit jroeës jenóg.     
Dat die dere nit alling vrèse, mar óch sjiese is d’r jank van 
de natoer. Sjtrongs en kuttele en wat ziech in de bloas 
aazammelt, zukt ziech ’ne waeg noa boese. Plas heesjt i 
Kirchroa zeek. En dat kries te mit de boere wen-s te hön nit 
jeweëde lieëts.
De janse welt welle ze klant maache van hön milch, bótter, 
kieës en vleesj. Noa Amerika is ’Made in Holland’ d’r tophit. 
Dat vuur hei ömkómme van d’r sjtiksjtof is ’t probleem van 
de rejieróng, nit van de boere.  
Jieëft ’t dan nuus jóds tse vertselle van die jouw lu? Hant 
ze in d’r krich nit vuur e ponk bótter of jet sjpek van de lu 
ziech de janse oes-sjtuur los jeëve. Hant ze nit i Brussel 
ziech d’r mieëtste subsidie jerejeld? Hant ze nit jeprobeerd 
‘t ’geurprobleem’, uur wit wal die sjtrongslóf, óp tse losse 
mit apparate in d’r sjtal? Hant ze nit d’rvuur jezörgd, dat 
vuur jiddere mörje ós aisje óp d’r dusj kanne han en ’t 
oavends e jejrild heënsje?  Mósse v’r doa nit dankbaar en 
sjtoots óp zieë?   
En hant ze ós nit e herliech vermaach jeboane 
mit ‘Boer zoekt vrouw’ óp d’r tellevies. 
Dat häue v’r doch allemoal nit wille 
misse!

D’r Battraaf

COLUMN

Dit team bestaat uit 25 
medewerkers en levert 
dagelijks thuis zorg aan klanten 
van Meander. Daarnaast zijn 
ze regelmatig voor andere 
organisaties op pad. Dankzij hun 
inzet hoeven mensen voor steeds 
meer medische handelingen niet 
meer naar het ziekenhuis. De 
antibioticazorg thuis is een goed 
voorbeeld. Soms kunnen patiënten 
hierdoor enkele dagen eerder naar 
huis, maar het kan ook gaan om 
maanden. Bijvoorbeeld als sprake 
is van een hardnekkige bacterie, 
of een hersenabces. Nog een 
voordeel: dankzij het gebruik van 
mobiele infuuspompen kunnen 
mensen zich vrij bewegen. Lilian: 
“De pomp zit in een tasje dat je 
gewoon kunt meenemen. Mensen 
kunnen gaan en staan waar ze 
willen. Dat is natuurlijk veel beter 
dan in een ziekenhuisbed liggen. 
Er zijn ook pasgeboren baby’s die 
antibiotica nodig hebben, omdat zij 
zelf of de moeder koorts hadden bij 
de bevalling. Dan is het natuurlijk 
veel fijner als je met de baby toch 
naar huis kunt gaan.”

Veel voorbeelden
Ook chemotherapie kan in een 
aantal gevallen thuis worden 
toegediend. Dan hoeft de patiënt 
na afloop van de kuur niet naar 
het ziekenhuis te reizen. “En dat 
is prettig, want dan is zo’n patiënt 
vaak moe”, vertelt Lilian. Ander 
voorbeeld: afgelopen week was ze 
bij een jongetje van tien jaar dat 
thuis extra voeding krijgt via een 
neus-maagsonde. Die sonde kan 
loskomen bij het spelen. “In het 
begin plaatsten wij die sonde terug 
via de neus. Nu doet hij dat zelf, 
onder onze begeleiding. En krijg ik 
een dikke knuffel als ik binnenkom. 
Hij is helemaal niet bang meer.” 
Een alternatief vormt de Mickey 
Button voor kinderen: een sonde 
via de buik die wordt afgesloten 
met een knopje. Ook die is 
bedoeld om kinderen bij te voeden. 
Samen vullen Cynthia en Lillian 
het rijtje moeiteloos verder aan. 
Neem de CAPD, een buikspoeling 
voor mensen die geen of een 
slechte nierfunctie hebben: die 
hoeven niet meer voor nierdialyse 
naar het ziekenhuis. De dagelijkse 
buikspoelingen thuis zijn wel 
intensief, maar het voordeel is 
dat mensen kunnen leren om dit 
zelf te doen. “Er zijn meerdere 
handelingen die we mensen 
kunnen leren, als zij dat tenminste 
zelf willen. Zo krijgen mensen hun 
zelfstandigheid terug”, zegt Lilian. 

Afwisselend
Het Team Highcare wordt verder 
onder andere ingezet voor 
het in slaap brengen (sedatie) 
van mensen die terminaal zijn. 
En bij euthanasie plaatsen 
de verpleegkundigen een 
infuusnaald die de huisarts 
gebruikt voor het toedienen van 
de medicatie. Cynthia: “We doen 

veel verschillende dingen op een 
dag. Dat maakt ons werk heel 
afwisselend, maar mentaal soms 
ook moeilijk. Ik zat laatst met twee 
kinderen aan het bed van een 
36-jarige man bij wie de palliatieve 
sedatie was gestart. Dat heeft 
impact en dan praat je daar na 
afloop wel met een collega over. 
Soms is de zorg zo complex, dat 
we met z’n tweeën gaan. Maar er 
kan dus gewoon heel veel thuis.”  

“Dat dit thuis kan, is natuurlijk 
veel fijner”
Al twee keer belandde Diana 
Pilet in kritieke toestand op de 
IC. Uitgedroogd, zeer ernstig 
vermagerd en verward. Lopen 
ging niet meer, iets zien of 
horen evenmin. De belangrijkste 
oorzaak; een zeer zeldzame 
auto-immuunziekte die ervoor 
zorgt dat haar darmen amper 
voedingsstoffen opnemen. 

Wie Diana Pilet nu spreekt, kan 
zich amper voorstellen dat ze 
twee keer bijna dood was. En 
dat ze na de laatste crisis een 
half jaar in het ziekenhuis en 
revalidatiecentrum lag om weer 
aan te sterken. Ze oogt monter 
en praat opgewekt over het lot 
dat haar getroffen heeft. Dat is nu 
eenmaal haar instelling, vertelt ze, 
terwijl verpleegkundige Cynthia 
Krichelberg haar parenterale 
voeding voorbereidt. Deze voeding 
is speciaal bedoeld voor mensen 
met darmen die niet voldoende 
voeding (en/of vocht) kunnen 
opnemen. De voeding wordt met 
een centrale lijn (speciale slang) 
via de bloedbanen toegediend. Op 
die manier krijgen mensen toch 
voeding, vitamines en mineralen 
binnen (parenteraal betekent 
letterlijk: ‘buiten de darm’).

