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Bowlo Competitie!  
Maandag 9 januari is het weer tijd voor 
de Bowlo Competitie! Een hele avond 
bowlen voor maar € 4,00. Van 20:00 uur 
t/m 23:00 uur zal er op meerdere banen 
worden gestreden voor de Wisseltrofee en 
prijzen. Eindig je bij de eerste 3, dan ga je 
gegarandeerd naar huis met een van de 
vele prijzen! 
Bij de vrouwen verdedigt Doina de 1ste 
plaats en bij de mannen is dit Wesley.   
Inschrijven kan via www.bowlo-
competitie.nl of mail naar dion@bowlo.nl 
 

Alzheimercafé Parkstad 
Dinsdag 10 januari 2017 bent u weer 
van harte welkom in het Alzheimercafe 
Parkstad Heerlen. 
Hoe werkt de geheugenpoli is het onder-
werp van deze avond. 
In het Geheugencentrum van Zuyderland 
Medisch Centrum houdt een team van 
medisch specialisten en andere deskundi-
gen zich bezig met onderzoek van, be-
handeling van en zorg voor mensen met 
geheugenproblemen en diverse vormen 
van dementie. Geriater Geerten van Riet 
zal vanavond uit de doeken doen wat het 
onderzoek zoal inhoudt, welke behande-
lingen mogelijk zijn, welke rol de licha-
melijke toestand speelt etc.  
De lezing wordt gehouden in de grote 
recreatiezaal van het Zorgcentrum Tobias, 
Piet Malherbestraat 2 te Heerlen. Tevoren 
aanmelden is niet noodzakelijk en zoals 
altijd zijn entree, koffie en thee gratis. De 
zaal is open vanaf 
19.00 uur en om 
19.30 uur starten we 
met het programma. 
Omstreeks 21.30 uur 
sluiten we de avond 
af. 

 
 
 
 
 
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met  Thijs Peeters tel. 045-
5416248. 
 

Abdijcross 13, 14 en 15 januari 
2017 te Kerkrade-Rolduc 
Ladies Night Fun Run en nieuw parcours 
Trail Run   
De internationale Abdijcross in het week-
end van 13, 14 en 15 januari 2017 heeft 
voor het eerst een Europese erkenning 
gekregen en is een zogeheten EAA-permit 
meeting. Al enkele jaren maakt de atle-
tiekcross deel uit van het nationaal Lotto 
Crosscircuit. Voor het eerst is er op vrij-
dagavond 13 januari om 19.00 uur de 
Doubdle Ladies Night Fun Run voor 
alleen vrouwen over een afstand van 2, 4 
of 6 km. De loop gaat definitief door 
omdat al ruim honderd vrouwen zijn 
ingeschreven. Er kan gelopen en gewan-
deld worden. Elke deelnemer krijgt van 
de organisatie een koplampje. Ook de drie 
vrouwen die de leukste verlichting dra-
gen, ontvangen een attentie. Na afloop is 
er in het Congrescentrum Rolduc een 
afterparty. Meld je nog snel aan, want vol 
is vol. 
Zaterdag 14 januari begint om 12.00 uur 
met lopen voor pupillen. Om 13.00 uur 
starten de Eurode Trail Runs over 10,5 
km en 21 km. Het parcours van de korte 
trail gaat door het bosquet van Rolduc 
richting Berenbos en daarna naar de Ca-
risborg en via de Berenbos weer terug 
naar Rolduc. Voor de 21 km  is een ge-

