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

‘t SeniorBledsje
Beste lezers,
Over enkele weken nemen wij afscheid van het 

jaar 2022. Een in alle opzichten enerverend 

jaar is weer voorbij. Enerverend in die zin, dat 

ondanks alle minder prettige berichten en 

ontwikkelingen de creatieve geest in mensen 

wordt aangewakkerd om er het beste ervan 

te maken. Laten we ook stil staan bij de vele 

mooie momenten waarop we dankbaar terug 

kunnen zien. Met het opstellen van dit voorwoord 

voor de nieuwe editie van ‘ós Bledsje’ ga je vanzelf terug naar de september-

editie. Veel leuke reacties hebben wij als redactie mogen ontvangen en dit 

zorgt voor de nodige energie om verder te kunnen. Naast de inspirerende 

woorden van onze burgemeester Petra Dassen en wethouder ouderenbeleid 

Jo Paas, treft u o.a. informatie aan over gezondheid, gemeentelijke zaken 

en huurdersbelangen. Verder een oorlogsverhaal, een aantal interviews met 

bekende Kerkradenaren en niet te vergeten de columns.

Wij wensen u allen alvast mooie, gezellige feestdagen en een 

voorspoedig maar vooral gezond 2023. 

Veel leesplezier. 
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In deze uitgave o.a.

Het is alweer bijna Kerst. En in deze editie van ’t Senior Bledsje mag 
ik u een kerstboodschap meegeven. Ik genoot nog niet zo lang gele-
den van een voorleeslunch in onze prachtige bibliotheek, waarin een 
verhaal in ós plat voorgelezen werd. We weten niet wie de auteur is, 
als iemand dat weet horen wij dat graag. Het verhaal vertelt een bood-
schap. Een boodschap van vergeving en liefde, van ontroering en 
hoop. Een beter verhaal voor Kerst is er niet. Lees maar met mij mee 
en misschien kan ik u verleiden om het ook aan elkaar voor te lezen bij 
het kerstdiner. We hebben die liefde, die ontroering en die hoop hard 
nodig in deze tijd. In die zin wens ik u een gezegende Kersttijd toe.

Uw burgemeester,
Petra Dassen-Housen 

’t Woar kót vuur Krismes. Iech zoos 
in d’r tsóg noa heem, kapot wie 
inne hónk, noa inne haove daag 
moeze en sjneuvere noa die letste 
jesjenks-jer die ’t fes kompleet 
mósse maache. Teëjenövver 
miech zoos inne jónge man, deë 
jans nerveus zoos tse friemele mit 
zieng heng en jans troerieg oes 
de oge kieket. Ich daat: deë hat 
‘Liebeskummer’. Ópins vroaget 
heë of iech jet vuur hem wool 
doeë, woa-óp iech zaat: “Dat ligkt 
dra wat.”
“Da mós iech uuch ieëtsj jet 

vertselle”, zaat heë. En heë 
vertsellet: “Iech hauw vrung woa 
mieng eldere teëje woare en miech 
ummer vuur jewaarsjauwd hant. 
Mar iech wool nit loestere. Mar ze 
houwe reët, ‘t jong sjeef. Iech han 
inne jroeëse feëler jemaad en han 
vas-jezèse. Noen darf iech vuur 
de wainachte noa heem, mar iech 
wees nit of ze nog jet mit miech 
tse maache wille han. Iech wool 
óch nit riskere dat ze miech van 
de duur voetjage en doarum han 
iech ze jesjrève, dat iech jeer wool 
kómme. En wen iech welkom woar, 

dat ze dan ing wiese sjtrik in der 
biereboom wole doeë. Ózze jaad 
likt aan ‘t sjpoor, d’r biereboom 
sjteet ‘t kótste d’rbij. Uvver 5 
menute vare vier doa langs, mar 
iech han floep vuur tse kieke. 
Zouwt uur dat wille doeë en miech 
zage óf ing sjtrik in d’r boom is?”
Iech zaat natuurlieg joa. En wie 
‘t zoeë wied woar, koeët iech 
vol vräud zage: “Jong, noe kiek, 
doa hingt nit ing wiese sjtrik, mar 
mindestens hónged’’.
 

Bron bij redactie onbekend. 

Ing sjtrik

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 



4 54

Elisabeth Vincken en haar twaalf-
jarige zoon Fritz hadden onderdak 
gevonden in de hut die haar man, 
gebruikte tijdens de dagen dat hij 
op jacht ging in de Hürtgenwald. 
Het bakkersgezin woonde in Aken 
en de man des huizes deed in die 
periode dienst (Reichsluftschutz-
dienst) in Monschau. Gelet op de 
talloze bombardementen waaraan 
Aken was blootgesteld en het feit 
dat haar man dienst deed enkele 
kilometers van de jachthut verwij-
derd, was het verblijf van vrouw 
en kind in de buurt een logische 
en veilige oplossing.

Zeker toen het zwaartepunt van 
de fronten en de gevechten in 
de ‘Battle of the Bulge’, de slag 
om de Ardennen van de Hürten-
genwald richting België schoof. 
Het wanhoopsoffensief van de in 
het nauw gedreven Hitler en zijn 
Wehrmacht startte op 16 decem-
ber, ruim een week voor Kerstmis.

Toen haar man, die zich bij zijn 
vrouw en zoon zou aansluiten op 
Kerstavond, om een gezamenlijk 
kerstdiner te nuttigen, maar niet 
kwam opdagen, besloten moeder 
en zoon het etentje uit te stellen tot 
Nieuwjaarsdag. Het kloppen op de 
deur gaf deze kerstavond een bij-
zondere wending. Toen Elisabeth 
de deur opende in de hoop haar 
man alsnog te kunnen begroeten, 
stond ze oog-in-oog met drie Ame-
rikaanse soldaten, waarvan er één 
ernstig gewond was. Ze hadden 
geen kwaad in zin en zochten een 
onderkomen. Dagenlang hadden 
ze met hun gewonde kameraad in 
de bijtende kou door de sneeuw 
gezworven. Ze waren hun bataljon 
kwijt en het spoor volledig bijster. 
Ze spraken geen Duits maar één 
van de soldaten kon in ‘t Frans 
converseren met de vrouw.

Ze liet de jonge mannen binnen 
en hun gewonde kameraad werd 
op het bed van Fritz gelegd. Eli-
sabeth besloot, nadat de solda-
ten zich hadden voorgesteld als 
Jim, Robin en Harry, het uitgesteld 
Kerstdiner alsnog verder te be-
reiden en op te dienen aan haar 
uitgehongerde gasten. Jim hielp 
met koken. Hoofdbestanddeel van 
de maaltijd was Herman. De vette 
haan die vanwege zijn omvang 
door de familie Vicken Herman 
Goering werd genoemd. Robin 
verzorgde zijn gewonde maat. Het 
bloeden uit kogelwond in het bo-
venbeen werd gestelpt met repen 
uit een beddenlaken.

Terwijl de hut zich met de aan-
gename warmte en geur van het 
kerstdiner vulde werd er ander-
maal op de deur geklopt. Fritz 
verwachtte nog meer verdwaalde 
Amerikanen. De adem bleef de 
zoon des huizes in de keel steken 
toen hij de deur opende en drie 
Wehrmachtsoldaten zag. Op het 
onderbrengen van de vijand stond 
de doodstraf, realiseerde Fritz zich 
en binnenin zaten drie Amerika-
nen. Elisabeth schatte de situatie 
meteen goed in door naar de deur 
te gaan en de mannen een vrolijk 
kerstfeest te wensen. De soldaten 
waren eveneens de weg en hun 
troepen kwijtgeraakt en vroegen 
of ze de nacht konden doorbren-
gen. De vrouw ging akkoord en 
bood een warme maaltijd aan, die 
de hongerige militairen natuurlijk 
niet afsloegen.