Controle houden
Bij Diana Pilet is zo’n centrale lijn 
aangebracht onder het sleutelbeen, 
net onder een fraaie tattoo. “De 
chirurg heeft daar speciaal op 
gelet”, lacht ze. De eerste weken 
na haar thuiskomst kwam een 
verpleegkundige van het Team 
Highcare om de voeding te 
bereiden en de voedingszak aan 
de slang te koppelen. Zo’n twaalf 
uur later kwam ze dan weer terug 
om de slang af te koppelen. Maar 
het aan- en afkoppelen doet ze 
nu zelf, ’s avonds en ’s ochtends. 
En de tijd dat het infuus loopt, is 
teruggebracht naar tien uur, zodat 
een wat normaler ritme weer 
mogelijk werd. Dat dit allemaal thuis 
kan, vindt ze heel fijn. “Ik wilde het 
aan- en loskoppelen ook meteen 
leren, want ik ben niet graag 
afhankelijk. Het gaat heel goed.”  
Doorgaans komt iemand van het 
Team Highcare rond de middag de 
voedingszak voorbereiden. En ’s 
avonds bevestigt ze die zelf aan een 
infuuspaal bij haar bed. “Zo houd ik 
zelf de controle en voel ik me niet 
zo overgeleverd aan anderen. Al 
heb ik het team wel nodig natuurlijk. 
Ik beschouw ze als familie, er is een 
vertrouwensband ontstaan.” 

Klant centraal 
Zorg die in het ziekenhuis geboden 
wordt, verplaatsen naar thuis: het 
gebeurde al met meerdere (be)
handelingen. Meander wil deze 
ziekenhuisverplaatste zorg in de 
toekomst graag verder uitbreiden. 
Judith Peeters, projectmanager bij 
de thuiszorg van Meander: “Ons 
uitgangspunt is: wat is het prettigst 
voor de patiënt? We willen de 
klant echt centraal stellen. Vaak 
is het voor de klant prettiger om 
niet naar het ziekenhuis te hoeven 
reizen. Ziekenhuisverplaatste zorg 
kost doorgaans ook minder en 
het maakt de zorg toegankelijker. 
Samen met het ziekenhuis gaan 
we aan de slag om te kijken 
welke zorg in de toekomst nog 
meer in de thuissituatie kan gaan 
plaatsvinden.”

Ziekenhuiszorg
gewoon thuis  

INFORMATIE

Het ziekenhuis verlaten voordat 
de antibioticakuur via het infuus 
is afgelopen? Nog niet zo lang 
geleden was dat ondenkbaar. 
Nu kan het wel, want die 
infuuszorg kan gewoon thuis. 
En dat is slechts een van de 
vele voorbeelden die Lillian 
Temme en Cynthia Krichelberg 
van het Team Highcare van 
MeanderGroep geven.
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Op de voorgevel van de 
Vredeskapel aan de Hoofdstraat 
20 te Kerkrade staat de zin 
“opdat wij de vrijheid waard 
blijven 1940 – 1945”.
Het idee voor de oprichting 
van een Vredesmonument en 
de ‘Stichting Koningin van de 
Vrede’ ontstond toen Kerkrade, 
in het najaar van 1944 in de 
frontlinie lag tussen bevrijders en 
bezetters. Tijdens deze periode 
moesten 30.000 Kerkradenaren 
worden geëvacueerd.

In 1945, één jaar na de bevrijding 
van Kerkrade, wordt door een groep 
Kerkradenaren de Stichting Koningin 
van de Vrede opgericht, met als doel 
een levend Vredesmonument in de 
vorm van een kapel, midden in het 
centrum van de stad. In deze kapel 
kon een ‘eeuwigdurende aanbidding’ 
van het Allerheiligste plaatsvinden 
uit dankbaarheid voor het gespaard 
blijven van oorlogsgeweld in 
Kerkrade en voor de bevrijding.
Door het Gemeentebestuur van 
Kerkrade wordt het pand Hoofdstraat 
20 beschikbaar gesteld om er 
een kapel in te richten, maar ook 
om huisvesting te geven aan een 
kloosterorde, die mee zou zorgen 
voor het in stand houden van de 
eeuwigdurende aanbidding. 
In augustus 1946 nemen 12 
Zusters Clarissen hun intrek in 
dit eenvoudige klooster, waar zij 
‘offeren en bidden voor het welzijn 
van de Kerkraadse gemeenschap’. 
Op 30 april 1950 werd het in de 
kapel aanwezige Mariabeeld 
onthuld, als Koningin van de Vrede. 
Burgemeester Lempers riep de 
Kerkraadse bevolking op “steeds 
bij het passeren van het beeld te 
denken aan hen die ons ontvielen 
en aan datgene wat door hemelse 
voorspraak Kerkrade bespaard 
bleef”. 

In oktober 1957 vertrekken de 
zusters. Op 27 oktober 1957 nemen 

8 Zusters Dienaressen van het 
H. Sacrament hun intrek in het oude 
en kleine kloostergebouw. Kerkrade 
begroet “de Witte Zusters” tijdens 
een plechtige Eucharistie in de St. 
Lambertuskerk, gecelebreerd door 
deken Ramaekers. 
Nadat het Allerheiligste in de kapel 
was uitgesteld, knielde één van de 
zusters neer op de bidstoel om te 
beginnen met de aanbidding. 
Er kwam een nieuwe kapel; deze 
werd op 5 mei 1964 geconsacreerd. 
Een nieuw klooster kwam in 1976, 
waarmee aan de gebrekkige 
huisvesting van de zusters een einde 
kwam.

Door de gevorderde leeftijd en 
de gezondheid van de beide in 
2001 nog in Kerkrade wonende 
“Witte Zusters” voelen deze zich 

genoodzaakt hun werkzaamheden 
te beëindigen en uit Kerkrade te 
vertrekken. 

In april 2002 vestigen 5 Paters 
Sacramentijnen zich in het klooster 
om mee te zorgen voor het in 
stand houden van het levend 
Vredesmonument. Ook zij werden 
een begrip in Kerkrade, maar het 
bleef toch altijd de kapel van de 
“Witte Zusters”. In augustus 2019 
vertrekken deze paters uit Kerkrade. 
Hun aantal is gedaald en het is voor 
de Congregatie niet meer mogelijk 
het klooster in stand te houden. 
De “Stichting Koningin van de 
Vrede” heeft te kennen gegeven 
zeer veel dank verschuldigd te zijn 
aan zowel de Zusters Clarissen, 
de Witte Zusters als aan de Paters 
Sacramentijnen. 

