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De volgende uitgave van ons blad verschijnt in juni 2023.
De Kerkraadse senioren die in 2023 65 jaar werden of worden, ontvangen pas in 2024 “ ‘t Senior Bledsje”.

‘t SeniorBledsje
Beste lezers,
‘Noa de vasteloavend kunt d’r oeësterhaas’ is een 

bekend Kerkraads carnavalslied.

Bij het verschijnen van dit blad hebben we de 

gezellige feestdagen en andere momenten achter 

ons liggen en stevenen wij in volle vaart af op 

Pasen en het voorjaar. De dagen worden langer, 

lichter en warmer en dientengevolge ontwaakt 

de natuur. Dank u wel voor de leuke reacties die 

wij bij iedere uitgave mogen ontvangen. We ervaren dit als ‘der Applaus ist das 

Brot des Künstlers’. 

In dit nummer treft u o.a. informatie aan over gezondheid, gemeentelijke 

zaken, buurtbelangen en wat betreft ‘Beleef Kerkrade’ presenteert wethouder 

Jo Paas zich in deze ronde op een andere wijze dan gebruikelijk. Verder een 

verhaal over de jubilerende toneelvereniging ‘Excelsior’, een kijkje in Nourani’s 

tapijtenwinkel, een interview met Werner Eurlings, het oudste lid van het 

jubilerende KKM St. Lambertus en niet te vergeten de columns. 

Geniet van het voorjaar en blijf vooral gezond.  

Veel leesplezier.

Nieuw Wijkpunt Bleijerhoes 4
Website ‘KerkradeWijzer’ krijgt voorleesfunctie 5
Ger Vankan (82) maakt gebruik van robot-rollator 6 - 7
Vakantiereis 2023   8
…en ’t jeluk i jen heng, D’r Battraaf 9 
Praktijkondersteuners en buurtschakels zorgen voor verbinding in Rolduckerveld 10 - 11
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Harde werkelijkheid op zacht tapijt 14 - 15
100 jaar toneelvereniging Excelsior 16 - 17
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In deze uitgave o.a.

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 

Wethouder Jo Paas trekt de wijken in met 
Kaffieëklatsj mit d’r Jo. “Ik nodig in maart en april 
2023 iedereen van harte uit voor dit spreekuur 
in de wijk, onder het genot van koffie of thee 
met vlaai. Op maandag 6 maart 2023 wordt 
in het Catharinahoes afgetrapt met de eerste 
bijeenkomst van Kaffieëklatsj mit d’r Jo.

In gesprek
“Ik ga graag in gesprek met inwoners, maar ook 
mantelzorgers, over de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, zorg en ouderenbeleid”, geeft Paas 
aan. “Met alle vragen en opmerkingen kunnen we 
onze werkwijze zo goed mogelijk aanpassen aan de 
praktijk”.

Boek Ós Kirchroa
Tijdens de bijeenkomsten ligt ook het boek Ós 
Kirchroa van Peter Trompetter op tafel, met foto’s 
van Kerkrade uit oude tijden. De foto’s uit het boek 
bieden een mooie kans om met elkaar in gesprek te 
gaan.

Aanmelden
Wilt u in gesprek met wethouder Jo Paas,
stuur dan een mail met uw locatiekeuze naar
beleef@kerkrade.nl.
Telefonisch aanmelden kan ook via 14 045.

Kaffieëklatsj mit d’r Jo

Bijeenkomsten op maandagen, 15.00 uur
6 maart  Catherinahoes - Holz     
13 maart ’t Patronaat - Bleijerheide
20 maart Laethof - Eygelshoven
27 maart ’t Westhoes - Kerkrade-West
3 april Hambos - Centrum
17 april Lückerheide - Chevremont
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Samen kunnen we meer 
dan alleen. Door krachten te 
bundelen en mogelijkheden 
goed op elkaar af te stemmen, 
kunnen we meer betekenen voor 
de mensen om ons heen die 
zorg of hulp nodig hebben in hun 
eigen omgeving, in hun eigen 
buurt. Zelfwerkzaamheid, sociale 
contacten en mee kunnen blijven 
doen in de maatschappij zijn van 
groot belang voor ieder mens. 
Om dit te kunnen realiseren kent 
Impuls een aantal wijkpunten, 
te weten het Socioproject, 
Sjevemethoes, Westhoes en 
sinds kort het Bleijerhoes. Deze 
wijkpunten stellen we in 2023 
graag aan u voor.

Wijkpunt Bleijerhoes
Het Bleijerhoes is bestemd 
voor bewoners uit de buurten: 
Centrum, Nulland, Mücherveld, 
Holz en Bleijerheide, de 
zogenaamde wijk Oost II.
Wijkpunt Bleijerhoes biedt 
deels onderdak aan het 
gemeenschapshuis ’t Patronaat 
(huisnummer 232), het kantoor 
van het wijkteam van Impuls (nr. 
232 A), activiteitenruimte De 
Soos van de Kerngroep Centrum/
Zuid, jongerencentrum The Mix 
(beiden nr. 234) en het ernaast 

gelegen huisje, waarin de info-
balie, Bureau Sociaal Raadslieden 
(BSR) en het maatschappelijk 
werk van Impuls zijn gehuisvest 
(Nico Ploumstraat 8).

Kerngroep Centrum/Zuid
In en vanuit het Bleijerhoes 
worden door de vrijwilligers van 
Kerngroep Centrum/Zuid tal van 
creatieve-, recreatieve-,
Informatieve-, ontmoetings- 
en bewegingsactiviteiten 
georganiseerd. Van tai chi tot 
bloemschikken, van zumba tot 
koersbal en van (zit-)yoga en 
body fit tot schilderen. Voor 
een volledig overzicht kunt u 

bij het wijkpunt terecht voor 
een folder met een actueel 
activiteitenoverzicht. Het 
activiteitenoverzicht wordt ook 
vermeld in de nieuwsbrief van 
het wijkpunt of op Facebook 
en de websites van Kerngroep 
Centrum/Zuid
www.kerngroepzuid.nl of
Impuls www.Impuls.nl

Vrijwilliger worden?
U kunt als buurtbewoner 
deelnemen aan de activiteiten, 
maar ook actief zijn als vrijwilliger. 
Niet alleen bij de activiteiten 
maar ook bij allerlei vormen van 
vrijwilligerswerk bij de jeugd 
van The Mix, bij de info-balie, 
het doen van een boodschap 
of kleine klus voor een andere 
buurtbewoner, een bezoekje 
brengen aan een eenzame 
buurtgenoot, als chauffeur van 
de Boodschappenbelbus, hulp bij 
het omgaan met een smartphone, 
het organiseren van activiteiten 
en projecten zoals de buurttuin, 
waarmee binnenkort van start 
wordt gegaan.

Wijkteam
Dit alles, met behulp van 
het wijkteam. Het wijkteam 
van het Bleijerhoes wordt 
gevormd door medewerkers 

Nieuw Wijkpunt Bleijerhoes

van Impuls uit de disciplines: 
jeugd- en jongerenwerk, 
schoolmaatschappelijk 
werk, sociaal raadslieden, 
maatschappelijk werk en sociaal 
werk. Zij begeleiden, faciliteren 
en ondersteunen buurtbewoners 
die zich willen inzetten voor 
mede-buurtbewoners onder het 
motto ‘voor buurtbewoners- door 
buurtbewoners!