“We hebben echter drie andere 
gasten, die jullie niet als vrienden 
zullen beschouwen. Het is Kerst-
avond en er wordt niet gescho-
ten”, waarschuwde de kordate 
vrouw.  De Duitsers hadden met-
een in de gaten dat het Amerika-

nen moesten zijn, maar besloten 
haar te gehoorzamen. Ze lieten 
hun wapens achter op een hout-
stapel en ook de Amerikanen 
stonden op verzoek van vrouw 
hun wapens af.

Het was hutje mutje en met z’n vie-
ren zittend op de rand van het bed 
van mevrouw Vincken, verdween 
geleidelijk aan de spanning. Eén 
van de Duitsers sprak Engels en 
was, als medicijnenstudent, in 
staat om de gezondheidstoestand 
van de gewonde Amerikaan te be-
oordelen. Veel bloedverlies maar 
door de kou geen infectie. Rust en 
goede verzorging zou het goedko-
men met hem. Aan de verzorging 
haperde niks. Het brood, gebra-
den vlees en de rode wijn zorgde 
voor veel meer ontspanning in het 
gezelschap. Later op de avond 
werd gezamenlijk en afwisselend 
in Engels en Duits ‘Stille Nacht’ ge-
zongen.

De ‘kleine wapenstilstand’ duur-
de tot de volgende ochtend. Een 
bord havermoutpap en voor de 
Amerikaan met de beenwond 
maakte de gastvrouw een kracht-
drankje met o.a. ei, suiker en de 
restant van de rode wijn. Om hem 
te kunnen vervoeren werd ge-
zamenlijk een brancard in elkaar 
gezet van palen en het tafelkleed. 
Daarna ging ieder zijns weegs 
maar niet nadat een van de Duit-
sers zijn vijanden de richting van 
de Amerikaanse linies had ge-
wezen en hen een kompas mee-
gaf. Elisabeth Vicken gaf hen de 
wapens terug met de woorden: 
“Wees voorzichtig jongens. Ik wil 
dat jullie op een dag weer naar jul-
lie eigen huis kunnen terugkeren.” 
Duitsers en Amerikanen schudden 
elkaar de hand en verdwenen in 
tegengestelde richtingen.

Kerstavond 1944
Een waar gebeurd kerstverhaal over menselijkheid en verbroedering in duistere dagen 

Op 5 mei 1985 bracht president 
Ronald Reagan tijdens de viering 
van 40 jaar vrede tussen Duitsland 
en Amerika het verhaal van de bij-
zondere belevenis in de jachthut 
ter sprake. Zijn stafmedewerkers 
hadden het verhaal gevonden in 
Reader’s Digest van januari 1973. 

Terwijl hij tijdens een pauze naar 
de radio luisterde hoorde Fritz 
Vincken tot zijn verbazing de 
Amerikaanse president zijn ver-
haal vertellen. Fritz had in 1959 
zijn moederland verlaten voor 
eerst Canada, toen Californië en 
sinds 1963 Hawaii. Hij bestierde 
daar Fritz European Bakery en zijn 
Duitse broden en Schwarzwalder 
Kirschtorte waren de verkoopsuc-
cessen op het tropisch eiland.

Een uitzending van het Amerikaan-
se televisieprogramma ‘Unsolved 
Mysteries’ uit 1995 bracht veran-
dering in de zoektocht naar één 
van de militairen. Een kijker her-
kende het verhaal dat hij eerder 
in het verzorgingshuis, waar hij 
werkte in Maryland, had gehoord 
van Ralph Blank. Blijkbaar had 
Fritz die naam verkeerd onthou-
den. Blank en Fritz werden in 1996 
herenigd, moeder Elisabeth was 
inmiddels overleden. “Jouw moe-
der redde mijn leven”, zei de oude 
man tegen hem. De veteraan had 
het kompas van de Duitse militair 
nog altijd in zijn bezit.

Schrijver Kevin Prenger nam deze bijzondere gebeurtenis op in zijn verhalenreeks: ‘Kerst tijdens de Tweede 
Wereldoorlog: aan het front, thuis en in de kampen’. 

Kerkraam ‘Christus geboorte’
Kunstenaar: Johan Vermeij (Roermond)
Uitvoering: Atelier Flos (Steijl)

Beschrijving
In 1984 kon Vermey de eerste kleinere ruimte voor 
een raam invullen met een uitbeelding van de ge-
boorte van Christus. De meestal gescheiden scenes 
van de aanbidding der herders en de aanbidding van 
de drie koningen of Wijzen uit het oosten zijn hier in 
één afbeelding samengevoegd. In het midden is, om-
geven door palmbladeren die de armoede van de stal 
van Bethlehem symboliseren, de Heilige familie uitge-

beeld. Het in doeken gehulde Jezuskind omhelst, ge-
steund door de zittende Maria en de knielende Jozef, 
zijn moeder. In het onderste gedeelte van het beeld 
zijn twee herders met hun dieren aangekomen. De 
een neemt eerbiedig zijn muts af, de tweede is reeds 
geknield. In het bovenste gedeelte treden de H. Drie 
Koningen op en tonen hun geschenken. Daarboven 
staan in de rondboog van het raam de, de geboorte-
aankondigende woorden van de engelen “Gloria in 
excelsis Deo” (Ere zij God in de Hoge). 

Literatuur:  Houtema, nr. 8a; kerkgids z.j., nr. 7
Bronvermelding: Kerkrade Onderweg deel XIT
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Carnaval in Kerkrade is alom 
bekend en bij velen geliefd. Dit 
carnavalsseizoen is er een jubi-
leum. De Vasteloavends Verain 
Kirchroa-West, kortweg VVKW, 
bestaat namelijk 66 jaar. Reden 
voldoende om eens te duiken 
in het verleden van die vereni-
ging. Om daar meer over te 
weten te komen, gingen we op 
bezoek bij Lambert Werry, voor-
zitter én erevoorzitter van de 
vereniging. De krasse preses, 
75 lentes jong en rap van tong, 
stond ons graag te woord met 
tekst en uitleg.

Eigenlijk kent carnaval in Kerkra-
de-West een nog langere histo-
rie dan 66 jaar. In 1935 namelijk, 
één jaar voordat de Kirchröatsjer 
Vasteloavends Verain Alaaf 1936 
(KVV 1936) het levenslicht zag, 
verscheen in het westelijk deel 
van de stad de vereniging ‘D’r 
Doemedriëener’ ten tonele. Zo 
bezien is er zo meteen al 88 jaar 
een carnavalsvereniging in West. 
Als gevolg van de Tweede We-
reldoorlog verdween het gebeu-
ren naar de achtergrond. In 1957 

kwam de ommekeer. Op 1 januari 
van dat jaar werd in het Huber-
tushuis in Kerkrade Sjors Meer-
tens als eerste jongeman van 
West uitgeroepen tot stadsprins 
van Kerkrade. De jonge prins trad 
in contact met Godfried Augen-
broe van d’r Doemedriëener, met 
als doel het georganiseerde car-
naval in West weer nieuw leven 
in te blazen, te beginnen met een 
kinderoptocht. Het lukte, maar 
ging niet zonder slag of stoot en, 
het moet gezegd, met wat zach-
te drang. De moeder van Sjors 
Meertens speelde daarin een 
niet onbelangrijke rol. Lambert 
Werry legt uit: “Er was een verga-
dering, na de proclamatie wel te 
verstaan, waarbij ook aanwezig 
waren president Gerard Frans-
sen van de KVV 1936 en toenma-
lig burgemeester van Kerkrade 
Cornelus Becht. Het was in die 
tijd voor veel mensen ‘not done’ 
dat de stadsprins van Kerkrade 
zou meedoen aan een optocht in 
West. De moeder van Sjors stelde 
de deelnemers aan de vergade-
ring voor de keuze: als haar zoon 
niet mee mocht in de optocht in 

West, zou zij hem als stadsprins 
van Kerkrade terugtrekken. Zoals 
gezegd, de proclamatie was al 
achter de rug en in de pers was 
er al de nodige ruchtbaarheid aan 
gegeven. De uitkomst laat zich 
raden. De vergadering ging over-
stag.”