‘Opdat wij de vrijheid waard blijven’

“Een half jaartje voor mijn 75e 
verjaardag ontving ik die brief”, 
zegt Ger Smeijsters, een van de 
talloze ervaringsdeskundigen. 
“Je hoort uiteenlopende 
belevingen van mensen die de 
procedure doorlopen hebben. 
Net als ik, denk ik dat nog 
meer mensen met vragen en 
onzekerheden zitten omtrent 
het verkrijgen van het rijbewijs 
als je die leeftijdsgrens bereikt.”

‘Verplicht nummertje’
Vandaar dat Ger, lid van het 
redactieteam van ’t Senior 
Bledsje, graag stap voor stap 
met u als lezer het traject 
doorloopt, dat hij onlangs heeft 
mogen/moeten verkennen. 
Ook hij stond aanvankelijk, 
mede door alle verhalen uit 
de omgeving, wat ambivalent 
tegenover dat ‘verplichte 
nummertje’. 
“Voor mij was het echter snel 
duidelijk dat die serieuze 

oproep een dito benadering 
behoeft. Een half jaar voor de 
vervaldatum, zoals in mijn geval, 
dan zit je ruimschoots in de tijd, 
is de verleidelijke gedachte. 
Desondanks besloot ik snel actie 
te ondernemen, om het gedoe 
bijtijds achter de rug te hebben. 
Even los van die motivatie, raad 
ik nu achteraf, iedereen aan niet 
te lang te dralen. Er kunnen in 
het traject ontwikkelingen zijn, 
die de ruime tijdsmarge onder 
druk zetten. Zo zeer zelfs dat je 
het risico loopt een tijd zonder 
rijbewijs te zitten.”

Achterstanden
Het CBR heeft bijvoorbeeld lang 
met achterstanden te kampen 
gehad, waardoor aanvragers 
te lang moesten wachten op 
hun rijbewijs. Vanwege de 
Coronacrisis was er zelfs sprake 
van een coulanceregeling.
“Gelukkig had ik daar geen 
last van, waarschijnlijk 

dat die achterstanden 
inmiddels weggewerkt zijn. 
Tijdig beginnen dus met 
het aanvragen van een 
gezondheidsverklaring via mijn.
cbr.nl met je DigiD. Je wordt 
geacht dit attest naar waarheid 
in te vullen en op te sturen, 
gelijk met de overmaking van de 
kosten die het CBR daartoe in 
rekening brengt: € 41,50.
Aansluitend wordt een 
keuringsverslag  toegestuurd, 
waarna je een afspraak maakt 
met een keuringsarts; kan 
ook je eigen huisarts zijn. 
Voor deze keuring dien je een 
potje ochtendurine en een 
overzicht van je eventueel 
medicijngebruik mee te nemen. 
Een serieuze ogentest, meting 
van bloedruk, onderzoek 
op suiker in je urine en een 
aansluitend gesprek met de 
keuringsarts, die het verslag 
invult en de uitslag van het 
onderzoek met je bespreekt. 
Tijdens dat gesprek stelt de arts 
tevens vast of er sprake is van 
enige vorm van dementie. Al het 
onderzochte kan eventueel een 
verwijzing of verder onderzoek 
tot gevolg hebben, hetgeen dan 
al snel veel tijd kan kosten. Wat 
het ook kost: de keuringsarts 
brengt € 45,- in rekening.”

Digitaal
“Wordt U gekeurd bij een 
huis- c.q. keuringsarts die 
rechtstreeks aangesloten is bij 
het CBR, gebeurt de registratie 
en verzending digitaal vaak 
zo snel dat u bij thuiskomst al 
bericht over het CBS-besluit 
hebt. Een paar weken voor de 
vervaldatum van het rijbewijs 
zou ik dan een afspraak bij het 
stadskantoor van de gemeente 
maken, uiteraard met een juiste 
pasfoto. Die verlenging bedraagt 
€ 41,- . Alles bij elkaar dus 
letterlijk en figuurlijk geen fluitje 
van een cent, maar een serieuze 
aangelegenheid die al met al
€ 127,50 kost.”

75+Rijbewijs
geen fluitje van ‘n cent

Vaak zit je al meer dan 50 jaar achter het stuur van je auto, als 
je zo maar, op een willekeurige dag een brief van het CBR tussen 
de post vindt. Je wordt immers 75 en dat is het moment dat het 
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen inzicht wenst te krijgen 
in je rijgeschiktheid. Met andere woorden, wil je nog jaren rijplezier 
hebben en je rijbewijs verlengen, dan word je geacht aan bepaalde 
voorwaarden te voldoen.
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Arie Gramsma is sinds 
augustus 2021 voorzitter 
van Sportvisserij Limburg. 
Al veel langer maakt hij deel 
uit van EKH Goudwinde, een 
hengelsportvereniging die haar 
domicilie heeft bij het prachtig 
gelegen Kasteel Erenstein in 
de Anstelvallei. Op de fraai 
aangeklede binnenplaats van 
het kasteel treffen we Arie 
aan, voor een gesprek over 
de gang van zaken binnen de 
Kerkraadse vereniging en de 
visserij in meer algemene zin.

EKH staat voor Eerste Kerkraadse 
Hengelsportvereniging, opgericht 
17 juni 1950. Sportvisserij Limburg 
is het overkoepelend orgaan 
dat de belangen van de diverse 
verenigingen in onze provincie 
behartigt. Op dit moment zijn 
100 verenigingen aangesloten 
die in totaal ruim 46.000 vissers 
vertegenwoordigen. “Er is sprake 
van een gestage groei”, aldus 
Arie Gramsma, die vervolgt met: 
“Bij de jeugd is het aantal leden 
stabiel. Het is wat lastiger daar 
uitbreiding te bewerkstelligen. 
Andere interesses spelen een rol. 

En vrouwen? Daarvan zijn er te 
weinig, maar we blijven werven. 
Je hebt als voorzitter natuurlijk 
een vertegenwoordigende rol, 
bijvoorbeeld bij het uitreiken 
van onderscheidingen. Nog 
niet zo lang geleden mocht ik 
Jo Ritterbeeks van HSV Ons 
Genoegen uit Rolduc een 
erespeld uitreiken. In de functie 
van preses dien je te fungeren 
als verbindende factor tussen de 
diverse verenigingen en kom je op 
voor hun belangen en die van de 
leden. Ook in sociaal opzicht doen 
wij het nodige. Zo organiseren we 
visontmoetingen voor mensen 
met problemen, in de breedste 
betekenis van dat woord. 