Openingstijden
• Activiteitenruimte ‘De Soos’ 

(nr. 234) 
Dagelijks diverse activiteiten 
tussen 9.00 en 16.00 uur en 
op woensdagavond van 18.00 
tot 19.00 uur en éénmaal per 
maand op donderdagavond 
van 19.00 tot 20.30 uur;

• Jongerencentrum The Mix 
(nr 234) 
Dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag;

• Info-balie (Nico Ploumstraat 8) 
Voor Informatie en 
advies over activiteiten, 
vrijwilligerswerk en 
voorzieningen op dinsdag van 
14.00 tot 16.00 uur;

• Spreekuren Bureau 
Sociaal Raadslieden en 
maatschappelijk werk 
Op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Voor meer Informatie kunt u met 
het wijkteam contact opnemen 
via Impuls, telefoonnummer 
(045) 545 63 51. 

De veel gebruikte website ‘KerkradeWijzer’ heeft nu ook een 
voorleesfunctie. Mensen die moeite hebben met het lezen 
van teksten, kunnen nu alles laten voorlezen. Linksboven op 
de website vindt u een knop, waarmee u het voorlezen kunt 
activeren.

De KerkradeWijzer legt uit hoe wonen, zorg, welzijn, werk en 
geldzaken in Kerkrade zijn geregeld. De KerkradeWijzer wijst u 
de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw 
eigen buurt.

Helpen en geholpen worden. Dat maakt onze samenleving een 
stuk fijner. De KerkradeWijzer is er voor en door iedereen.

Dus als u wilt weten ‘Weë Wat Woa in Kirchroa’
te vinden is, kijk dan op: www.kerkradewijzer.nl

Organisaties kunnen zich aanmelden
via een link op de website.

Website ‘KerkradeWijzer’ 
krijgt voorleesfunctie
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Lea staat pontificaal in de kamer. 
Met haar 43 kilo neemt ze best 
wat ruimte in. Het is geen rol-
lator die je gemakkelijk inklapt 
en meeneemt. “Maar door haar 
robuustheid biedt ze me de vei-
ligheid die ik nodig heb” vertelt 
Ger vanuit zijn woonkamer in 
Heerlen. Hij heeft haar letter-
lijk en figuurlijk omarmd. Want 
dat vallen, dat was een dingetje. 
Door een erfelijke spierziekte 
heeft Ger weinig controle over 
zijn spieren waardoor valgevaar 
altijd op de loer lag. Een gewone 
rollator kon dat niet ondervan-
gen. “Die is te licht en valt ge-
woon mee.”

Diagnose
Ger Vankan kreeg op zijn 33e 
te horen dat hij dezelfde spier-
ziekte heeft waaraan zijn moeder 
leed. “Als kind viel ik vaak, maar 
dan werd gezegd dat ik zwakke 
enkels had. Toen ik uiteindelijk 
in het ziekenhuis kwam werd de 
diagnose pas gesteld. Ik moest 
afwisselend op mijn tenen en 
hakken lopen. Dat lukte allebei 
niet. Ik vond de diagnose heftig, 
zeker omdat ik aan mijn moeder 
kon zien wat het met je lichaam 
doet. Je levert toch steeds wat in, 
maar mijn grootste doel is nu om 
het stabiel te houden. Mijn vrouw 
zegt altijd dat ik moet kijken wat 

ik wél nog kan. En dat is toch 
meer dan je vaak denkt.”

Rode knoppen
Wijkverpleegkundige Sandra van 
den Berg, die sinds kort haar col-
lega’s ondersteunt met virtuele 
thuiszorg, moest gelijk aan me-
neer Vankan denken toen ze zelf 
kennismaakte met de robot-rolla-
tor. De Heerlenaar was hartstikke 
blij met die optie. “Het geeft me 
echt een stuk veiligheid.” Hij staat 
op vanuit zijn stoel en neemt de 
rollator ter hand. De iPad die vast 
onderdeel uitmaakt van de rol-
lator, klapt hij open. ‘Welkom Ger’ 
staat er. Vervolgens laat hij me 

zien wat er gebeurt als hij niet recht voor de rollator 
staat. De rode knoppen branden met de medede-
ling dat hij er niet goed voor staat. Elke beweging 
wordt gedetecteerd en bij afwijkingen gaat een 
signaal. Ook als er een obstakel in de weg dreigt te 
komen, zoals de salontafel in de kamer, komt er een 
seintje. De rollator is volledig op Ger Vankan afge-
stemd qua gewicht en lengte en ook de gewenste 
snelheid is voorgeprogrammeerd. “Die snelheid is 
buiten iets hoger dan binnen, ook dat stel je zelf in, 
net als de bocht-snelheid. En als ik ga zitten, dan 
gaat Lea automatisch op de rem.” Ger klapt het zitje 
open en neemt plaats. De handvatten gebruikt hij 
nu als leuningen en de rode knoppen gaan weer 
aan, als teken dat de rollator op de rem staat.  

Duurde het lang om alle ‘ins en outs’ onder de knie 
te krijgen? Ger schudt resoluut zijn hoofd. Hij is niet 
huiverig voor een stukje techniek. “Ik ben al een 
iPad gewend, dat scheelt natuurlijk. Maar alles wijst 
vanzelf, iedereen kan het leren.” Binnenkort ont-
vangt hij nog een horloge met een button waarmee 
hij met één druk op de knop de rollator naar zich 
toe kan laten komen. En hij gebruikt zijn vriendin 
op wielen ook om zijn beweegdoelen te bereiken. 
Er staan handige oefeningen op zoals rekoefenin-
gen en ook danspassen, compleet met muziek. Dat 
laatste wuift hij van de hand. “Ik heb mijn leven lang 
nooit gedanst, dat ga ik nu ook echt niet doen.” 

De zelfredzame klant 
Sandra kijkt met gepaste trots toe. “Al deze mid-
delen die we inzetten zijn erop gericht om mensen 
zo veilig en gezond mogelijk thuis te laten wonen. 
Zo wordt in mijn wijk veel gebruikgemaakt van 
hulpmiddelen die kunnen monitoren. Bloeddruk-
meters bijvoorbeeld, die je zelf heel gemakkelijk 
om je arm schuift, zonder snoertje. Je drukt op 
de knop en de bloeddruk wordt gemeten. Ver-
volgens gaan de gegevens door naar de thuis-
zorg of de huisarts, maar net wat je afspreekt. Wij 
gaan dan alleen langs als blijkt dat de bloeddruk 
afwijkend is. Zo blijft de klant zelfredzaam.” San-
dra scrolt door haar iPad om de lange lijst aan 
mogelijkheden te laten zien. Zoals mobiele per-
sonenalarmering met dwaaldetectie, waarmee je 
ook buitenshuis veilig op pad kunt of de ‘blue line’ 
die een seintje geeft als iemand valt bij het dou-
chen. Sandra: “Ik heb een klant die zich enkel nog 
aan de kraan waste omdat ze bang was te vallen. 
Nu is er een sensor in haar badkamer gemonteerd 
die valbewegingen registreert zonder de persoon 
in kwestie te filmen. De detectie geeft puur een 

signaal als diegene valt en dat komt bij ons te-
recht zodat wij direct kunnen gaan kijken. Deze 
mevrouw doucht nu weer zelf!” Een ander geliefd 
voorbeeld is de Freestyle Libre: een sensor voor 
mensen met diabetes die minimaal vier keer per 
dag moeten prikken. De sensor wordt op de bo-
venarm geplaatst en blijft veertien dagen zitten. 
Door met de smartphone de sensor te scannen, 
wordt de bloedsuikerwaarde gemeten. Hierdoor 
hoef je deze niet meer meerdere keren per dag te 
prikken.