In de Pleinstraat in Spekholzer-
heide kon de vlag uit. Lambert 
Werry, destijds pas negen jaar en 
nu nog steeds woonachtig in die 
straat, herinnert het zich als de 
dag van gisteren. “In West was er 
na de oorlog toch iets van onbe-
hagen. Het gemis aan een eigen 
carnaval deed pijn, zou je kunnen 
zeggen. Door de inspanningen 
van moeder Meertens en uiter-
aard vele anderen, zoals de mid-
denstand en de kasteleins, kwam 
alles weer van de grond. De 
hele straat was versierd. Met alle 
kinderen uit de straat werd een 
groep gevormd, onder het motto 
‘De Pleinstraat wordt wakker’. Dat 
was trouwens de enige keer dat 
ik zelf verkleed was tijdens car-
naval. Heb ik daarna nooit meer 
gedaan”, zo verhaalt hij.

Inmiddels zijn vele prinsen de 
revue gepasseerd, van Pierre 
Ghijsen tot Dave Potalivo. De 
VVKW bestaat 66 jaar. Dan heb 
je natuurlijk een rijke historie. We 
vragen naar de hoogtepunten. 
Lambert Werry betitelt als zoda-
nig het 4 x 11-jarig jubileum in de 
Sporthal in West, alsook het 5 x 
11-jarig jubileum in de Heidsjer 
Tref. Dan vervolgt hij met: “Elke 
vereniging kent ups en downs. 
Ook de VVKW. Goede herinne-
ringen heb ik aan de tijd dat ik 
door Jan Derwall en president 
Theo Geurts gevraagd werd om 
voorzitter van de VVKW te wor-
den. Het ging op dat moment 
niet zo goed. Dat moest beter, 
vond men. Samen met anderen 
slaagden we in die opzet. We 
mochten weer trots zijn op de 
VVKW. Denk ik graag aan terug. 
Wat ik trouwens ook heel goed 
vind, is dat we tegenwoordig een 
prima samenwerking hebben met 
de KVV 1936 en Burgerlust, de 
carnavalsvereniging uit Eygels-
hoven. Dat was in het begin wel 
ietwat anders. ‘Jesjokkeneerd’ 
wordt er nu nog wel, met presi-

dent Walter Sterk van de KVV 
1936 en John Prevo van Burger-
lust bijvoorbeeld, maar dat hoort 
erbij.”

Over de optocht in Kerkrade-West 
gesproken: tegenwoordig doen er 
zo’n 90 groepen en wagens mee. 
Die komen uit alle stadsdelen, zo 
vertelt Lambert Werry ons. Groe-
pen uit het Centrum en Eygelsho-
ven komen naar West en omge-
keerd gebeurt hetzelfde. Lambert 

Werry weer: “Als we het over 
West hebben, bedoelen we Spek-
holzerheide, Heilust, Gracht, Kaal-
heide en d’r Sjtaat (Terwinselen). 
In Terwinselen konden we trou-
wens lang niet terecht met de op-
tocht, vooral in de tijd dat de Kaal-
heidersteenweg als doorgaande 
weg tussen Kerkrade en Heerlen 
fungeerde en druk bereden was. 
Inmiddels komen we met de op-
tocht ook al een paar decennia in 
Terwinselen.”

Bij een jubileum horen natuurlijk 
extra activiteiten. De VVKW heeft 
er bij het ter perse gaan van deze 
editie van ’t Senior Bledsje een 
aantal achter de rug, voor jong en 
oud. Andere staan op de agenda.
 
Alle informatie kunt u vinden op 
de website van de vereniging:
www.vvkw.nl. Daar treft u 
bijvoorbeeld ook alle in de loop 
der tijd verschenen exemplaren 
van D’r Wauwel, het jaarlijks uit-
komend blad van de vereniging, 
aan. Een echte aanrader voor de 
liefhebber, met een hoeveelheid 
aan historisch materiaal. 

6 x 11 Joar Vasteloavend in West

Beste mensen,

Sinds ruim vijf maanden ben ik uw wethouder WMO en ik 
moet u bekennen dat die tijd is omgevlogen. Er zijn al veel 
mooie dingen voorbijgekomen waar ik even met u bij stil 
wil staan. In juni van dit jaar hebben we aan het bestrijden 
van eenzaamheid een nieuw fenomeen mogen toevoegen: 
de Ontmoetingsbus. Een prachtig initiatief van het Leger 
des Heils samen met de gemeente Kerkrade. De achterlig-
gende gedachte is dat senioren die eenzaam zijn de weg 
naar het wijksteunpunt of de vereniging als te groot erva-
ren. Ze stappen liever in de ontmoetingsbus die vaak kort 
in de buurt van hun woonhuis wordt geparkeerd. 

Ook tijdens de Week tegen Eenzaamheid zochten we de 
mensen op diverse plekken in onze stad op met heel leuke 
activiteiten, van knutselen, samen koken, samen bakken 

tot  samen een kleine Joep verven. Allemaal initiatieven 
om mensen met elkaar in verbinding te brengen. 

Afgelopen november heeft de gemeente onze mantel-
zorgers in het zonnetje gezet met een middag- en een 
avondvoorstelling in de HuB met medewerking van een 
keur aan Kerkraadse artiesten. Mantelzorgers zijn enorm 
belangrijk voor de hele samenleving en zonder hen zou 
de gezondheidszorg voor onoverkomelijke problemen 
komen te staan. Beste mantelzorgers, heel veel dank voor 
jullie inzet!

Tijdens de toespraken die ik mocht houden heb ik meer-
maals gewezen op het belang van het naar elkaar omkij-
ken, het aandacht hebben voor elkaar, het bieden van een 
luisterend oor. Dat waren dingen die vroeger, in het mid-
den van de twintigste eeuw, heel normaal waren. Maar de 

wereld is veranderd: de wereld is door de computer en 
het internet veel groter, maar ook veel afstandelijker, ge-
worden. Die ontwikkeling kunnen veel mensen op leeftijd 
niet bijbenen. Als wethouder maak ik mij er daarom extra 
sterk voor dat wij als gemeente naast de digitale weg ook 
de fysieke weg openhouden voor het doen van een aan-
vraag of melding.

Wij staan aan de vooravond van Kerstmis en dat zijn vaak 
donkere dagen voor degenen die alleen zijn. Ik zou u wil-
len vragen om tijdens de kerstdagen extra naar elkaar om 
te kijken. Rest mij tenslotte u heel fijne en gelukkige kerst-
dagen toe te wensen en vooral heel veel liefde samen 
met allen die u lief heeft. Dat we gezond mogen blijven! 

Hartelijke groet,
Uw wethouder, Jo Paas
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Intocht van de Kerstman
Krismes i Kirchroa trapt op zaterdag 10 december 
2022 af met de Intocht van de Kerstman. Samen 
met zijn Kerstvrouw en Elfjes komt de Kerstman 
op station Kerkrade aan met de stoomtrein. Via de 
Stationsstraat, Hoofdstraat en Hinger Herjods Ruk 
wordt de Kerstman op de Markt ontvangen.

Huis van de Kerstman
“Het Huis van de Kerstman is vervolgens op 10, 
11, 14, 17, 18, 21 en 24 december 2022 geopend 
en gratis toegankelijk”, geeft Team Kerstpret aan. 
Op de woensdagmiddagen zal het huis bezet 
zijn door de Elfjes van de Kerstman. Middels een 
inschrijfmogelijkheid kunnen kinderen plaatsnemen 
in het Huis van de Kerstman om te tekenen en 
te knutselen samen met de Elfjes. Op 16 en 23 
december 2022 zijn er lampionnenoptochten door 
de wijken. 