Onlangs hadden wij onder 
het motto ‘samen vissen’, in 
samenwerking met Meander en 
Sportvisserij Limburg, een groot 
aantal senioren hier, bij EKH 
Goudwinde. Daarbij is ook over de 
gemeentegrens heen gekeken. 
Na pakweg twee uur vissen was 
er een gezellig samenzijn, met 
koffie en vla. Voor de derde keer 
al was dit een groot succes. In 
zijn algemeenheid kun je zeggen 

dat Sportvisserij Limburg, alles 
wat met de hengelsport te maken 
heeft beter zichtbaar te maken, 
hoog in haar vaandel heeft staan.”

De vereniging rond kasteel 
Erenstein telt tegenwoordig 
tussen de 1.000 en 1.200 leden. 
Dat is heel wat. De locatie 
is overigens niet de enige 
visaccommodatie, want ook in 
‘De Ham’ liggen vijvers van de 
vereniging. De groenomgeving 
rond de gracht van kasteel 
Erenstein moet uiteraard 
onderhouden worden, een taak 
van de gemeente Kerkrade, met 
daaraan verbonden kosten. Maar 
een visvereniging heeft ook 
kosten. 

Arie Gramsma, samen met 
echtgenote Rosie Klein trotse 
vader van drie kinderen en 
opa en oma van evenveel 
kleinkinderen, legt uit: “Een groot 
probleem, dat  kost duizenden 
euro’s, vormt de aalscholver. Een 
beschermde vogel die zo’n 750 
gram vis per dag consumeert 
en die in aantal toeneemt. We 
hebben het meegemaakt dat de 
vijver nagenoeg leeggegeten 
was. Dan moet er nieuwe vis 
worden besteld en uitgezet. In 
totaal spreek je al gauw over 
een kostenpost van duizenden 
euro’s. Voor zover mogelijk 
draagt Sportvisserij Limburg 
dan in de vorm van subsidie 
bij om de pijn te verlichten. 
Maar binnen Goudwinde gaan 
we ook preventief te werk. Zo 
hebben we ‘floatlands’, drijvende 
eilandjes, aangelegd met aan de 
onderkant gaaskorven. Als de 
aalscholver aanvliegt, kunnen 
de vissen daar bescherming 
zoeken.”

Visliefhebber Arie Gramsma 
vertelt het met tevredenheid 
en waardering die in zijn stem 
doorklinkt: “Toen ik voorzitter 
werd, viel ik als het ware 
met de neus in de boter. De 
overstromingen in Limburg in 
2021 bezorgden veel ellende 
voor mensen, maar ook vissen 
kregen het zwaar te verduren. 
Hele visladingen werden uit onze 
wateren, zoals de Geul en de 
Maas, weggespoeld. Toen het 
water in de beekjes en kleinere 
waterstromen zakte, kwamen 
vissen als het ware op het droge 
terecht, of op zijn minst in te 
laag water. Mensen uit Limburg, 
maar ook uit andere delen van 
Nederland, schoten spontaan 
te hulp. Was mooi om mee te 
maken.”

“Wat ook mooi is, we krijgen op 
korte termijn een patrouilleboot 
ter beschikking, voorzien van 
alle toeters en bellen. Limburg 
kent zo’n 350 km landsgrenzen. 
Er komen mensen vissen, 
van verschillende aard en uit 

verschillende culturen. Dat 
gaat niet altijd volgens de hier 
geldende normen. Met die nieuwe 
boot kunnen we alles veel beter 
controleren en reguleren. Nu doen 
we dat ook al, maar het wordt zo 
meteen een stuk gemakkelijker.”

Als u zich afvraagt wat je zoal 
nodig hebt om te kunnen vissen: 
uiteraard een hengel, al of niet 
met molen. “Verder een weerhaak 
loos haakje, wat lokaas als maïs, 

maden, wormpjes of kunstaas”, 
aldus Arie Gramsma. Hij sluit af 
met: “Als je mij vraagt wat vissen 
zo leuk maakt? Ik kan genieten 
van de rust, maar ook de natuur 
rondom. Hoe een spin tussen 
twee takjes haar web maakt. 
Zelf ben ik meer roofvisser dan 
sportvisser. Ik ga graag langs het 
kanaal of de Maas vissen. Ook 
kijken naar wat zich in de vaart 
afspeelt kan mij boeien. Kortom, 
vissen is een absolute aanrader.”

Arie Gramsma 
‘Vissen is een absolute aanrader’
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plaatsgevonden, in Chevremont 
(Akkerheide) nog zes en in 
Bleijerheide niemand. Wel 
worden bij bestaande graven 
urnen bijgezet. Graven vervallen 
normaal na twintig jaar, maar 
kunnen verlengd worden met vijf 
tot tien jaar alvorens te worden 
ontruimd. Dat laatste geldt niet 
voor monumentale grafstenen. 
Die worden beheerd door de 
Stichting Kerk-en-Hoven in 
Kerkrade. Sommige grafstenen 
zijn van speciaal marmer.
Sauren: ,,Er komen steeds minder 
bezoekers naar de begraafplaats. 
In het centrum is het opvallend 
dat als er op vrijdag markt 
is, even een bezoekje wordt 
gebracht aan het kerkhof. 
Hoogtijdagen zijn Allerheiligen, 
Allerzielen en Kerstmis. Er 
worden prachtige grafstukken op 
het graf gelegd. Maar ze liggen 
er vaak een jaar later nog steeds. 
Vervolgens wordt het oude 
stuk in de container gegooid 
en wordt er een nieuw grafstuk 
neergelegd.”
Achter op het kerkhof in het 
centrum staat een heel oud 
lijkenhuisje. Het was helemaal 

vervallen en men stond op het 
punt het af te breken. Vorig jaar is 
echter het initiatief genomen om 
het lijkenhuisje op te knappen 
en in de oude staat te herstellen. 
Op dit moment bevinden de 
herstelwerkzaamheden zich in 
een laatste fase.