Activiteiten in Kerkrade-West 
 

8, 15, 22 en 29-1-2017: 10.30 u Historische 
rondleiding Abdij Rolduc 
t/m 31-1-2017: Expositie de Ridder en Ling 
Kruisgangen Rolduc 
Zondag 8-1-2017: 20.00 u Sneak en Quiz 
Vue bioscoop 
Maandag 9-1-2017: 20.00 u Bowlo Com-
petitie Bowlingcentrum Bowlo 
Dinsdag 10-1-2017: 14.00 u Vue Plus – 
Florence Foster Jenkins Vue bioscoop 
Dinsdag 10-1-2017: 19.30 u Alzheimercafé 
ZC Tobias Heerlen 
13, 14 en 15-1-2017: Abdijcross Rolduc 
Zaterdag 14-1-2017: 18.00-20.00 u Prinse 
Empfang VVKW Heidsjer Tref. 
Zondag 15-1-2017: 20.00 u Sneak en Quiz 
Vue Bioscoop 
Zondag 15-1-2017: 13.00 u Kindermiddag 
VVKW Sjtaater Hoes 
Zondag 15-1-2017: 12.30 u RodaJC-
Feyenoord PL Stadion 
Zondag 15-1-2017: 15.00 u Edouard Thea-
ter Klimboom 
Dinsdag 17-1-2017: 20.00 u Movie Pass 
Exclusive – Sleepless Vue Bioscoop 
Donderdag 19-1-2017: 19.30 u start schil-
dercursus VAZOM 
Zondag 22-1-2017: 20.00 u Sneak en Quiz 
Vue Bioscoop 
Dinsdag 24-1-2017: 14.00 u Vue Plus – 
Tonio Vue Bioscoop 
Donderdag 26-1-2017: 19.30 u Cultuur-
avond Crapanzano Werkplaats K 
Zaterdag 28-1-2017: 20.00 u Oelk Zietsong 
VVKW Heidsjer Tref. 
Zaterdag 28-1-2017: 19.45 u RodaJC-
Excelsior PL Stadion 
Zondag 29-1-2017: 20.00 u Sneak en Quiz 
Vue Bioscoop 
Dinsdag 31-1-2017: 20.15 u Operavoorstel-
ling – Il Trovatere Vue Bioscoop 
Vrijdag 3-2-2017: Vasteloavendzietsong 
Staater Tröate Sjtaater Hoes 
Zaterdag 4-2-2017: 20.00 u Carnavalssoi-
ree Sjtaater Hoes 
Zondag 5-2-2017: 12.30 u RodaJC-Ajax PL 
Stadion 
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heel nieuw parcours uitgezet. 
Na de Carisborg lopen de deel-
nemers aan de 21 km richting 
Kaffeberg, Gravenrode en de 
Groene Long en vervolgens via 
de Kaffeberg weer richting 
Rolduc. De start en finish is 
telkens op het sportveld van 
Rolduc. Ook hier geldt dat de 
deelnemers zich zo snel moge-
lijk dienen aan te melden. 
Het wedstrijdprogramma op 
zondag 15 januari begint tradi-
tiegetrouw met de MOVARE 
Abdij-kidscrossen vanaf 9.30 
uur, gevolgd door de Rabobank 
scholierenloop voor leerlingen 
van het voortgezet onderwijs. 
De recreantenloop voor man-
nen en vrouwen over 5,2 km 
start om 10.45 uur. Aansluitend 
zijn de diverse jeugdlopen van 
de Atletiekunie. De lange cross 
mannen over een afstand van 
10.500 meter start om 13.00 
uur, gevolgd door de lange 
cross vrouwen over 7400 me-
ter. Tijdens deze twee lopen 
verschijnt de nationale top aan 
de start, aangevuld met enkele 
internationale lopers en loop-
sters. Met de korte cross voor 
mannen en vrouwen over 2600 
meter wordt de Abdijcross om 
15.45 uur afgesloten. Elke 
deelnemer aan deze Abdijcross 
ontvangt na de finish een her-
innering. De inschrijving is 
inmiddels geopend. Deelne-
mers die hun e-mailadres invul-
len, krijgen een dag na het 
evenement per e-mail een ma-
gazine me een persoonlijke 
foto, uitslagen en sfeerfoto’s 
gemaild. 
Voor inschrijven en alle infor-
matie over de Abdijcross, de 
Eurode Trail Runs en de 
Doubdle Ladies Night Fun 
Run, ga naar de website 
www.abdijcross.nl. Het secreta-
riaat is op de wedstrijddag 
gevestigd in de aula Minor te 

Rolduc, tegenover de hoofdin-
gang van het Abdijcomplex 
Rolduc. Na-inschrijven is op de 
dag zelf tot een half uur voor 
de start zeer beperkt mogelijk. 
 