Terug naar Lea, die inmiddels alweer tegen de opla-
der aanstaat voor nieuwe energie. Lea staat overi-
gens voor Lean Empowering Assistent. “En een as-
sistente is ze zeker” zegt Ger. Daarnaast is hij toch 
erg blij dat hij ook nog Liesbeth heeft, zijn vrouw en 
steun en toeverlaat. Ook zij is blij met de ondersteu-
ning voor haar man, want door hartproblemen kan 
ze het zelf ook allemaal niet meer zo goed. 

Heeft Lea ook nog nadelen? Ger: “Deze batterij 
gaat nog niet heel lang mee, waardoor ik het nog 
niet aandurf verder van huis te gaan lopen. Dus 
die moet worden vervangen. En verder praatte ze 
me wat veel, maar die optie heb ik uitgezet. Dat 
gekwebbel, daar werd ik gek van.” Sandra lacht. 
“Sommige mensen vinden het fijn, anderen niet. 
Ger leest liever vanaf het scherm naar de instruc-
ties. “Wat dat betreft is één vrouw in huis toch ge-
noeg” lacht hij.

Ger Vankan (82) maakt gebruik van robot-rollator
“Mijn angst om te vallen is weg”
Virtuele thuiszorg is binnen Meander sterk in opkomst. De mogelijkheden breiden zich steeds uit. 
Van een weegschaal die praat tot een bloeddrukmeter die de gegevens rechtstreeks rapporteert aan 
de thuiszorg en de huisarts. Of neem Lea: de robot-rollator. Ger Vankan (82) uit Heerlen maakt er 
sinds een paar maanden dankbaar gebruik van. “Sinds ik Lea heb, ben ik niet meer gevallen.” 

Hulpmiddelen vanuit virtuele thuiszorg worden 
vooralsnog alleen vergoed aan CZ-verzekerden of 

klanten met een VPT (Volledig Pakket Thuis).

Meer weten? 0900-699 0 699

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

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

Fysiotherapie nodig?
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…en ’t jeluk i jen heng

Iech wool ‘t mit uuch ens övver ós heng han. Dat uur a 
heng en vus jebonge zut, wees iech óch, mar aaf en tsouw 
zits iech mit de heng in de hoare. Iech vroag miech dan 
aaf: wat is an de hank i Kirchroa? Doabij kan iech óch nog 
mit leëg heng kómme tse zitse. Me kan tswai linkse heng 
han, tswai reëtse jieëft ’t nit. En dat me de heng baove de 
dekke mós haode, han iech als klinge jong jelierd. Went 
me sjlieëft, ziet me zoeë wie zoeë jing hank vuur oge. Went 
’t jód jeet, zeët me, dat-s te de heng kans tsouw kniepe. En 
went-s te vuur ing sjwoar ópjaaf sjtees, kans te jee iezer 
mit heng brèche en móts te doch de hank an d’r plóg sjlao. 
’t Jieëft ing zarenswies die zeët: dat zunt tswai heng óp 
enne boech. Zoeëjet kunt in de wirkliegheet natuurliech 
noeëts vuur; en al jaar nit went die heng nit van d’rzelfde 
zunt. Of iech besser muet wisse? Weesjt de ing hank bij 
zoeëjet dan de anger ring? En wuur dat polletiek? ’t Jieëft 
heng wie koalesjuppe, heng vuur klavier tse sjpelle en heng 
öm ziech an de vót tse veule. Sjlimmer weëdt ’t went me de 
heng nit heem kan haode. Of-s te doabij ee of tswantsieg 
óp has. Heem is jans jet angesj wie óp bezuk bij ‘ne angere. 
Deë bezuk weëdt zelde óp pries jesjteld, en nit ömmer 
weëdt-s te doanoa óp heng jedrare. Me zou de heng dan 
óch nit in d’r sjoeës legke; me kan ze besser oes de mouwe 
sjtèche. Deë angere zou dan de heng wal ens van diech aaf 
kanne trekke. Vuur zoeëjet kriet me de heng óch nit óp ee. 
Went ziech jet vuurdeet, woa me vuurdeel va hat, kan me 
dat mit tswai heng aajriefe. Va vrauwlu heesjt ‘t, dat ing 
vrauwehank en ‘ne peëdstsank noeëts sjtil darve sjtao. 
Dat is nog va vuur ”Metoo”. Allewiel lofe ze nit mieë an ’t 
hengke. Ze kómme heng tse kót öm tse melde, dat manslu 
hank övver hank hön heng hant losse wappere. Die keëls 
kanne ziech de heng nit mieë i ónsjóld wèsje. Bedink: 
vöal heng maache lieët werk. Weë zieng hank 
övversjpelt, verluust nit alling bij ’t kate. Mar weë 
de hank helt an wat ‘m jelierd is, vuur dem 
weëdt in de heng jeklatsjt.

D’r Battraaf

COLUMN

In Südtirol verblijven we in het 
prachtige hotel Zur Brücke, 
adres Pfarrstrasse 2, 39045 
Mittewald. Het verblijf in het 
hotel is op basis van halfpension. 
Dat betekent dat dit inclusief 
ontbijt en avondeten is. De 
kosten bedragen € 725 
per persoon (op basis van 

een tweepersoonskamer). 
Eénpersoonskamers zijn helaas 
niet meer beschikbaar. U dient 
zich derhalve als koppel aan 
te melden of met iemand van 
de groep de kamer te delen. 
Deze prijs is zonder reis- en 
annuleringsverzekering.
Hiervoor dient u zelf te zorgen.

VAKANTIEREIS 2023VAKANTIEREIS 2023

De kerngroep Centrum/Zuid van Impuls 

organiseert ook dit jaar weer een mooie 

meerdaagse busreis. Dit jaar is gekozen 

voor het prachtige Südtirol. Het betreft een 

tiendaagse busreis, de vertrekdatum is 30 mei 

en we zijn weer terug in Kerkrade op 8 juni. 

Bij aanmelden dient een eerste aanbetaling van € 200 te worden 
voldaan. Dit bedrag krijgt u bij annulering niet terug.
 
Het is daarom erg belangrijk om voor deze reis een annulerings- 
en reisverzekering af te sluiten Als er een gegronde reden is voor 
annulering kunt u dit bedrag via uw annuleringsverzekering claimen.

Aanmelden kan bij Riet Geurts, telefoon 06 - 12 26 08 88.
Ook is aanmelden mogelijk op maandagmiddag van 13.00-15.00 uur 
in het Patronaat te Bleijerheide zijingang Ouderenruimte Impuls, 
Ursulastraat 232. Na overleg is het ook mogelijk gespreid te betalen
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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!

Eenzaamheid onder 
ouderen komt overal veel 
voor. In Rolduckerveld 
is een jaar geleden een 
initiatief gestart waarin 
nauw wordt samengewerkt 
tussen thuiszorg, 
praktijkondersteuners van 
de huisarts, casemanagers 
dementie, thuishulpen, 
medewerkers van het 
steunpunt voor Mantelzorgers 
en twee buurtschakels. Het 
doel van de samenwerking 
is om mensen met 
elkaar te verbinden. De 
ontmoetingsruimte het 
Sjevemet-hoes vervult 
daarin een centrale rol. 
Praktijkondersteuner Will 
Vorstermans vertelt: “Ik reed 
laatst van mijn werk naar huis 
en zag twee oudere dames 
arm in arm over straat lopen. 
Dankzij onze bemiddeling 
zijn die onlangs aan elkaar 
gekoppeld. Ja, dan maakt mijn 
hart echt een sprongetje.”   