Op 29 september is voor Nico 
Sauren de laatste werkdag 
en 3 oktober gaat hij met 

pensioen. Hij heeft er dan 51,5 
werkzame jaren opzitten. De 
eerste twintig jaar als tegelzetter. 
Nadat hij werd afgekeurd, 
begint zijn loopbaan in 1991 bij 
de ZOL om vervolgens bij de 
gemeente Kerkrade te worden 
gedetacheerd. ,,Op 3 oktober 
is alles voorbij. Ik zal met de 
stille trom vertrekken, maak het 
uitstapje van de gemeente op 
13 oktober nog mee.
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Als u deze uitgave van 
‘t Senior Bledsje leest, is de 
66-jarige Nico Sauren aan 
zijn laatste weken bezig 
met het onderhoud van de 
begraafplaatsen in het centrum 
van Kerkrade, Bleijerheide, 
Holz en Hambos. Nico doet 
dit nu al negen jaar, nadat hij 
veertien jaar geleden vanuit 
de Licom bij de gemeente 
Kerkrade werd gedetacheerd. 

In de eerste jaren bij de 
gemeente was zijn taak het 
groenonderhoud in het centrum 
en de wijk Holz.
,,Bleijerheide is met een 
oppervlakte van 13.000 vierkante 
meter de grootste begraafplaats,” 
vertelt Sauren. ,,Daarna volgt 
het centrum met 7.300 vierkante 
meter. In het centrum wordt het 
geen begraafplaats genoemd, 
maar een kerkhof. Dat komt 
omdat de graven naast de St. 
Lambertuskerk liggen.”

Babbeltje
Aangezien Sauren elke dag 

tot half vier op een van de 
begraafplaatsen bezig is met de 
groenvoorziening, het schoon 
houden van de paden en het 
snoeien van de heggen, komt 
het regelmatig voor dat hij een 
babbeltje maakt met bezoekers. 
,,Sommige blijven babbelen en 
dan moet ik echt zeggen dat 
ik verder moet werken,” lacht 
Sauren. ,,Ik word wel boos als 
er weer eens vazen en bloemen 
van een graf zijn gestolen. Dat 
gebeurt helaas regelmatig. 
Ze kunnen blijkbaar de doden 
niet met rust laten. Zo’n vijf jaar 
geleden was er een rage om 
brons en koper van de graven 
te stelen vanwege de hoge 
prijs die dieven er voor betaald 
kregen. Gelukkig valt het met 
grafschennis en het vernielen van 
graven wel mee.”

Op de begraafplaatsen in 
Kerkrade wordt geen onderscheid 
gemaakt of iemand katholiek of 
protestant is. Op de begraafplaats 
in Bleijerheide was dat heel 
vroeger wel nog het geval. 

Het ene gedeelte was voor de 
protestanten en het andere 
gedeelte voor de katholieken. 
Kerkrade kent geen Joodse 
begraafplaats.

,,Uiteraard maak je ook wel gekke 
dingen mee,” vervolgt Sauren. 
,,Twee jaar geleden hadden ze 
in het centrum een kist in de 
verkeerde richting in het graf 
laten zakken. De grafdelver 
werd in allerijl teruggeroepen. In 
het centrum worden de doden 
met het gezicht naar de kerk 
begraven. Ook is wel eens 
voorgekomen dat, als de eerste 
grond op de kist wordt gegooid, 
het deksel al begint te kraken. 
Waarschijnlijk ligt dat aan de 
kwaliteit van het hout waarmee 
de kist is gemaakt.”

Daling
Het aantal mensen dat wordt 
begraven is de laatste jaren flink 
gedaald. De meeste mensen 
kiezen voor crematie. Dit jaar 
hebben in het centrum tot nu 
toe maar twee begrafenissen 

Vertrek met stille trom van de begraafplaats

Wethouder Jo Schlangen 
in Kerkrade werd, met het 
overhandigen van trofee op 
woensdag 23 juli, benoemd tot 
ambassadeur van de stichting KGV 
(Kerkrade, Gisteren & Vandaag). 
Deze stichting bestaat ruim 
25 jaar en beheert een online 
encyclopedie over Kerkrade in het 
heden en het verleden. 

Met zo’n 5000 artikelen is
www.kerkradewiki.nl een 
vraagbaak voor jong en oud en 
voor velen dé manier om feiten 

over Kerkrade op te zoeken. Van de 
exacte datum van een mijnongeval 
tot een lijst met wereldkampioenen 
in Kerkrade, de encyclopedie geeft 
antwoord. Het ambassadeurschap 
van de stichting is op de eerste 
plaats een eerbetoon aan personen 
die veel doen voor het heden, maar 
zeker ook voor het verleden van 
Kerkrade. 

Jo Schlangen is de tweede 
ambassadeur van
kerkradewiki.nl. Hij werd vooraf 
gegaan door Marcel Mahr, 

bekende kastelein, maar meer 
nog iemand die het hart op de 
goede plaats heeft zitten. Als 
tastbaar bewijs van waardering 
voor het aanvaarden van het 
ambassadeurschap werd Jo 
een gepersonifieerd beeldje 
overhandigd. 

Jo Schlangen bedankte zich 
uitgebreid bij het bestuur en 
vertelde dat de trofee een trots 
plekje op zijn werkplek zal krijgen. 
Bovendien benadrukte hij nog 
eens hoe belangrijk de online 
encyclopedie is om alle, ook 
onbelangrijke, stukjes Kerkrade 
vast te leggen.

Wethouder Schlangen
ambassadeur van KerkradeWiki.nl

“Mijn opvolger?
Ik weet het niet, tijd 
om hem nog in te 

werken is
er niet meer.” 
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Overzicht belangrijk 
Kerkrade maakt een overzicht van 
alle locaties met een openbaar 
toilet. Iedereen die onderweg is 
in onze stad kan hier gebruik van 
maken. Voor mensen met een 
beperking is het heel belangrijk 
om te weten waar ze snel 
gebruik kunnen maken van een 
toilet. De landelijke organisatie 
“Ongehinderd” werkt met 
gemeenten en instellingen aan 
een duidelijke overzichtskaart. 
“Wij vinden het belangrijk om 
een compleet overzicht aan 
te bieden, om zo iedereen 
goed te informeren. Juist voor 
mensen met een bepaalde 
beperking of aandoening is het 
belangrijk om te weten waar 
ze tijdig terecht kunnen. Ik 
roep daarom iedereen met een 
rolstoeltoegankelijk toilet op om 
zich te melden voor ons overzicht”, 
aldus wethouder Alexander 
Geers (Centrummanagement & 
Openbare Ruimte). 