Kerstwereld Kerkrade
In de weekenden van 10 en 11 en 17 en 18 december 
2022 is Kerstwereld Kerkrade geopend. Kerstwereld 
in Abdij Rolduc is in ruim tien edities tot een begrip 
in de Euregio gegroeid. Duizenden bezoekers 
wisten elk jaar de kerstmarkt en het bijbehorende 
cultuurprogramma te vinden. “De laatste edities 
zijn door Rotaryclub Kerkrade samen met Round 
Table 171 Kerkrade maatschappelijk met succes 
ondersteund en uitgevoerd ten behoeve van het 

Min-jeletterd
Wat lettere zunt broech iech uuch nit tse vertselle. Vuur 
hant ze jidder daag nuedieg en d’r Tsinterkloas maat ze va 
sjokkelaad.
Óppen sjoeël kries te de lettere jelierd. De hooflettere zunt 
’t erfdeel van de Romeine. De klinge zunt sjpieëder bedaad. 
’t Maat dat vuur de sjrif óp auw jraafsjting en monoemente 
van zoeng 2000 joar jeleije nog ömmer kanne leëze.
’t Heesjt dat leëze nit mieë ’cool’ of ’vet’ is. Iech kan uuch 
alling mar complimentere wen-t uur dis teks leëst. Plat leë-
ze wuur nit zoeë ainfach, weëdt jezaad. Weë dit hei leëst, 
weest besser besjeed.
De jong lu mósse werm d’r tsouw braad weëde tse leëze. 
Tieppe óp e mobielsje is jee leëze. ’t Is al zoeë sjlim, dat ze 
de tsiedónk nit kanne leëze! Waal de losse wöad, mar nit de 
zin bejriefe. En wat has te a losse baksjting, wen-s te jing 
moer kans metsele!
Hei dis teks krient vuural opa’s en oma’s onger oge. En 
jraad die kuete ing rol sjpelle bij deë leësermód van hön 
kinkskinger. Jidder kink vingt ’t jemuutliech en koesjelt 
ziech jeer, went d’r opa of de oma e verhaaltje vuurleëst. 
Wie kót kans te nit bij dieng kinkskinger kómme, wen-s te 
hön ing jesjiechte vertsels, jefantaseerd of woar jesjid. Weë 
hat nit mit jemaad, dat ze nog jeer mieë weule hure, wen-t 
’t jedao woar?
’t Vuurleëze is d’r ieësjte sjrit in e proces van ömjank mit de 
sjproach. D’r tswaide is e bóch mit bildsjere, mar oane 
wöad. Van die bildsjer maat d’r opa of de oma ing jesjiech-
te. Bij de tswaide moal dat bóch vertselle, kries te jezaad, 
dat de oma jet jans angesj vertseld hat. Noa  die episode 
kunt ’t bóch mit lettere.
Nuus maat kinger mieë vräud es wie ing jesjiechte vuur ‘t 
sjloffe jao. Kinger wille jeleuve in jesjiechten. Tswai duutsje 
professere, de Brüder Grimm, hauwe dat al 200 joar ieëder 
durch. Weë kent nit hön ’Kinder- und Hausmärchen’?
Iech róf de opa’s en oma’s die dit leëze óp, öm tse jon vu-
urleëze. Jenau wie ’t Beppie Kraft dat deedt. De bieb in de 
HUB hat bucher en bus-jer vuur jiddere leëftsiet, mit en 
oane lettere en mennieje kier woenderbaar jeïllustrierd. 
D’r Tsinterkloas en ’t Kriskinke hant ze óch. En of 
uur dat noen in ’t Hollendsj of in ‘t plat dut, of in 
allebei, de vräud van de kinger zal èëve
jroeës zieë. Junt uuch deë jenós! Doeë 
dus. 

D’r Battraaf

COLUMN
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Krismes i Kirchroa, in het centrum en de wijken
goede doel én ook dit jaar zetten 
beide serviceclubs hun schouders 
onder dit project”, geeft voorzitter 
Jean Noël aan. De hoofdmoot 
van Kerstwereld Kerkrade is de 
kerstmarkt met vele stands in een 
paviljoen op de Markt. Daarnaast 
zijn er weer openluchtactiviteiten, 
zoals demonstraties smeedwerk en 
oude ambachten. Optredens van 
muziek- en cultuurgezelschappen 
in de Lambertuskerk vullen de 
programmering aan. De Miljoenenlijn 
sluit aan bij Kerstwereld Kerkrade 
met stoomtrein- en treinritten tussen 
Kerkrade, Simpelveld en Valkenburg. 
Op het Miljoenenlijnperron Kerkrade 
worden demonstraties met een 
stoomlocomotief aangeboden met 
korte ritjes voor kinderen. Natuurlijk 
kan er op diverse plaatsen iets 
lekkers te eten gekocht worden en 
de verkoopstalletjes in kerstsfeer 
ontbreken niet. 

Krismes Karoake i Kirchroa in 
de wijk
Met een DJ Booth in de vorm van 
een caravan in kerstdecoratie 
worden tussen 10 en 24 december 
2022 alle wijken bezocht. De 
Krismes Karoake i Kirchroa in de 
wijk bezoekt winkelgebieden en 
verzorgingshuizen, en basisscholen 
tot en met gemeenschapshuizen.

Koopzondagen
Krismes i Kirchroa sluit op 11 en 
18 december aan op de speciale 
decemberkoopzondagen in het 
centrum.

Meer info
Alle verder informatie over Krismes i 
Kirchroa is terug te vinden via
www.beleefkerkrade.nl.

Vanaf 10 tot en met 24 december 2022 is in het cen-
trum en de wijken Krismes i Kirchroa met verschil-
lende kerstonderdelen en -activiteiten te beleven. Zo 
keert het succesvolle Huis van de Kerstman terug op 
de Markt; de kerstman en zijn vrouw verwelkomen 
iedereen in Kerstpret@Kerkrade. Daarnaast verhuist 
Kerstwereld Rolduc naar het centrum; Kerstwereld 
Kerkrade heeft als hoofdbestanddeel de kerstmarkt 
met ruim 50 stands, maar tevens een culturele pro-
grammering in de Lambertuskerk. De Miljoenenlijn 
sluit aan bij Krismes i Kirchroa met speciale stoom-
treinritten naar Kerkrade. Met de Krismes Karoake 
i Kirchroa in de wijk komt Krismes i Kirchroa ook 
buiten het centrum. Wethouder Tim Weijers (Evene-
menten & Marketing) ziet de combinatie van activi-
teiten in het centrum en de wijken als veelbelovend. 
“Met de 2e editie van het Huis van de Kerstman en 
de kerstmarkt van Kerstwereld Kerkrade midden in 
het centrum, het aanhaken van de Miljoenenlijn en 
de Krismes Karoake i Kirchroa in de wijken kan Krismes i Kirchroa op onze volledige steun rekenen en 
maken wij dit evenement en de vele activiteiten graag mede mogelijk”, aldus wethouder Weijers. Wethou-
der Alexander Geers (Economie) sluit hierop aan: ”Krismes i Kirchroa is niet alleen voor onze inwoners een 
mooi evenement, maar wij ondersteunen hiermee ook de ondernemers in onze stad”.



10 11

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!

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

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

Fysiotherapie nodig?

Aantrekkingskracht
Die potentie heeft het sportcom-
plex, verwacht Schrooyen. Hij re-
fereert aan de laatste open dag op 
1 september. “Het leek wel of heel 
Kerkrade en omgeving was uitgelo-
pen. Zo druk heb ik het tijdens een 
open dag van Optisport nog nooit 
gezien. Deze accommodatie heeft 
een grote aantrekkingskracht bin-

nen de regio. De mensen zijn écht 
geïnteresseerd. Naast onze vaste 
klanten uit Kerkrade hebben we 
ook al veel nieuwe bezoekers uit 
Parkstad mogen verwelkomen. Aan 
plannen geen gebrek. Na een ope-
ning met ‘een aantal kinderziektes’ 
in de eerste weken heeft locatie-
manager Maarten Schrooyen van 
het Sportcentrum Vie tijd om naar 

de toekomst te kijken. “We willen 
in 2023 ons aanbod verruimen, de 
behoeften van de inwoners van 
Kerkrade ontdekken en daarop 
goed inspelen”, zegt hij. “Dat be-
schouw ik als onze grote uitdaging 
van volgend jaar.”