Will Vorstermans is 
praktijkondersteuner 
Ouderenzorg in Medisch 
Centrum de Linde in Kerkrade. 
Ruim 38 jaar werkte zij op 
de spoedeisende hulp als 
verpleegkundige, maar twee jaar 
geleden volgde zij een opleiding 
tot praktijkondersteuner gericht 
op ouderen en bleef op de plek 
waar ze haar stage liep. “Als je 
me tien jaar geleden had gezegd 

dat ik in de ouderenzorg ging 
werken, had ik je uitgelachen. 
Maar ik vind het een partij leuk.” 
Ze legt de klemtoon op elk 
woord om haar enthousiasme te 
onderstrepen. “Ik had natuurlijk 
al veel ervaring met ouderen via 
de spoedeisende hulp, maar wat 
zo mooi is aan deze functie, is 
dat ik aan de voordeur sta. Als 
praktijkondersteuner kijk je op 
voorhand wat mensen willen en 
waar ze mogelijk in de toekomst 
hulp bij nodig hebben.” 

Het ‘aan de voordeur staan’ 
neemt Will letterlijk, want ze gaat 
veel op huisbezoek. Dat kan 
naar aanleiding van een vraag, 
maar ook op eigen initiatief. 
Ze brengt alle 75+ ers in de 
wijk Rolduckerveld in kaart en 
onderhoudt korte lijntjes met de 
zichtbare schakels van Meander 
Thuiszorg. “Mensen voelen zich 
thuis vaak meer op hun gemak. 
Bovendien geeft het mij een 
beter beeld van de thuissituatie. 
Heeft iemand moeite met het 
huishouden, de boodschappen 
of administratie: dat zie je vaak 
terug in de woning. Ook als ik 
thuis de griepspuit ga zetten, kijk 
ik verder dan dat. Hoe kwetsbaar 
is iemand? Is er sprake van 
beginnende dementie? Dreigt 
de  mantelzorg overbelast te 
raken? En wat ook heel vaak ter 
sprake komt is eenzaamheid. 
Mensen zeggen dan: ik ben 
niet eenzaam, maar ik ben wel 

vaak alleen. Dat ligt heel dicht 
bij elkaar. Op dit punt komt de 
buurtschakel in beeld. Vivian 
Wetzels en Yvon Alberti nemen 
die rol op zich. Wanneer ouderen 
het bijvoorbeeld spannend 
vinden om het Sjevemethoes 
te bezoeken, dan gaat één van 
beide dames mee. Als die eerste 
drempel is genomen, gaat het 
vaak vanzelf.”

Will heeft een mooi voorbeeld 
daarvan. “Ik was laatst bij 
een mevrouw wier man was 
overleden. Hij was altijd heel 
sociaal en zorgde voor reuring. 
Mevrouw zelf is meer op de 
achtergrond en viel behoorlijk 
in een gat. De eerste keer dat 
ze in het Sjevemethoes kwam 
met de buurtschakel maakte ze 
kennis met een 91-jarige vrouw. 
Ze zaten bij elkaar en toen er 
een derde aan tafel kwam, stelde 
de 91-jarige haar voor als ‘mijn 
vriendin’. Mevrouw voelde zich 
gelijk in de groep opgenomen 
en gaat er nu wekelijks heen. Ze 
vindt het nu het einde.”  

Net als Will gaan ook de 
buurtschakels Vivian Wetzels 
en Yvon Alberti op huisbezoek. 
Terwijl Will de nadruk legt op 
de lichamelijke zorg, zijn de 
buurtschakels er voor het sociale 
aspect. “Het is zo mooi dat deze 
optie er is. Op het moment dat ik 
eenzaamheid ervaar, heb ik een 
kort lijntje naar de buurtschakel. 

Praktijkondersteuners 
en buurtschakels 
zorgen voor verbinding 
in Rolduckerveld 

“Het mooiste dat we kunnen 
bieden is een deur die open staat” 

Beide dames hebben enorm veel ervaring en dankzij 
hun bemiddeling zie je heel wat mensen opleven. Zo 
zijn er twee dames die allebei wat moeite hadden 
met het doen van boodschappen. Die zijn aan 
elkaar gekoppeld en dat is nu hun wekelijkse uitje. 
Andersom vragen de buurtschakels ook mij om hulp. 
Bijvoorbeeld om een geheugentest te doen of de 
bloeddruk op te meten. We komen op regelmatige 
basis samen, ook met de rest van het kernteam. Het 
afgelopen jaar is al zoveel bereikt. Vaak wordt me 
gevraagd of ik dat in cijfers kan vatten, maar dat is 
niet te doen. Het zit ‘m in kleine dingen. Mensen die 
opleven na een middagje in het Sjevemethoes waar 
elke dag weer een andere activiteit plaatsvindt, of 
die nu een vast maatje hebben om samen iets te 
ondernemen.
Of het feit dat je alleen al een luisterend oor biedt, 
is heel wat waard. Het hoeft allemaal niet groots en 
meeslepend, dat is juist de kracht. Ouderen hebben 
hun hele leven doorgaans hard gewerkt en voor 
iedereen klaargestaan. Nu voelen ze zich vaak te veel 
en durven niets te vragen. Dat je daar een deur voor 
open kunt zetten is het mooiste wat je kunt bieden…”

De samenwerking is een initiatief van gemeente 
Kerkrade en MeanderGroep Zuid-Limburg. 

Het Sjevemethoes
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minder dan 50. “Als je met 90 
mannen bent, staat er natuurlijk 
iets. Een optreden maakt dan 
indruk, qua volume en uitstraling” 
aldus Wen, die vervolgt met:  “Er 
is wel aanwas van jeugd, recent 
nog, maar er vallen natuurlijk ook 
mensen weg. Het aantal neemt 
niet meer toe. Mede ook daarom 
heeft het KKM samenwerking 
gezocht met andere koren in 
Parkstad.”

De bariton Wen Urlings is 
inmiddels 69 jaar aan het koor 
verbonden. Sinds twee jaar is hij 
gestopt met zelf te zingen. Voor 
zijn verdiensten is hij als erelid 
benoemd. We komen nog eens 
terug op de hoogtepunten. Wen 
vertelt ons over een reis met 
optreden in Warschau. Dan zegt 
hij: ‘Grande messe des Morts’ 
van Hector Berlioz was prachtig. 
We traden op met meer dan 500 
mensen, een koor van 400 en een 
orkest van 120 man. Dat gebeurde 
onder leiding van dirigent Ger 
Withag. Geweldig was dat, iets 
waar we trots op konden zijn. Ook 
‘Faust’s Verdammung’, in Aken in 
het Stadttheater, op 3 juni 1975, 
onder leiding van Gabriël Chmura, 
was geweldig. In Aken traden we 
trouwens vaker op, met koren uit 
die stad samen. Was ook steeds 
mooi.”