Waar in Kerkrade
In Kerkrade zijn al bedrijven en 
instellingen die een toegankelijk 

toilet hebben en beschikbaar 
stellen. Ongehinderd door 
Kerkrade kan al in het centrum 
bij Blond to Go, Pimmm’s 
Kerkrade, Café Dé Wieëtsjaf, 
Grandcafé Jules, HuB. Kerkrade, 
Wijkzorgcentrum Kapelhof, in het 
stadskantoor en raadhuis van 
de gemeente Kerkrade. Vanaf 
september wordt dit overzicht 
uitgebreid met het VIE-complex. 
In de wijken zijn de toiletten in 
het Sjevemethoes en Flexiforum 
onbelemmerd toegankelijk.

Wandelgebieden
Steeds meer gasten ontdekken 
de charmes van onze 
buitengebieden. Het is belangrijk 
dat ook mensen met een 
beperking hier onbezorgd kunnen 
recreëren. In wandelgebied 
Berenbos stelt GOC Parkstad, 
in het Geüniformeerden 
Ontmoetings Centrum, haar 
toilet beschikbaar. Hetzelfde 
doet Brasserie Nieuw Ehrenstein, 
midden in de Anstelvallei: “We 
zien dat steeds meer inwoners en 
toeristen deze mooie gebieden 
bezoeken. Natuurlijk wil je dat 
zij vooraf goed geïnformeerd 
zijn over de mogelijkheden voor 
mindervaliden, zodat het een 
toegankelijk uitje voor iedereen 

wordt”, zegt wethouder Tim 
Weijers (Toerisme & Marketing).
 
Overzicht en aanmelden
Het overzicht met locaties en 
openingstijden van toegankelijke 
toiletten in Kerkrade is terug te 
vinden op www.beleefkerkrade.
nl. Oproep: meld uw voorziening 
aan! De gemeente roept horeca, 
bedrijven en instellingen op om 
hun toegankelijke toilet kenbaar te 
maken. Dat kan met een mail aan 
beleef@kerkrade.nl.

‘Ongehinderd’
Ongehinderd is een 
maatschappelijk gedreven 
onderneming die zich inzet voor 
een toegankelijker Nederland. 
De instelling heeft een app en 
website waarmee mensen met een 
beperking altijd en overal inzicht 
krijgen in de toegankelijkheid 
van publieke locaties. Door 
het keuringsteam worden 
locaties getoetst in opdracht 
van gemeenten en bedrijven. 
Daarnaast is Ongehinderd de 
uitvoerende partij voor het 
Nederlands Keurmerk voor 
Toegankelijkheid.
De informatie is in de gratis app en 
op de website
www.ongehinderd.nl te vinden.

Afgelopen periode werden 
signalen ontvangen over 
onduidelijkheid rondom 
beschikbare openbare, 
toegankelijke toiletten in de 
stad. Voor de raad van Kerkrade 
was dit van belang, omdat men 
wil dat iedereen een dergelijke 
voorziening moet kunnen 
gebruiken. Het college is met dit 
vraagstuk aan de slag gegaan 
met het in kaart brengen van 
openbare toegankelijke toiletten 
in het centrum, de wijken en de 
wandelgebieden. Tevens wordt 
een oproep gedaan richting 
horeca, bedrijven en instellingen 
om toegankelijke toiletten 
kenbaar te maken.

Meer toilettenMeer Op dinsdag 1 maart heeft de 
Stichting ‘Koningin van de Vrede’ 
het klooster terug verworven van 
de Paters Sacramentijnen. Eén 
dag later werd door burgemeester 
Dassen de vraag gesteld naar 
mogelijke opvang in het klooster 
voor Oekraïense vluchtelingen. 
Uiteindelijk is in juni 2022 de 
opvang mogelijk gemaakt voor 15 
Oekraïense vrouwen en kinderen.

Naar de toekomst toe, heeft de 
Stichting een crowd-funding 
gestart teneinde het klooster 
geschikt te maken voor opvang 
van kansarme mensen uit de 
gemeenschap. Dit alles in de vorm 
van een diaconaal en pastoraal 
centrum voor het Dekenaat 
Kerkrade en de parochies van de 
oostkant van Kerkrade. Dit behelst 
een laagdrempelige inloop waarbij 
mensen hulp krijgen op allerlei 
mogelijke fronten wanneer ze 

ergens zijn vastgelopen in hun 
leven. 

Verder zullen in beperkte mate 
appartementen beschikbaar 
komen, waar mensen tijdelijk of 
structureel kunnen verblijven. 
In dit gebruik participeert ook 
de Stichting Caritas 045, die 
zich sinds twee jaar inzet voor 
maaltijdverstrekking aan de 
minima. Verder is sinds kort een 
begin gemaakt met het project 
‘Samen aan tafel’ waarbij mensen 
aan tafel gaan met anderen uit 
onze samenleving die hen op weg 
helpen. De Vredeskapel zelf blijft 
natuurlijk op de eerste plaats de 
plek waar dagelijkse aanbidding 
plaatsvindt. Op de tweede plaats 
wordt het in toenemende mate 
ook een plek van gebedsgroepen 
van allerlei aard. Er worden 
ook lezingen aangeboden over 
kerkelijke en actuele thematieken. 

De kapel is vooral ook in 
gebruik als dagkapel van de 
St.Lambertusparochie waar vijf 
keer per week de H.Mis wordt 
opgedragen. Voor veel mensen 
is dit een oase ten midden van 
de drukte van het hedendaagse 
leven. Een plek om als het ware 
de geestelijke accu van het leven 
ietwat op te laden. Je zou het 
bijna de huiskamer van Kerkrade 
kunnen noemen; een plek waar 
iedereen welkom is en waar 
iedereen zich thuis kan voelen.

Het volledige verhaal is te 
vinden op de website van de 
Parochiefederatie Kerkrade.

Zie: https://pfkrd.nl/vredeskapel-
kerkrade/
of scan: 

Toekomst Vredeskapel en klooster
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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.

Meer informatie?
T 045 546 74 80
E secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl

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

Fysiotherapie nodig?

Zin in een kop koffie en een 
praatje? Kom dan naar de 
Ontmoetingsbus Kerkrade 
bij jou in de buurt. In de 
Ontmoetingsbus ontmoet je 
nieuwe mensen en raak je 
in gesprek met elkaar. Dat is 
natuurlijk hartstikke fijn als 
je behoefte hebt aan nieuwe 
contacten en wat gezelligheid. 
De praktische uitvoering is in 
handen van het Leger des Heils.