Met de nieuwe plannen zal het al-
leen maar drukker worden, denkt 
hij. Er zijn al - met behulp van 
financiële ondersteuning van de ge-
meente Kerkrade - speelattributen 
aangeschaft om het zwemmen  voor 
jongeren aantrekkelijker te maken. 
“Zo dagen we de kinderen spe-
lenderwijs in het water uit om nog 
meer te gaan bewegen. Hartstikke 
leuk voor de opa’s en oma’s om van 
hun kleinkinderente genieten tij-
dens het familiezwemmen in Vie.”

Infraroodsauna
“Wat de senioren beslist zal aan-
spreken is de aankoop onlangs 
van een infraroodsauna met zes 
zitplaatsen”, zegt hij. “Bij een vitale 
leefstijl gaan in- en ontspanning 
hand in hand. Deze sauna is bij-
zonder prettig voor de spieren en 
gewrichten van onze wat oudere 
bezoekers, met name natuurlijk 
voor de mensen met reumatische 
klachten. Onze vaste klanten had-
den overigens al de wens van iets 
van ‘wellness’ uitgesproken, we 
zijn blij dat we daarin in het voor-
jaar van 2023 kunnen voorzien.”

Samenwerking
‘Optisport brengt je in beweging’, 
luidt de slogan van de exploitant. 
Die slogan komt redelijk in de 
buurt van de naam van het 
gezondheids- en vitaliteitsproject 

Sportcentrum Vie kijkt met veel ambitie naar 2023 
Sportcentrum Vie is sinds 5 september open. Een prachtig complex met een nieuw zwembad en nieuwe 
sporthal voor Kerkrade en omgeving. Eigenaar is de gemeente Kerkrade, Optisport de exploitant de ko-
mende 10 jaar. Sinds 1 juni zwaait de 39-jarige Maarten Schrooyen uit het Belgische Bree er de scepter 
als locatiemanager. Hij begeleidde voor Optisport al eerder de openingen van nieuwe sportcomplexen in 
Turnhout (2016) en Lommel (2018). Kerkrade is zijn derde kunstje. “Maar dit is toch wel van een andere 
orde “, zegt hij. “Dit is een aanzienlijk complex, het belang van de opdrachtgever, de gemeente Kerkrade, 
is groot. Verbonden aan dit fysieke complex is namelijk het gedachtegoed van Vie - Leven in beweging, 
het omvangrijke gezondheids- en vitaliteitsproject van de gemeente. Het is de bedoeling dat deze fonkel-
nieuwe accommodatie de inwoners van Kerkrade en regio uitnodigt om meer te gaan bewegen.”  

van de gemeente Kerkrade, Vie – Leven in 
beweging. Schrooyen ziet overeenkomsten. “Zowel 
de gemeente als wij willen de mensen in beweging 
krijgen. We kunnen elkaar dus versterken. Het 
product van de één wordt sterker door het product 
van de ander en omgekeerd. Hopelijk leidt dat tot 
een vruchtbare samenwerking in de toekomst.”

Voor meer informatie kijk ook op:
www.optisport.nl/vie
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Bert Kreijen, edelsmid en beeldend kunstenaar ‘Edelsmeedkunst is fascinerend’

De Kerkradenaar bezocht in 
zijn jonge jaren een kostschool 
van de Jezuïeten in Zeist en 
ontdekte dat hij goed kon 
tekenen. Het advies luidde 
dan ook iets in de richting 

van architectuur of kunst te 
gaan doen. Op zijn zestiende 
start hij een opleiding aan 
de ‘Akademie’ in Münster 
en Wuppertal voor goud- en 
zilversmeden en beeldhouwen, 

gevolgd door een jaar 
‘Hochschule für Gestaltung’ 
in Schwäbisch Gmünd. Na zijn 
militaire dienst heeft hij nog 
een opleiding voor onderofficier 
gevolgd. In 1963 is de uitreiking 
van het meesterdiploma 
‘Handwerkskammer’ in 
Stuttgart. Later is hij van 1968-
1998 parttime docent aan 
het Zadkine College voor 
Edelsmeden in Schoonhoven. 
Aan de Karel de Grote 
Hogeschool Departement 
Beeldende Kunst in Antwerpen 
heeft hij van 1988-1992 een 
zilversmedenatelier opgericht.

Kreijen: “Te werken in het 
spanningsveld tussen materie 
en vorm, is in feite de essentie 
van mijn professie. Behalve 
mijn eigen ontwerpen, werk ik 
ook in opdrachten. Inspiratie 
haal ik vaak uit de natuur. Het is 
een kwestie van iets zien of je 
kiest zelf een thema. Vanuit het 
platte vlak ruimtelijke vormen 
maken is altijd een uitdaging en 
fascinerend.”
De edelsmid heeft veel voor 
kerken gemaakt en ontworpen. 
Zo is hij jaren ‘Kirchen 

Goldschmied’ in Herzogenrath 
geweest. Ook het altaar van 
de Abdijkerk Rolduc, in brons 
gegoten met gemmenkruis, is 
van zijn hand. Daarnaast het 
kruis boven de ingang van de 
Catharinakerk Holz, diverse 
monstransen, kelken, tabernakel 
van de Jozef- en Norbertuskerk, 
corpus, herdersschopjes 
voor  bisschoppen, zilveren 

reiskroon voor de madonna in 
de Sterre der Zee Maastricht, de 
bisschopsring voor Mgr. Frans 
Wiertz en de St. Gerlachus-
Schrijn in Houthem-St. Gerlach. 
Ook de koperen beeldengroep 
in de Lückerheide (nu verspreid 
over de locatie) is het werk van 
Kreijen. Een apart verhaal is het 
maken van het doopvontdeksel 
uit messing voor de Friezenkerk 
in Rome. Deze opdracht vloeide 
voort uit een bezoek van de 
Maastrichter Staar aan Rome.

Naast allerlei kerkelijk 
edelsmeedwerk, zijn ook 
werken vervaardigd zoals 
de dagprijs van het WMC 
(mini pauk), Julde Kompel 
(samen met Wim van Hoorn), 
kampioensschalen, de 
carnavalsketen voor Bert van de 
Weijer en als beeldhouwer het 
beeld dat de samenvoeging van 
de twee gemeenten Simpelveld 
en Bocholtz symboliseert aan 
het Patersplein. 

Een bezoekje aan het atelier 
van Bert Kreijen is een 
ontdekkingsreis waarbij uit 
edelmetaal iets moois ontstaat. 
Als de edelsmid aan het werk is 
of tekst en uitleg geeft hoe hij 
te werk gaat, is de passie voor 

dit werk duidelijk voelbaar. Het 
zijn allemaal eigen gemaakte 
ontwerpen. Uiteraard wordt 
hij ook gevraagd restauraties 
uit te voeren aan antiek 
edelsmeedwerk. Hij benadrukt 
dat hij geen juwelier is. Een 
juwelier is alleen verkoper.
“Het maken van sieraden is 
zeer arbeidsintensief,” besluit 
Kreijen. “Het goud moet 
gekeurd worden en voorzien 
worden van mijn stempel. Dat 
alles moet gewaarborgd zijn. 
Mijn grootste opdracht ooit was 
wereldbollen in zilver maken 
voor het eeuwfeest van Océ 
van der Grinten. De afmetingen 
van de diverse wereldbollen 
verschilden in hoogte waardoor 
magere en vette jaren tot 
uitdrukking werden gebracht. 
Helaas moet ik constateren dat 
ons vak een beetje uitsterft.”