De doelstelling uit 1873 om jeugd 
te binden en te zorgen voor 
vermaak is voor wat betreft Wen 
Urlings, zo blijkt uit zijn relaas, 
ruimschoots gehaald. Hij is nu 
bijna 70 jaar lid en heeft, zo vertelt 
hij, altijd met volle teugen genoten 
en er veel tijd aan besteed. Dan: 
“En ik mag mijn echtgenote 
niet vergeten. Zonder Irma 
was dat niet mogelijk geweest. 
Geldt overigens ook voor de 

vrouwen van andere leden. Zelfs 
verjaardagen binnen de familie 
moesten eraan geloven als een 
optreden was gepland.”
Het KKM wordt op 10 oktober 
2023 dus 150 jaar. Daar hoort 
natuurlijk een jubileumprogramma 
bij. De opening van de 
festiviteiten heeft inmiddels 
plaatsgevonden in januari in HUB 
Kerkrade. Een greep uit wat op de 
rol staat: een optreden op diverse 
plekken in Kerkrade op 26 maart, 
het opluisteren van de feestelijke 
hoogmis met Pasen in de St. 
Lambertus Kerk op 9 april en 
een openluchtconcert met Guido 
Dieteren en zijn ‘European Pop 
Orchestra’ op 19 augustus. Voor 
het volledige programma van de 
feestelijkheden en andere
Informatie kunt u terecht op de 
website van het KKM, te weten 
www.kkm-lambertus.nl. Daar 
treft u ook aan waar en hoe u 
zich kunt aanmelden als lid en 
wanneer er geoefend wordt. Ook 
zou de vereniging er niet boos 
om worden als u wilt toetreden 
tot de Commissie van Bijstand, 
u raadt het al, een groep van 
ondernemers en andere mensen 
die het KKM een warm hart 
toedragen.

Werner Eurlings
Koninklijk Kerkraads 
Mannenkoor St. Lambertus 
wordt 150 jaar oud
Als een vereniging het 100-jarig 
bestaansfeest mag vieren, 
is men daar binnen de eigen 
gelederen terecht trots op. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
voetbalclubs Chevremont en 
KVC Oranje. Zij bereikten die 
mijlpaal in 2010, respectievelijk 
2011. Maar je hebt altijd baas 
boven baas. Het Koninklijk 
Kerkraads Mannenkoor 
St. Lambertus (kortweg KKM) is 
van 10 oktober 1873 en wordt in 
2023 dus 150 jaar. Een heuglijk 
feit uiteraard en reden om eens 
op bezoek te gaan bij Werner 
Urlings, van 19 mei 1933 en 
sinds een tweetal jaren het 
langst levende lid ooit van de 
vereniging en echtgenote Irma.

Werner, roepnaam Wen, Urlings 
toont ons een artikel uit het 
voormalig Weekblad de Zuid-
Limburger uit 1934. Daarin valt te 
lezen dat de oprichting plaatshad 
in lokaal Herberichs aan de 
Markt in Kerkrade, in eerste 
instantie onder de naam Societé 
St. Lambert, met als doelen onder 
meer (citaat) ‘Die Lust der jungen 
Leute dieser Gemeinde zu wecken 
und Denselben Gelegenheid 
zu verschaffen sich angenehm, 
nützlich und unschuldig zu 
unterhalten.’ Als oprichters vinden 
we namen als Plum, Keulen, 
Herpers en Bischoff.
Wen Urlings zelf trad in 1954 als 
zanger (bariton) toe tot het koor. 
Het eerste concert met het koor, 
toen Koninklijke Zangvereniging 
St. Lambertus Kerkrade geheten, 
maakte hij mee in 1956, in het 
voormalige Hubertushuis. Ook 
was hij pakweg 25 jaar actief met 
de digitalisering van het verleden 

van het koor. Als we Wen vragen 
naar hoogtepunten komt het 
Hubertushuis opnieuw terug in 
zijn herinneringen. Hij vertelt: “We 
kwamen op een bepaald moment 
op het idee een kleinkoor op te 
richten, met een groep van 14-
16 mensen. Op zaterdag voor de 
carnaval vierden we met het koor 
dat jaarlijkse feest op een eigen 
verenigingsavond. Wij traden 
dan met sketches op. Jeu Breuer 
zorgde voor de teksten, ikzelf 
voor de decors en de kleding en 
Jo Scholtes voor het muzikale 
gedeelte. Ook maakten we een 
singeltje met Ger Withag.

Het was lachen, gieren, brullen 
geblazen. We waren pure 
amateurs, maar wilden acteren 
als ‘Profis’. Het rammelde dan ook 
van de fouten, maar dat kon de 
pret niet drukken. Pure jolijt!”
Wie aan een mannelijk zangkoor 
denkt, heeft al snel in het pak 
gestoken heren voor ogen. Dat 
geldt tegenwoordig ook voor 
het KKM, maar is niet altijd zo 
geweest. Onze gesprekspartner 
opnieuw: “Het moet ergens in 
de jaren zeventig zijn geweest 
dat men vond dat het koor eens 
in een net pak gestoken moest 
worden. Ik ben zelf 35 jaren in 
de herenconfectie werkzaam 
geweest en had dus affiniteit. 
Uiteindelijk werden de eerste 
smokings gemaakt bij confectie-
atelier Cordewener. Vanaf dat 
moment staan we er tijdens 
concerten pico-bello op.”
Net als elders in het 
verenigingsleven kampen ook 
koren met een tanend aantal 
leden. Op het hoogtepunt, zo 
vertelt Wen Urlings, telden we 
pakweg 90 leden, nu zijn het iets 

Koninklijk Kerkraads Mannenkoor 
   St. Lambertus wordt 150 jaar

“Zelfs verjaardagen 
binnen de familie 
moesten er aan 
geloven als een 
optreden was 

gepland.”

Scan me
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Jaren geleden nog vlogen 
de tapijten de deur uit. 
Tegenwoordig vliegen ze enkel 
en alleen nog in de sprookjes 
van Duizend-en-een-Nacht. Het 
verhaal van Nourani klinkt als 
het tegenovergestelde van de 
fabels van Sheherazade. Geen 
verzinsels maar harde waarheid 
op zacht tapijt. Hij zit al jaren op 
zijn tapijten en krijgt ze amper 
verkocht.

De vriendelijkheid van Nourani 
leidt er niet onder, maar zijn 
perspectief lijkt vervlogen. De 
winkel aan de Hoofdstraat is 
niet meer kostendekkend. “Ik 
hoop dat de zaak nog open is 
als dit artikel verschijnt. Corona 
betekende de nekslag voor mijn 
inkomsten. Natuurlijk kreeg ik 
wat compensatie, maar de markt 
heeft zich nooit meer hersteld. Na 
corona, de oorlog in de Oekraïne, 
de energiecrisis en inflatie. 
Iedereen bedacht en bedenkt 
zich wel twee keer om nu over 
te gaan op de aankoop van een 
luxeproduct als een Perzisch tapijt. 
Wat rest zijn incidentele verkopen 
en wat herstelwerk aan bestaande 
tapijten. Al met al levert dat te 
weinig op.”

Mallorca
De kille cijfers staan in schril 
contrast en betekenen 

waarschijnlijk het einde van een 
avontuur dat vele jaren geleden 
begon in een kleine stad in het 
noorden van Iran. “Om een idee te 
geven hoe ik opgroeide, maak ik 
altijd de vergelijking met Mallorca. 
Dertig meter woonden we van het 
strand van de Kaspische Zee. Als 
ik mijn blik van de zee afwendde 
en keek in tegenovergestelde 
richting, zag ik de weelderige 
bossen langs de flanken van de 
bergen klimmen en hoog boven 
die groene gordel uit staken de 
besneeuwde toppen in de blauwe 
lucht.