Ontmoeten, verbinden en 
gezelligheid staan in de bus 
centraal. Wethouder Jo Paas 
(Integraal Ouderenbeleid): “Een 
geweldig, hartelijk initiatief! Als 
mensen eenmaal de eerste stap 
naar de Ontmoetingsbus maken, 
wordt hopelijk ook de drempel 

lager om de wijkpunten op te 
zoeken.” 

Nieuwe contacten
De Ontmoetingsbus Kerkrade 
is een project waarin het Leger 
des Heils, welzijnsorganisatie 
Impuls en de gemeente Kerkrade 
samenwerken in de aanpak 
tegen eenzaamheid. Het idee 
om met een bus door de stad te 
trekken om mensen met elkaar in 
contact te brengen is afkomstig 
van het Leger des Heils. “We 
kregen hier weet van en waren 
zeer van het idee gecharmeerd”, 
zegt Jo Paas. “Een eigen 
Ontmoetingsbus in Kerkrade 
biedt kansen voor onze inwoners 
om nieuwe contacten aan te 
gaan.”

Hier kun je ons vinden
De Ontmoetingsbus Kerkrade 
is een programma van het 
grootschalige gezondheids- en 
vitaliteitsproject in Kerkrade, 
Vie - Leven in beweging. 
Wethouder Jo Schlangen, 
verantwoordelijk Vie-coördinator: 
“In de Ontmoetingsbus kunnen 
inwoners van alle leeftijden op 
een laagdrempelige manier 
met andere mensen in contact 
komen. Dit is nadrukkelijk een 
bus voor iedere generatie.”
De bus staat voorlopig op 
woensdag en donderdag op vier 
plekken in de stad. Na verloop 
van tijd worden ook andere 
plekken in de wijken aangedaan. 
Voorlopig ziet het schema er als 
volgt uit (onder voorbehoud):

Wij nodigen u en alle vrienden van Alzheimer afde-
ling Parkstad van harte uit op zondag 25 septem-
ber in Kasteel Wijnandsrade, Opfergeltstraat 3 te 
Wijnandsrade de jubileumfeestdag met ons te vie-
ren.

Gezien het maximale aantal deelnemers geldt een 
prioritering. Mensen met dementie in de thuissituatie 
en hun partner/mantelzorger, komend uit de regio 
Parkstad, hebben voorrang. Verder de trouwe 

abonnees/bezoekers van ons 
Alzheimer Café. En ook natuurlijk 
onze eigen bestuursleden en 
vrijwilligers.
Deelname aan het jubileumfeest 
is gratis, een vrijwillige bijdrage is 
mogelijk!

Meer informatie vindt u op website:
sites.google.com/site/alzheimerparkstad

Ontmoetingsbus Kerkrade

• Woensdag 
van 10.00 - 12.00 uur Eygelshoven, Terbruggen

• Woensdag 
van 13.00 – 15.00 uur Rolduckerveld, Zonstraat

• Donderdag 
van 10.00 – 12.00 uur 
Spekholzerheide, Parkeerterrein Pastoor 
Scheurenstraat

• Donderdag 
van 13.00 – 15.00 uur 
Nulland, Maria Gorettistraat (zijstraat)

Kleding
In de Ontmoetingsbus wordt ook goede en mooie 
‘tweede kans kleding’ aangeboden. Bruikbare 
kleding en schoenen kun je daarom inleveren 
bij de bus. Bij slecht weer en harde wind rijdt de 
Ontmoetingsbus niet. We komen dan graag volgende 
week weer langs.
Stap gerust eens binnen. De koffie is gratis.

30 jaar AlzheimerParkstad Limburg
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De bovenstaande situatie zal velen 
niet vreemd in de oren klinken en 
de namen kun je door willekeurige 
vrouwen- of mannennamen 
vervangen. Hoe vaak gebeurt het 
niet dat iemands verhaal acuut 
aanleiding is voor een ander om 
zijn eigen verhaal te vertellen. Dat 
kan duiden op enthousiasme en 
mededeelzaamheid, maar ook 
op gebrek aan luisteren naar en 
belangstelling voor een ander. 
Vóór je hebt kunnen uitspreken, 
wordt het verhaal van je 
afgenomen en blijf je teleurgesteld 
achter.

Je ziet het ook in de sociale media. 

Er is een nieuwtje en vóór je goed 
beseft wát dat inhoudt, vliegen 
de tweets over en weer. Ik zie het 
ook op Facebook; iemand post 
zijn mening en de reacties rollen 
eroverheen en getuigen vaak van 
weinig begrip. De schrijfster Anna 
Enquist zegt in haar ontroerende 
boek ‘De thuiskomst’: ‘Echte 
nieuwsgierigheid naar wat dingen 
voor een ander betekenen is 
zeldzaam.’ 

We willen allemaal graag gehoord 
worden. Terecht, maar dan moet 
er ook een aandachtige luisteraar 
zijn. Echt luisteren is een kunst 
en een weldaad voor spreker en 

toehoorder. Als je luistert zonder 
al in je achterhoofd je eigen 
verhaal in de startblokken te 
hebben, als je de ander bevraagt, 
als je hem teruggeeft dat je hem 
hoort, dan ontstaat er ruimte voor 
dialoog en voor onverwachte 
inzichten. Dan ben je samen in een 
gespreksruimte en overstijg je de 
eenzaamheid.

Ik houd mijn mond, ik stop deze 
column, ik nodig je uit om eigen 
concrete situaties te overdenken. 
Ik schakel van twitteraar naar 
luistervink.

Roosje

PUZZEL

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

Oplossing fotopuzzel 
van uitgave 2 van 2022
1. Piusstraat Terwinsselen 

2. Begraafplaats Sportstraat 

Kaalheide 

3. Parkeerplaats voetbalclub 

Kerkrade West

4. Spireastraat Heilust

5. Rotonde de Locht

6. Klifstraat Bleijerheide

7. Pieter de Hooghstraat 

Chevremont

8. Nullanderbergsweg 

Centrum

1 2

3

5

4

6
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Bezorging
WANDELAARS GEVRAAGD DIE ’T SENIOR BLEDSJE EEN WARM HART TOEDRAGEN 
We zijn op zoek naar meerdere bezorgers voor de wijk Nulland
en Chevremont. In combinatie met uw dagelijkse ommetje
gaat u deze tijd inzetten om het blad vier keer per jaar in één
van genoemde Kerkraadse wijken of een deel ervan te bezorgen. 

Reacties graag via de mail of maak een afspraak met
de coördinator-bezorging Wim Robroek,
tel. 06-13 65 10 85 of (045) 546 40 70
e-mail: g.robroek-schreurs@hetnet.nl
 
Alvast bedankt.