Ofschoon edelsmid Bert Kreijen 85 jaar oud is, vindt hij het nog altijd 
fascinerend en uitdagend om sieraden en sculpturen te ontwerpen. 
In zijn atelier aan de Richerstaat in Kerkrade beschikt Kreijen over 
een goudsmederij, kantoortje, een ruimte voor grote werken en is 
een oude garage jaren geleden verbouwd tot winkel. Hij is sinds 1963 
werkzaam in zijn eigen atelier en naast edelsmid ook beeldend kun-
stenaar.

“Ik ben nooit gepensioneerd geweest,” vertelt Kreijen. “Het ontwer-
pen van sieraden is mijn lust en mijn leven en houdt niet op bij een 
bepaalde leeftijd. Het ontwerpen van sieraden is in feite een spel, 
maar het is een spel dat streng aan regels gebonden is. Eén van mijn 
spreuken is: ‘net zoals klanken, kunnen ook vormen een taal spreken’. 
Vormen roepen associaties op met gebeurtenissen. Zij houden herin-
neringen vast en hebben vaak een emotionele waarde.”
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Wat is Beweegroute 
KIRCHROA OP WIELE?
De Beweegroute KIRCHROA OP 
WIELE is een lusroute van bijna 5 
km. De route gaat over straten en 
paden die goed te berijden zijn 
met fietsen, rolstoelen en scoot-
mobielen. Vanuit het Sjeveme-
thoes ga je door Chevremont, 
langs Hoog Anstel, Stadspark, 
door het centrum en Rolducker-
veld, terug naar het Sjevemethoes. 
Je kunt ook op elk punt van de lus 
insteken.

Hoe herken ik de Beweegrou-
te KIRCHROA OP WIELE?
De beweegroute is níet aangege-
ven met pijltjes of bordjes. De rou-
te is aangegeven in de app Route-
You, via de websites van Visit Zuid 
Limburg en Beleef Kerkrade.
Flyers van de route kunt u ophalen 
in het Sjevemethoes, Hoog Anstel, 
Kapelhof, Hambos, Stadskantoor 
en HuB.bibliotheek.

Voor wie is de Beweegroute 
KIRCHROA OP WIELE be-
doeld?
De beweegroute was allereerst 
bedoeld voor mensen die gebruik 
maken van rolstoel, scootmobiel 
of aangepaste fiets. Maar nu de 
route er eenmaal is, kan iedereen 
hier gebruik van maken, ook om 
‘gewoon’ te wandelen of te fietsen, 
jong en oud.

Hoe is de Beweegroute KIR-
CHROA OP WIELE ontstaan?
Medewerkers van MeanderGroep 

hebben het initiatief genomen. 
Samen met medewerkers van de 
Gemeente Kerkrade hebben zij de 
route verder ontwikkeld.

Vragen of opmerkingen
Voor vragen en/of opmerkingen 
over de Beweegroute KIRCHROA 
OP WIELE kunt u contact opne-
men met MeanderGroep Zuid-Lim-
burg, afdeling Marketing & Com-
municatie, marcom@mgzl.nl en/of 
de afdeling Communicatie en Mar-
keting van de gemeente Kerkrade, 
communicatie@kerkrade.nl

Nierpatiëntenvereniging 
Parkstad e.o. bestaat volgend 
jaar juni 40 jaar en in al die jaren 
heeft deze vereniging zich met 
name gericht op alle mensen uit 
de regio Parkstad en omstreken 
die last hebben van een vorm 
van nieraandoeningen.

De vereniging behartigt de be-
langen van deze mensen door 
het geven van advies aan leden 
of aan regionale instanties, zoals 
huisarts en ziekenhuis. Ook werkt 
men mee aan projecten die de 
medische en sociaal-maatschap-
pelijke positie van de leden kun-
nen verbeteren.

De vereniging werkt samen met 
zorgverleners aan collectieve 
voorlichtingsbijeenkomsten over 
medische, sociale en maatschap-
pelijke onderwerpen en zorgt 
ook voor individuele voorlich-

ting of contacten. Er bestaat een 
zeer nauwe samenwerking met 
de Nierstichting en uiteraard ook 
met de Nierpatiënten Vereniging 
Nederland, waarbij ruim gebruikt 
gemaakt wordt van de expertise 
van beide organisaties.

Tevens zorgt de vereniging voor 
voorlichting en informatie voor al-
le leden op regionaal niveau. Het 
bestuur heeft minimaal drie keer 
per jaar contact met de manager 
van de  dialyse-afdelingen van 
Zuyderland in Heerlen en Sittard 
en met die van Elysee in Kerk-
rade, waarbij vooral aandacht 
besteed wordt aan een goede 
samenwerking ten faveure van de 
leden van de vereniging. 

Ongeveer tien keer per jaar wor-
den uitstapjes, contactbijeen-
komsten, lezingen,  excursies en 
informele bijeenkomsten geor-

ganiseerd om ervaringen uit te 
wisselen over de impact van een 
nierziekte over je leven. Tegelij-
kertijd wordt advies gegeven hoe 
je hiermee het beste kunt om-
gaan. 

Dit alles en wellicht nog meer niet 
genoemde zaken worden met 
veel plezier en inzet gedaan om 
alle leden een zo normaal moge-
lijk leven te laten leiden, want zij 
moeten door hun ziekte toch al 
heel veel dingen, die voor andere 
mensen heel gewoon zijn, mis-
sen.

Heb je interesse om ook lid van 
deze actieve en leuke vereni-
ging te worden, kijk dan voor nog 
meer informatie op de website 
www.npvparkstad-eo.nl , op face-
book: npv parkstad of neem te-
lefonisch contact op met de heer 
Hok Tio 06 - 11 46 03 90.

Beleef Kirchroa op wiele 
Is het u opgevallen? Op duo-fiets en duo-scootmobiel hebben medewerkers van MeanderGroep Zuid-Lim-
burg en Gemeente Kerkrade in het voorjaar een route uitgezet en getest. Start en eindpunt van de route is 
het Sjevemethoes. De route is al sinds 12 september te gebruiken. 

Nierpatiëntenvereniging Parkstad e.o. bestaat volgend jaar 40 jaar
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Vanzelfsprekend brengen ‘we’, 
het redactieteam, ondersteund 
door gemeente en Impuls, in 
maart komend jaar het eerste 
exemplaar van de alweer 24e 
jaargang uit. Vanzelfsprekend? Is 
dat wel zo? Zo eenvoudig als het 
klinkt, is het niet helemaal. Aan 
de hand van de werkzaamheden 
die Wim Robroek, op vrijwillige 
basis verricht, krijgt u als lezer 
een kijkje in de keuken van dit 
informatieblad voor ouderen.

PTT/KPN
In de vier vergaderingen, die altijd 
plaatsvinden voordat een nieuwe 
uitgave verschijnt, ondersteunt de 
voormalige technisch medewerker 
van de PTT en later KPN het 
redactieteam, bestaande uit in 

totaal acht vrijwilligers, als het 
gaat om het bespreken van het 
laatste nummer en de komende 
uitgave. “We beginnen altijd met 
een terugblik, onder het motto van 
‘leren van het verleden’. Voordat er 
in de laatste vergadering ‘een klap 
op wordt gegeven’, zijn diverse 
uitgezette en geproduceerde 
artikelen, columns en de bijdragen 
van de gemeente, Meander 
en andere senior-gerelateerde 
instanties de revue gepasseerd, 
dat wil zeggen gelezen en indien 
nodig bewerkt. Vervolgens wordt 
alle ‘content’, alle geschreven, 
geïllustreerde inhoud, plus 
eventuele advertenties naar de 
grafisch vormgever gestuurd, die 
het conceptblad weer voorlegt aan 
de redactie.