Mensen, toeristen, ook veel 
buitenlandse, kwamen in onze 
streek ontspanning zoeken 
en genieten van zon, zee en 
temperatuur. Mijn familie, ons 
gezin, moeder en mijn vier broers - 
mijn vader is enkele jaren geleden 
helaas overleden - woont er 
nog steeds en werkt daar op de 
rijstvelden of in de visserij. Dat 
zijn daar naast tuinbouw, vooral 
fruitbomen met sinaasappels, 
mandarijnen en granaatappels, de 
bronnen van inkomsten.”

Avontuur
Iran veranderde; het toerisme 
zocht elders z’n heil. Nourani 
veranderde eveneens, worstelde 
met zijn drang naar avontuur en 
vrijheid. Totdat hij op een dag, 

ergens rond zijn twintigste, voor 
zichzelf het besluit nam aan die 
drang toe te geven.

“Europa was mijn doel. Ik wilde 
iets van de wereld zien en had 
niemand in mijn overwegingen 
meegenomen. Thuis niet en ook 
niet bij vrienden of kennissen. 
Het gevaar dat dat avontuur niet 
door zou gaan, schatte ik toen 
als te groot in. Ik sprak Engels en 
verkeerde in de overtuiging dat 
dat de voertaal van het Westen 
zou zijn. In Duitsland kwam ik in 
de tapijtenhandel terecht. Iran en 
Perzische tapijten, dat is een twee-
eenheid; geen huis in dat land dat 
niet meerdere handgeknoopte 
vloerkleden heeft liggen. Om te 
slagen in die business werkte 
ik overdag en volgde ik de 
avondschool om de Duitse taal te 
leren.”

Het ging de avonturier goed 
af. Zelfs zo goed dat hij op 
eigen benen een verkooppunt 
in Chevremont  kon inrichten. 
Hij bediende de grotere regio 
Parkstad en had klanten tot 
zelfs in Roermond. Vier jaar later 
verhuisde hij met zijn winkel naar 
het Centrum, aan de Hoofdstraat. 
“Op die manier kon ik ook wat 
terugdoen voor mijn geboorteland, 
want de grondstoffen, 
voornamelijk garen, kwamen alle 
uit Iran.” 

Dochter
Niet alleen verkocht hij daar zijn 
tapijten goed; hij zag bovendien 
zijn dochter opgroeien tot jonge 
vrouw. Zij leek voorbestemd voor 
een succesvol leven. Zij slaagde 
voor het gymnasium op Rolduc 
en haalde vervolgens de bul aan 
de Technische Universiteit van 
Delft. De oogappel van Nourani 
(hetgeen ‘verlichting’ betekent in 
het Farsi) werkt tegenwoordig als 
ingenieur in de Randstad.
Onlangs heeft Nourani afscheid 

moeten nemen van zijn trouwste 
‘medewerker’, Parsa. Parsa (Farsi 
voor ‘zuiver’), de Cocker Spaniël, 
stierf op zestienjarige leeftijd. 
“Hij was mijn toeverlaat. Als ik 
beneden, in de werkplaats, bezig 
was en iemand kwam boven de 
winkel binnen, sloeg hij aan en 
wist ik dat er klandizie was. Ik mis 
hem, maar hij heeft onder een 
boom zijn rust gevonden op een 
mooie hondenbegraafplaats in de 
buurt van Eindhoven.”

Thuis
De roep van de familie en de 
herinnering aan het mooie land 
dat hij lang geleden verliet, lokken. 
De liefde voor zijn dochter, die 
in Zuid-Holland haar domicilie 
heeft gevonden, bindt hem 
aan Nederland. “Ik beschouw 
Nederland, maar ook Duitsland, 
als thuislanden voor mij. Maar ik 
leef er, althans materieel gezien, 
in financiële moeilijkheden en 
eenzaam. Het maken van een 

keuze is verdomd moeilijk. Ik vraag 
me af of ik wel nog een andere 
keuze heb dan de terugkeer naar 
mijn geboorteland.”
Niet alleen de dochter moet hij 
dan achterlaten, maar ook de vele 
mensen die begaan zijn met het 
lot van de harde werker uit Iran. 
“De mensen gunnen mij een goed 
bestaan en brengen hun werk 
naar mij. Het schoonmaken van 
tapijten of het repareren als er iets 
met zo’n vloerkleed is misgegaan. 
Ze steunen me en weten hoe 
moeilijk het is om in deze moeilijke 
tijd overeind te blijven, maar 
ik bevind me in een vicieuze 
cirkel. Onvoldoende kapitaal 
om de benodigde voorraden en 
de modernste spullen in huis te 
hebben. Dus moet je vaker nee 
verkopen in een tijd dat er toch al 
moeilijk geld voor luxeproducten 
wordt uitgegeven. Aan de andere 
kant ben ik een vechtersnatuur. Ik 
kan niet zo maar alles opgeven en 
de deur achter me dichttrekken, 

dus blijf ik tot het uiterste 
volhouden.”

Volhouden, in afwachting van 
betere tijden of de ‘revival’ van het 
Perzische tapijt, zodat dat weer de 
winkel uit vliegt. 

Harde werkelijkheid op zacht tapijt
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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.
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tepunt was de revue ‘Kirchroa A’laaf You’, die diverse 
keren in een uitverkocht Wijngrachttheater werd opge-
voerd. Het kassucces ‘Ummer d’r Hainie’ zorgde in 1984 
voor 15 uitverkochte voorstellingen! Maar de vereniging 
durfde ook te kiezen voor serieuze stukken als ’t Al-
lerhüegste’ in 1987 of ‘Tse loeës um jek tse zieë’ (1992). 
In samenwerking met Kerkraadse koren en muziekver-
enigingen werden revues (‘Krüts en Kweer’; ‘Jef miech 
mar inne laach’) en de schitterende musical ‘Sjies in de 
bóks’ van Paul Weelen (ter gelegenheid van 70 jaar Ex-
celsior) geproduceerd. Deze musical leverde Excelsior 
een tiental jonge nieuwe leden op!

In 1990 waren stukkeuze en rolverdeling de aanleiding 
voor het vertrek van een aantal leden. Deze groep be-
sloot als eigen stichting verder te gaan, het ‘Volksto-
neel’.
Met de aankoop van een voormalige gymzaal van het 
ADC in 1994 werd de basis gelegd voor een nieuwe 
toekomst van Excelsior in een eigen accommodatie. Al 
snel werd de jonge Kindertheaterschool Kiek, opgericht 
door oud-Excelsior-lid Wim Kierkels, vaste huurder. 
In de volgende jaren groeide ‘de Buun’ uit tot een vol-
waardig klein theater waar steeds meer scholen en 
verenigingen voor hun toneel- en muziekactiviteiten te-
recht konden.

De gestage verbeteringen in ‘de Buun’ hadden tot ge-
volg dat Excelsior alle voorstellingen in dit minithea-
ter concentreerde. Hier werd in 2003 ook de eerste 
‘Aierzietsoeng’ opgevoerd, een formule die tot de dag 
van vandaag heeft standgehouden. Jaarlijks vonden 
en vinden rond de 1000 trouwe ‘hane, honder en sjöaf’ 
de weg naar dit theaterspektakel met een knipoog 
naar carnaval en Pasen. Excelsior is er trots op dat alle 
acts naar eigen ideeën en met eigen mensen worden 
ontwikkeld en opgevoerd, met uitzondering van Fer 
Kousen, die als ‘Sjpasminister’ jaarlijks tekent voor de 
afsluitende buut.