Riet , ik moet je wat 
vertellen, mijn zoon

heeft een baan
gekregen in A.” 

“Leuk Els!
Mijn dochter werkt nu 
bij X, ze heeft een goede 
positie daar. Ze vertelde

mij laatst …

Twitteraar of luistervink?Twitteraar of luistervink?

Els zwijgt, haar enthousiasme 
waarmee ze haar vriendin het 
nieuws wilde vertellen,
is weggeëbd.
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Open dag Kerngroep 
Bleijerheide Centrum
Op zaterdag 1 oktober van 11.00 
tot 16.00 uur houdt de kerngroep 
Bleijerheide Centrum, een open 
dag met tal van activiteiten, waar 
u mee kunt kennismaken en ter 
plekke aan kunt meedoen. Het 
adres is het Activiteitencentrum 
van SGL aan de Casper 
Sprokelstraat 4 in Kerkrade.

‘Geluk is het enige wat zich 
verdubbelt als je het deelt.’
Op zondag 2 oktober van 13.00 
tot 18.00 uur vindt in wijkpunt 
’t Westhoes, Anemonenstraat 16 
in Kerkrade West, een gezellige 
middag voor jong en oud plaats 
waar je geluk kunt ‘proeven’ door 
muziek en andere activiteiten. Van 
tevoren aanmelden is niet nodig.

Workshop ‘houten silhouet 
Joep bewerken’
De Vrije Academie Parkstad 
organiseert enkele workshops in 
samenwerking met Impuls op:
• dinsdag 4 oktober van 

13.30 tot 15.30 uur in de 
zaal van het ouderenwerk 
Terwinselen, Sjtaater hoes, 
Schaesbergerstraat 27 A, 

• woensdag 5 oktober van 13.00 
tot 15.00 uur in ouderensoos, 
Socio Project, Laurastraat 10 in 
Eygelshoven

• donderdag 6 oktober van 
9.30 tot 11.00 uur in wijkpunt 
Sjevemethoes, 
Sint Pieterstraat 3.

Workshop Bloemschikken
Op woensdag 5 oktober van 
13.30 tot 15.30 uur organiseert 
kerngroep Oost een workshop 
bloemschikken in wijkpunt 
Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3.

Expositie van de 
schildergroep ’t Stift
Gedurende de week tegen 
eenzaamheid kunt u in Woonzorg 
Elisabeth Stift, Hammolenweg 7, 
om de kunstwerken van 
de schildergroep ’t Stift te 
bewonderen.

Week tegen Eenzaamheid 2022
Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid, van 29 september 
tot en met 6 oktober 2022, organiseren vele lokale partijen in 
Kerkrade op verschillende dagen en plekken activiteiten. Deze 
activiteiten staan in het teken van ontmoeting en verbinding. 
Vooruitlopend op het programmaboekje van deze lokale partijen, die 
zich Coalitie tegen Eenzaamheid in Kerkrade noemen, alvast enkele 
smaakmakers: 

Informatie en aanmelden
Naast bovenstaande activiteiten worden gedurende de Week tegen 
Eenzaamheid nog diverse andere activiteiten georganiseerd. Kijk voor 
meer informatie hierover en de precieze dagen, tijdstippen en hoe 
men zich moet aanmelden, in het programmaboekje dat in de loop van 
september 2022 verspreid wordt. 

Meedenkers 
Seniorenraad
spreekuur
GeldWijzerWinkel

Wist u dat de meedenkers 
van de Seniorenraad 
Kerkrade één keer per 14 
dagen op woensdagochtend 
in de even weken van 10.00  
tot 12.00 uur een open 
inloopspreekuur hebben bij de 
GeldWijzerWinkel?

Meedenkers van de 
Seniorenraad Kerkrade zijn er 
voor ouderen vanaf 65 jaar en 
ouder, geven informatie over 
activiteiten en voorzieningen 
en helpen u bij vragen welke 
ouderen aangaan op het terrein 
van wonen, welzijn en zorg.
U kunt de meedenkers van 
de Seniorenraad Truus Ploum, 
John Huijnen en/of Wim Beulen 
tijdens het inloopspreekuur in 
de GeldWijzerWinkel spreken 
op woensdagochtend: 7 en 21 
september,
5 en 19 oktober en 2 november.

GeldWijzerWinkel
Martin Buberplein 21, 6461 NC 
Kerkrade (naast ingang 
bibliotheek achterzijde raadhuis)
van 10.00 -12.00 uur
Info via
seniorenraadkerkrade@gmail.com
Bel ons met uw vragen op:
(045) 541 16 67  
of bezoek onze website:
www.seniorenraadkerkrade.nl

Muziekmiddag
Op vrijdag 30 september van 14.00 tot 17.00 uur vindt een muziekmid-
dag plaats in de ouderensoos van Socio Project, Laurastraat 10,
Eygelshoven.



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

voor iedereen!
• maatschappelijk werk

• sociaal raadslieden

• vrijwilligerscentrale

• jeugd- en jongerenwerk

• jeugd en gezin

• welzijnswerk

Orgelconcert Elke 1e vrijdag
van de maand

Locatie: Lambertuskerk Kerkrade-Centrum van 12.00 tot 12.30 uur

Boekenbeurs  Elke 1e zaterdag
van de maand

Locatie: Laethof.
Tijdstip: van 11.00 tot 15.00 uur.

Darten Donderdag Locatie: ‘t Westhoes.
Leden gevraagd voor de donderdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Informatie: Mw. Kölgen, telefoon  (045) 545 63 51 of Dhr. H.Persoon, telefoon (045) 542 17 10.

Biljarten Maandag t/m
vrijdag

Locatie: Firenschat.
Biljartclub d’r Sjtaat biedt de mogelijkheid aan ieder om te biljarten.
Informatie; Dhr. H. Persoon, telefoon (045)  542 17 10

Country linedance Dinsdag Lokatie: ‘t Westhoes.
Elke dinsdag van 13.00 uur tot 14.00 uur. Informatie; Dhr. H. Persoon 

Senioren Carnavals 
Zietsóng

Vrijdag Locatie: ‘t Westhoes.
De Centrale voor Ouderen organiseert een Senioren Carnavals Zietsóng op vrijdag 
18 november 2022.
Aanvang 18.00 uur.
Dit ten behoeve van het 66-jarig bestaan van de Vasteloavends Verain Kirchroa-West 1957 
Informatie: P. Schepers telefoon (045)  541 07 61

activiteitenagenda van september t/m medio december2022