Oplage
Na het drukken en nieten bij 
drukkerij Deurenberg, zijn onze 
150 (!) vrijwilligers aan de beurt. 
’t Senior Bledsje, dat in een 
oplage van 8.750 stuks op 
vijf verdeelpunten in de stad 
wordt afgeleverd, moet dan 
aan de man, vrouw of beiden 
worden gebracht. Centrum/
Zuid, Noord, West, Oost en 
bij welzijnsorganisatie Impuls, 
om het blad van daaruit te 
verspreiden naar de buurten en 
vervolgens straten.” Bijna 90 
dozen met 100 exemplaren en 
dat vier keer per jaar; het moge 
duidelijk zijn dat Wim Robroek 
en zijn enorme vrijwilligersteam 
weinig tijd hebben om bij de 
pakken neer te zitten. Sterker 
nog, de drukste periode voor 
het redactielid is nog helemaal 
niet ter sprake gekomen, zeker 
met het toenemend aantal 
senioren in de stad. Toen Wim 
zo’n twintig jaar geleden begon 
met zijn vrijwilligerswerk, was 
de oplage 6.000; nu gaat dat 
richting de 9.000! Dat betekent, 
naast de intensieve verspreiding 
door de stad, aanmerkelijk meer 
administratie.

Afleveren
“Dan hebben we het over januari 
en de veranderingen die het 
nieuwe jaar met zich meebrengt. 
Iedereen die 65 jaar wordt krijgt 
’t Senior Bledsje gratis bezorgd. 
Ook al draagt je brievenbus een 
zogenaamde ‘nee-nee-sticker’, 
dan wordt het blad toch op dat 
adres afgeleverd. Als mensen 
reclameren dat ze het blad 
echt niet wensen te ontvangen, 
dan stopt de levering. Dat is bij 
mijn weten slechts een enkele 
keer gebeurd. Zelf kreeg ík wel 
eens een telefoontje met de 

Vier keer per jaar ligt ’t Senior Bledsje op de deurmat of in de 
brievenbus. In maart, juni, september en voor de feestdagen in 
december. Vierentwintig pagina’s (inclusief omslag) informatie, 
wetenswaardigheden, ontspanning, meningen en verhalen die te 
maken hebben met Kerkrade. Soms nemen we die omgeving wat 
ruimer en dwalen af, zoals in deze editie, naar de Eifel, waar een 
bijzonder kerstverhaal vandaan komt.

mededeling: “Meneer ik zeg 
het abonnement op.” Ik leg dan 
rustig uit dat dat niet hoeft omdat 
het blad een service van de 
gemeente is.”

Het is die rust, die Wim in 
staat stelt het monnikenwerk, 
waar hij zich telkens in januari 
voor geplaatst ziet, secuur tot 
een goed einde te brengen. 
“Dan krijg ik de lijst met 
veranderingen in de bestanden 
van 65-jarigen. We hebben 
momenteel pakweg zo’n 13.000 
burgers die die leeftijdsgrens 
bereikt hebben. Ze krijgen 
niet allemaal één exemplaar, 
maar samenwonenden die 
allebei 65-plus zijn, ontvangen 
één Bledsje. Ik actualiseer 

gegevens in een Excel-bestand 
en voeg bijvoorbeeld straten, 
huisnummers en postcodes 
toe. Talloze adreswijzigingen 
en andere veranderingen 
vergen vele uren werk achter de 
computer. Ik duik dan meestal de 
kelder in en kan daar ongestoord 
aan de slag gaan. Het is telkens 
weer een opluchting als die taak 
erop zit.”

Verschillen
Naast het actualiseren van de 
adressen van de ontvangers van 
het blad, stelt Wim tevens lijsten 
voor de bezorgers samen, aan 
de hand van de straten en de 
even en oneven nummers, zodat 
telkens aan één straatkant kan 
worden bezorgd. 

Wim Robroek zit niet bij de pakken neer!

Valt er komend maart, als vanzelfsprekend, weer’t Senior Bledsje op de mat, of ligt het in de 
brievenbus, dan weet u dat achter die vanzelfsprekendheid een fijn radarwerk loopt, om het een en 
ander mogelijk te maken. En u weet dan dat Wim Robroek niet meer in de kelder achter zijn pc zit te 
worstelen met de Excel-bestanden. Wij, het redactieteam en al onze overige vrijwilligers, wensen u veel 
leesplezier!

Daar kunnen de ver-
schillen heel groot 
zijn. Je hebt bezor-
gers die, zeg maar, 
80 exemplaren 
rondbrengen ver-
deeld over 15 stra-
ten. Daarnaast heb 
je rondbrengers 
die er 80 hebben 
op één adres, een 
groep aanleunwo-
ningen of een wijk-
zorgcentrum.

“

”
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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.

De Huurders Vereniging 
Kerkrade (HVK) is een 
vereniging bestaande uit 
Kerkraadse vrijwilligers, die 
zich in willen zetten voor de 
belangen van de huurders 

van HEEMwonen in Kerkrade, om te zorgen voor 
een fijne woning, buurt en leefomgeving.
Onze vrijwilligers vertegenwoordigen huurders 
van HEEMwonen in de wijken, buurten en 
complexen.

Wij kennen twee soorten vrijwilligers:
1. vrijwilligers die de bewoners in de wijken 

vertegenwoordigen. Dit zijn onze oren en ogen 
in de buurten en wijken, die weten welke zaken 
in de wijken spelen en die moeten worden 
aangepakt;

2. vrijwilligers die bij de HVK een bestuursfunctie 
hebben. Deze personen hebben overleg met 
HEEMwonen, de gemeente Kerkrade en andere 
instellingen en organisaties die nodig zijn om het 
woongenot van u als huurder te behouden.

Wij zoeken zowel ‘vrijwilligers in het veld’, die een 
bestuursfunctie ambiëren, als personen die andere 
werkzaamheden willen verrichten gedurende enige 
tijd in de week, maand of jaar en een deel van hun 
vrije tijd willen besteden aan dit gevarieerde werk.

Bewoners die zich vanuit de wijken/ buurten 
inzetten, kunnen een werkgroep vormen die wij 
een bewonerscommissie noemen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid, als u dat een 
uitdaging vindt, ook bestuurslid te worden.
 
“Van HEEMwonen krijgen wij als HVK allerlei 
informatie die in het belang kan zijn voor u 
als huurder. Dat kan onder andere gaan over 
huurverhoging, servicekosten, renovatie en sloop. 
Ook vanuit de gemeente Kerkrade ontvangen wij 
informatie die eveneens te maken heeft met uw 
woon- en leefomgeving in Kerkrade.”
Eénmaal per jaar houden wij ook een 
ledenvergadering voor alle huurders van 
HEEMwonen in Kerkrade. Daarnaast organiseren 
we voor alle vrijwilligers van de HVK enkele 

HUURDERS VERENIGING KERKRADE
bijeenkomsten per jaar om onderling contact te 
hebben en elkaar op de hoogte te blijven houden 
van al onze gezamenlijke activiteiten. Deze 
bijeenkomsten verlopen in een leuke werk- en 
ontmoetingssfeer.

Wij zijn dus op zoek naar actieve bewoners die 
zich willen inzetten en meewerken en stellen het 
zeer op prijs als u zich wilt aanmelden voor een 
kennismakingsgesprek om samen te bekijken 
welke taken u zou kunnen en willen verrichten. 

Dat kunt u doen door te reageren naar 
onderstaand e-mailadres van de Huurders 
Vereniging Kerkrade: info@hvkerkrade.nl of 
telefonisch via nummer
06 - 44 81 88 72 of (045) - 888 80 42.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Vriendelijke groet,

Het Bestuur van de HVK.

Huurdersvereniging Kerkrade

Ervaart u overlast in je buurt of wijk? Om dit aan te 
pakken en de leefbaarheid te verbeteren, vragen 
we u om deze overlast te melden.

Wat is overlast?
Overlast is natuurlijk een breed begrip. Het kan gaan 
om (beginnende) criminaliteit die om aanpak vraagt 
of overlast die de leefbaarheid en/of veiligheid in je 
buurt of wijk bedreigt. Enkele voorbeelden zijn ge-
luidsoverlast, blaffende honden, jeugdoverlast en/

of drugsoverlast. Het gaat NIET om meldingen die te 
maken hebben met de openbare ruimte zoals een los 
liggende stoeptegel.