Maar Excelsior beperkt zich niet tot eigen theaterpro-
ducties. De spelersgroep, actueel rond de 25 amateur-

spelers en -speelsters, tekent ook voor optredens bij 
bedrijfsfeesten of bijzondere aanleidingen, is actief met 
‘living statues’ en doet zo nu en dan een zomerse ‘Aier-
zietsong in de frisje lóf’, onder andere tijdens de laatste 
drie WMC’s.

Excelsior is springlevend en ook na 100 jaar nog steeds 
ambitieus en breed georiënteerd op theaterproduc-
ties. De rond 40 leden zijn zeer actief en beperken zich 
soms niet tot Excelsior, maar helpen ook andere vereni-
gingen uit. Dat is een lijn die met het project ‘Spel zon-
der Grenzen’ is versterkt en die het huidige bestuur van 
de 100-jarige toneelvereniging Excelsior Kerkrade ook 
onderschrijft. 

100 Jaar Toneelvereniging 
Excelsior Kerkrade
Toneelvereniging Excelsior mag 
inmiddels terugkijken op een mooi 
jubileumjaar 2022, een jubileum 
dat werd gevierd met een scala van 
activiteiten onder de titel ‘Ieëwieg 
Excelsior’. 
Uiteraard waren alle activiteiten 
gelieerd aan toneel en heeft de 
vereniging ook de inwoners van 
Kerkrade en ver daarbuiten laten 
meegenieten van deze mijlpaal.

Het bijzondere toneeljaar startte 
met de bekende ‘Aierzietsoeng’ in 
maart, gevolgd door een bijzon-
der toneelweekend begin mei. In 
samenwerking met diverse ver-
enigingen uit de regio werd het 
locatietheaterfestival ‘Spel zon-
der Grenzen’, letterlijk, ten tonele 
gebracht. Maar liefst acht voor-
stellingen werden op evenzovele 
verrassende locaties in Kerkrade 
opgevoerd, waaronder het bedrijf 
Highlight International en de loca-

tie van de gemeentewerken. Pu-
bliek en deelnemende toneelver-
enigingen waren dol-enthousiast. 
Het bijzondere jaar werd afgeslo-
ten met een grote feestavond met 
receptie in december.

Toneelspelen geeft de spelers de 
vrijheid zich op een aparte manier 
te uiten, waarbij het samenspelen 
en het met elkaar omgaan centraal 
staan. Vanaf 1922 tot op heden 
heeft Excelsior menige storm door-
staan. Zo’n vereniging is de moeite 
waard om een leven lang mee ver-
bonden te zijn, omdat vriendschap 
hoog in het vaandel staat.

Op 24 juli 1922 werd Toneelvereni-
ging Excelsior Kerkrade door leden 
van de ‘Heilige Familie’ van de de-
kenale centrumparochie St. Lam-
bertus opgericht. Tot de oprichters 
behoorde o.a. Hans Stelsmann sr. 
De eerste tien jaar werd een groot 
aantal stukken opgevoerd, nu eens 
in het Nederlands, dan weer in het 
Kerkraads dialect. Vrouwen moch-
ten op last van het bisdom in die 
periode niet meedoen. In 1932, de 
vereniging telde 21 leden, ston-
den voor het eerst enkele dames 
als gastspelers op de planken. Het 
verenigingsvaandel uit 1934 wordt 
nog steeds gekoesterd. 

In verband met de oorlog en de 
regels van de Kultuurkamer werd 
tussen 1941 en 1945 geen toneel 
gespeeld. Excelsior nam in de 
naoorlogse decennia vaak deel 
aan federatietoernooien. Vanaf de 
jaren zestig werd Mathieu Ploum 
vaste regisseur en trad een talent-
volle jonge generatie aan. Met de 
overstap naar dialecttoneel en het 
stuk ‘Hat uur nog e tsimmer vrij’ 
van Hans Stelsmann jr., werd in 
1976 een groot publiek bereikt. Er 
volgden successen als ‘En d’r du-
vel laacht ziech kapot’ en ’t Jode 
Kaof’, eveneens van Hans Stels-
mann jr. 

In 1982 vierde de vereniging een in-
drukwekkend feest bij gelegenheid 
van haar 60-jarig bestaan. Hoog-
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In de uitvoeringslocatie ’t Sjtaater Hoes, aan 
de Schaesbergerstraat 27a, worden door de 
Kerngroep Terwinselen (van Impuls) tal van 
ontmoetings- en beweegactiviteiten georganiseerd. 
Deze activiteiten hebben een sterk sociaal element, 
waardoor eenzaamheid voorkomen wordt. Maar 
ook het vitaal blijven en ontspanning vinden, zijn 
belangrijke onderdelen.

Momenteel worden 21 activiteiten aangeboden, 
waarvan sommige op meerdere dagen en tijdstippen: 
Tai Chi, Biljarten, Zumba Gold, Koersbal, Body 
& Mind, Actief Wandelen,  Sport& Spel, Yoga, 
Boetseren en Schilderen.
Van oudsher worden deze activiteiten voor 
65-plussers georganiseerd. Maar sinds een aantal 
jaren mogen ook 65-minners hieraan deelnemen. 

De meeste activiteiten worden door deskundige 
vakkrachten begeleid.

De laatste weken is weer plek gekomen voor nieuwe 
leden bij:
• Tai Chi op maandag van 9.30 tot 10.30 uur
• Tai Chi op woensdag van 14.15 tot 15.15 uur 
• Koersbal op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
• Schilderen op vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur 

Heeft dit uw interesse gewekt en wilt u deelnemen? 
Neem dan alstublieft contact op met
mevrouw Bertie Boss, via telefoonnummer
06 - 15 28 56 66. Zij vertelt u meer over de activiteit 
van uw keuze, wat de contributie is en natuurlijk 
over de mogelijkheid van een gratis proefles.

In de afgelopen jaren heeft 
de Seniorenraad Kerkrade 
een bijzondere ontwikkeling 
doorgemaakt. De positie van 
de Seniorenraad Kerkrade 
als adviseur voor het 
gemeentebestuur is gegroeid 
van schriftelijk adviseren naar in 
een vroeg stadium meedenken 
over het  ouderenbeleid 
en de uitvoering hiervan. 
Leden van de Seniorenraad 
nemen hiervoor actief deel 
aan diverse werkgroepen 
en andere overlegvormen, 
zoals de Adviesraad 
Maatschappelijke Ondersteuning, 
de Cliëntenraad Werk en 
Inkomen en de wijkplatforms. 
Zo heeft de Seniorenraad 
aan de wieg gestaan van het 
eenzaamheidsproject. De 
Seniorenraad is actief in de 
coalitie Een tegen Eenzaamheid 
en organiseert met medepartners 

in de diverse wijken activiteiten 
in de Week van de Eenzaamheid. 
Daarnaast vragen wij aandacht 
voor de leefbaarheid en de 
sociale samenhang in wijken 
en buurten. Sinds 2022 houdt 
de Seniorenraad spreekuur 
in het kader van het project 
Meedenkers. Hierdoor kunnen 
wij de signalen en vragen van 
ouderen nog beter behartigen. 
Ook is er in de afgelopen jaren 
een nauwe band ontstaan tussen 
de Seniorenraad Kerkrade en 
instellingen zoals Impuls, de 
MeanderGroep Zuid-Limburg, 
Zuyderland en de Kerkraadse 
adviesraden. 

Op zaterdag 3 juni organiseert 
de jubilerende Seniorenraad 
Kerkrade in het Westhoes een 
muzikale middag voor de ouderen 
in de gemeente Kerkrade. De 
Seniorenraad hoopt u een 

gevarieerd programma aan te 
bieden. Met optredens van onze 
lokale artiesten en orkest zoals de 
Alt Böhmische, Floor Bosman, de 
Wauwel en Fer Kousen. 
Inloop vanaf 13.00 uur. Afsluiting 
van deze bijzondere middag zal 
tegen 17.00 uur zijn. 
U wordt ontvangen met gratis vlaai 
en koffie/thee en in de pauze is er 
gelegenheid tot het gebruiken van 
een gratis consumptie. 

Vanaf eind april zijn er gratis 
toegangskaarten beschikbaar voor 
Kerkraadse ouderen, maar vol is 
vol. 
Reserveer nu die datum reeds in 
uw agenda en houdt de website 
van de Seniorenraad, posters, 
flyers en persberichten in de 
gaten! 

Het feestcomité 30 jaar 
Seniorenraad Kerkrade.

De Seniorenraad Kerkrade bestaat dit jaar 30 jaar!Welkom bij Tai Chi, Koersbal
en Schilderen in Terwinselen



20 21
COLUMN PUZZEL

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

Oplossing fotopuzzel 
van uitgave 4 van 2022

1. Kunstobject voor Rodahal 

2. Deken Qoudbachlaan 

3. Beukenboschweg 
Chevremont 

4. Skyline Kerkrade vanuit 
uitzichttoren GaiaZOO 

5. Bosweidenweg 
Anstelvallei 

6. Mücherveldstraat 

7. D’r Preëdigstjool 
Laurastraat Eygelshoven 

8. Ingang begraafplaats 
naast kerk Terwinselen

1 2

3

5

4

6
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Als ik dit stukje schrijf is het nog 
volop winter. Het is ijzig koud en 
grauw, maar nu u dit leest is het 
hopelijk lente en verwarmt de 
aarde niet alleen je lijf, maar ook 
je hart. De meesten van ons zullen 
met verlangen uitgezien hebben 
naar de lentetijd, naar vernieu-
wing. En of je nu zucht: “Dat is 
niets meer voor mij”, of dat je er-
naar uitgekeken hebt, je wordt erin 
meegezogen.
In de christelijke traditie is de 
lente ook de paastijd, de verrijze-
nis van Christus uit het graf wordt 
gevierd. Als je niet christen bent of 
het geloof aan de kant hebt gezet, 
dan blijft lente toch een overwin-

ning op de dood. Wat dood leek in 
de natuur komt weer tot leven, is 
als herboren. De tekenen merk je 
overal om je heen.
Dus, hoe oud je ook bent: kijk, 
luister, voel en proef en verjong 
daardoor jezelf. Kijk hoe groen het 
gras weer wordt, kijk hoe de knop-
pen aan de bomen openbarsten, 
hoe schijnbaar dode planten weer 
opkomen. Luister naar de vogels, 
vooral in de vroege ochtend, naar 
de kinderen die weer op straat 
spelen (en hopelijk niet alleen voor 
het ‘tablet’ zitten...), proef de fris-
heid van de eerste lentegroenten. 
Kortom: beleef het voorjaar met al 
je (oude) zintuigen.

Nu ik dit schrijf komen spontaan 
enkele zinnen op uit een lied dat 
wij vroeger in de kerk zongen: “Gij 
roept het jonge leven wakker, een 
tuin bloeit rond het open graf. Er 
ruisen halmen op de akker waar 
zich het zaad verloren gaf. ’t Is al-
les een gelijkenis, van meer dan 
aards geheimenis.”

Ja, de gang van de seizoenen, 
wonderbaarlijk…ook dit jaar weer 
een nieuwe lente en een nieuw 
geluid voor jong en oud. 

Mooie lentedagen, zalig paasfeest.

Roosje

Een nieuwe lente,
  een nieuw geluid
Een nieuwe lente, 
  een nieuw geluid
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Medewerkers van 
MeanderGroep en de gemeente 
Kerkrade hebben een 
beweegroute uitgezet, speciaal 
voor mensen op een duo-fiets 
en duo-scootmobiel. 

De beweegroute is een lusroute 
van bijna 5 km. De route gaat 
over straten en paden die goed 
te berijden zijn met (duo)-fietsen, 
rolstoelen en (duo)-scootmobielen. 
Vanuit het Sjevemethoes (start- 
en eindpunt) gaat de route door 

Chevremont, langs Hoog Anstel, 
het stadspark, door het centrum 
en Rolduckerveld, terug naar het 
Sjevemethoes. 

U kunt overigens op elk punt van 
de route beginnen.

Beweegroute “Kirchroa op wiele”Beweegroute “Kirchroa op wiele”
officieel in gebruikofficieel in gebruik

De beweegroute is ook te vinden
op de website www.routeyou.com



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 april t/m medio juni 2023

Orgelconcert Elke 1e vrijdag
van de maand

Locatie: Lambertuskerk Kerkrade-Centrum van 12.00 tot 12.30u.

Boekenbeurs  Elke 1e zaterdag
van de maand

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

Woensdag 05 april KBO: Paasviering aanvang 14.00u. Locatie: Catharinahoes, Lambertistraat 12, Kerkrade
Informatie: Jan Beckers (045) 546 28 29, Marianne Panters 06 - 18 12 60 02

Woensdag 05 april C.V.O. Lentewandeling.
Informatie: P. Schepers (045) 541 07 61 

Woensdag 19 april KBO: Wandeling. Eygelshoven
Informatie: Jan Beckers (045) 546 28 29, Marianne Panters 06 - 18 12 60 02, Jo Trags 06 - 15 38 68 53

Woensdag 26 april KBO: “Samen aan tafel “ Locatie: A Gen Kirk te Wahlwiller Aanvang: 17.00u.
Informatie: Jan Beckers (045) 546 28 29, Marianne Panters 06 - 18 12 60 02, Jo Trags 06 - 15 38 68 53

Woensdag 24 mei KBO: “Samen aan tafel “ Locatie: Jolo te Eygelshoven Aanvang: 16.30u.
Informatie: Jan Beckers (045) 546 28 29, Marianne Panters 06 - 18 12 60 02, Jo Trags 06 - 15 38 68 53

Donderdag 25 mei KBO: Wandeling. Chevremont
Informatie: Jan Beckers (045) 546 28 29, Marianne Panters 06 - 18 12 60 02, Jo Trags 06 - 15 38 68 53 

Woensdag 14 juni KBO: Dagtocht Eifel
Informatie: Jan Beckers (045) 546 28 29, Marianne Panters 06 - 18 12 60 02, Jo Trags 06 - 15 38 68 53

Donderdag 22 juni KBO:  “Samen aan tafel “ Locatie: Dé Wieëtssjaf Kerkrade Aanvang: 18.00u.
Informatie: Jan Beckers (045) 546 28 29, Marianne Panters 06 - 18 12 60 02, Jo Trags 06 - 15 38 68 53