Hoe kun je overlast melden?
Overlast in uw wijk of buurt kunt u melden door:
• te bellen naar 

(045) - 567 63 00
• te mailen naar 

overlast@kerkrade.nl

Ervaar je overlast? Geef het door!
• via het formulier op de website www.kerkrade.nl/ 

meldpunt-overlast 

‘Op heterdaad’
• Als u wilt dat medewerkers van de gemeente 

(BOA’s) de overlast ook zelf vaststellen, bel dan 
de meldkamer handhaving: (045) 567 63 48, op 
maandag t/m zaterdag van 8.00-22.00 uur en 
zondag van 13.00 – 21.00 uur;

• de politie 0900 - 8844 Bij spoed, in de nacht of 
op zondagmorgen.

Wat gebeurt er na ontvangst van een mel-
ding?
U ontvangt een bevestiging van de ontvangst van uw 
melding. 
Uw melding wordt beoordeeld. Daarna krijgt u be-
richt wat we met de melding doen. 
Het is onze inzet om de overlast te beëindigen.
U kunt uw melding ook anoniem doen. In dat geval 
ontvangt u echter geen bericht wat we met de mel-
ding doen.
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COLUMN van 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 3 van 2022
1. Kruis voor Botanische tuin Terwinselen  

2. Daktorentje op voormalig postkantoor 
centrum Catharinahoes Holz 

3. Catharinahoes Holz 

4. Wegoverkapping Past. van Heijdenlaan 
Chevremont 

5. Kloosterlindenweg Haanrade 

6. Kommerveldlaan Eygelshoven 
gezien door “ d’r  Vottekletsjer” 

7. Tuin zusters Ursulinen Holz 

8. Huynstraat Chevremont 

1 2
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Lieve lezer, wij leven in 
december, de maand die de 
feestmaand wordt genoemd. 
Mooi, al die donkere dagen 
die onderbroken worden door 
feesten, lichtjes en cadeaus. 
Je zou zeggen: dat is genieten. 
Toch bekruipt mij aan het begin 
van die maand ook een ander 
gevoel: er móet zoveel...

Opgejaagd door de 
feestindustrie beginnen de 
‘feestdagen’ steeds vroeger. 
De zomer is nog niet goed en 
wel achter de rug, of de eerste 
pepernoten en chocoladeletters 
liggen al in de winkel, november 
is nog niet voorbij, of de 
feestverlichting schittert al in de 
straten van de winkelcentra, om 
maar te zwijgen van alle folders 
die je vertellen welke kleding 

je moet kopen, wat je moet 
eten en wat er aan cadeaus 
gekocht moet worden. Steeds 
vroeger, steeds meer....zonder 
een mens de kans te geven 
om ergens naar uit te zien, om 
ergens naar te verlangen. Ook 
kinderen moeten de zoveelste 
Sinterklaas afwerken...En dan 
daarbij te bedenken dat veel 
van al dat koopbare vervaardigd 
wordt door hedendaagse (kind)
slaven tegen een hongerloontje 
en onder erbarmelijke 
omstandigheden.

Ben ik u de feestdagen aan het 
bederven? Dat is het laatste 
wat ik zou willen! Integendeel, 
het is nu advent en dat is een 
tijd van wachten en verlangen, 
uitkijken naar iets fijns dat 
gaat komen. Verheug je over 

het grote aanbod waaruit we 
mogen kiezen, bedenk hoe je 
je huis gaat versieren en jezelf 
gaat kleden, laat je zintuigen 
prikkelen op de kerstmarkt. 
Maar...vergeet niet rust te 
nemen en de korte dagen 
te benutten om naar binnen 
te keren, koop eens bij een 
winkel die garant staat voor 
producten zonder uitbuiting 
en vooral, laat je niet opjagen 
door de kerstindustrie. Jij 
bepaalt hoe je straks Kerstmis 
en Nieuwjaar viert. Zullen 
we de kerststress uit onze 
woordenschat schrappen en 
vervangen door vrede en een 
nieuw begin? 

Mooie voortzetting van de 
advent, op weg naar de grote 
feesten van het jaar!

Kerstmis of kerststress?Kerstmis of kerststress?
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Vanaf oktober is de methode om in 
te loggen met uw DigiD gewijzigd. 
Bij allerlei instanties, instellingen 
en overheidsdiensten. Ook bij de 
Belastingdienst. 
U kunt dan alleen nog inloggen 

met de DigiD-app of met uw Gebruikersnaam en  
wachtwoord gekoppeld met een SMS-code. Dit 
wordt de “tweetrapsverificatie” genoemd.

Zodra u inlogt met uw DigiD krijgt u op uw mobiele 
telefoon (smartphone) via een sms-bericht een 
koppelcode gestuurd. U wordt gevraagd deze code 
in het inlogscherm in te voeren. Deze dubbele 
verificatie is ter beveiliging van uw persoonlijke 
gegevens en accounts. Indien u nog geen gebruik 
maakt van de SMS-controle dient u dit via de site 
van de DigiD in te stellen. 

Sms-controle instellen bij DigiD
Open de website www.digid.nl
• Klik rechtsboven op Mijn DigiD.
• Klik op Met gebruikersnaam en wachtwoord.
• Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en 

klik op Inloggen.
• Nu gaan we de sms-controle activeren. 

Klik onder ‘Met gebruikersnaam en wachtwoord’ 
op Meer details.

• Klik achter ‘Sms-controle’ op Sms-controle 
activeren.

• Volg de aanwijzingen in het scherm.

Bloemschikken
Volgend jaar start Kerngroep Centrum Zuid met een 
cursus bloemschikken. Hiervoor zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar.
De kosten voor deze cursus bedragen € 15,-- per 
keer inclusief bloemen exclusief schaal, vaas of potje. 
De cursus start op 19 januari 2023, heeft u interesse 
neem dan contact op met
Riet Geurts 06 - 12 26 08 88.

Koersballen
Ook zijn er nog enige plaatsen vrij bij de activiteit van 
het koersballen. Koersballen lijkt op jeu de boules 

maar dan op een mat en binnen. Deze activiteit is op 
maandagmorgen van 9.30 – 12.00 uur.

Body-Workout
Op vrijdagmorgen zijn er nog plaatsen bij de activiteit 
Body-Workout 
Als u iets wilt doen aan bewegen in een gezellige 
omgeving, kom dan eens kijken bij deze activiteit op 
vrijdagmorgen van 11.00 – 12.00 uur,of bel voor infor-
matie met Riet Geurts 06 - 12 26 08 88. 

Alle activiteiten zijn in het Patronaat aan de
Ursulastraat 232 te Bleijerheide. 

Activiteiten Kerngroep Centrum Zuid

Inloggen met DigiD is vanaf oktober 2022 gewijzigd

Indien u hulp wenst bij het instellen en 
activeren van de Sms-controle kunt u terecht
• bij alle wijkkantoren van Impuls
• bij de Geldwijzerwinkel in het centrum 

(Martin Buberplein) dinsdag tot en met 
donderdag van 09.00 – 15.00 uur

• iedere vrijdag van 10.00 – 12.00 uur bij de 
bibliotheek in het centrum, de HUB.

Neem uw mobiele
telefoon mee! 



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

activiteitenagenda van december 2022 t/m medio maart 2023

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.

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: Oude raadzaal “Laethof”. Putstraat 17 Eygelshoven
Tijdstip: van 11.00 tot 15.00 uur.

KBO: Kerstviering  Donderdag
8 december

KBO: Kerstviering aanvang 14.00 uur.
Locatie: Catharinahoes, Lambertistraat 12, Kerkrade
Informatie:
Jan Beckers, tel. (045) - 546 28 29
Marianne Panters, tel. 06 - 18 12 60 02