Franse chansonzanger in 
Theater De Klimboom 
Op zondagmiddag 15 januari 
kunt u om 15.00 uur genieten 
van Edouard. 
Hij wordt vooral gewaardeerd 
om zijn charmante presentatie 
en om zijn warme stem. 
Naast chansons van o.a. Brel en 
Aznavour vertolkt hij ook fijn-
besnaarde eigen composities. 
Hij begeleidt zichzelf op gitaar. 
Hij is in 1973 in de Bourgogne 
geboren en woont momenteel 
in Nederland. 
Edouard is uitstekend in staat 
zijn publiek in vervoering te 
brengen en mee te slepen in een 
heerlijke melancholie. Hij 
draagt zorg voor een mix van 
echte emotie, intimiteit, humor 
en gevoel.  
Kortom een chansonnier pur 
sang. De entreeprijs bedraagt €  
7,50 
U kunt erbij zijn op 15 januari 
in Theater De Klimboom, Dr. 
Ottenstraat 46 te Simpelveld 
Reserveren via: 
info@puurweijersenweijers.nl 
of via 0655954525 
 
Basiscursus tekenen en schil-
deren voor volwassenen 
Heb je altijd al de wens gehad 
om te tekenen en schilderen, 
maar weet je niet hoe en waar 
je moet beginnen? Of denk je 
dat je dat niet goed kunt maar 
zou je het wel graag eens wil-
len proberen? Dan is dit een 
ideale cursus om mee te star-
ten.Tijdens elke les wordt na 
een korte inleiding over materi-
alen, beeldaspecten en voor-
beelden uit de kunstgeschiede-
nis, een nieuwe opdracht gege-

ven. We starten de cursus een-
voudig, maar op het einde van 
de lessenreeks zul je verbaasd 
staan wat je uiteindelijk voor 
een persoonlijk werk gemaakt 
hebt. Elke les is weer een 
nieuw avontuur. Het gaat in 
deze cursus niet om een mooi 
eindresultaat maar vooral om 
ontdekken en ontwikkelen. Ook 
Rembrandt en Picasso zijn ooit 
zo begonnen 
Donderdagavond, 10 lessen van 
19.30 - 22.00 u voor €170,- 
Locatie VAZOM Kerkrade, 
start 19 jan 2017 met 1 proef-
les 
 
Cultuuravond West presen-
teert J.M. Crapanzano 

Tijdens de eerst-
volgende editie 
van Cultuur-
avond West op 

donderdag 26 januari 2017 
presenteert de in Parkstad 
woonachtige kunstenaar Jean-
Michel Crapanzano zijn werk. 
Hij is afkomstig uit Frankijk en 
heeft beeldende kunst, kunstge-
schiedenis en filosofie gestu-
deerd aan de Kunstacademie 
van Straatsburg (F) en de Aca-
demie Beeldende Kunst Maas-
tricht. Hij werkt onder andere 
als curator voor diverse (inter-
nationale) kunstcentra en mu-
sea. Crapanzano is een ervaren 
kunstdocent en was verant-
woordelijk voor diverse kunst-
projecten met scholen en mu-
sea. Zijn werk werd internatio-
naal tentoongesteld in o.a. 
Nederland, Frankrijk, België en 
Amerika. 
De relatie tussen identiteit, 
geschiedenis en politiek is het 
thema van waaruit Jean-Michel 
werkt. Eveneens probeert hij 
steeds een voorstelling te ma-
ken van de mogelijke toekomst 
van het menselijk bestaan. 
De multidisciplinaire werkwij-
ze van Jean-Michel bestaat uit 

technieken als fotografie, teke-
ning, video en installatie, waar-
door zijn werk dynamisch en in 
constante ontwikkeling is. 
 
Cultuuravond West is een initi-
atief van het bewonersplatform 
Kerkrade-West i.s.m. de Vrije 
Academie en Werkplaats K.  
Het vindt plaats in het gebouw 
Elbereveldstraat 105 in Kerkra-
de-West (achter de Campus). 
De avond start om 19.30 uur. 
Entree: €2,50 (incl. kof-
fie/thee). 
 
Preventieve maatregelen 
vogelgriep 

Vanwege preven-
tieve landelijke 
maatregelen tegen 
de vogelgriep heeft 

GaiaZOO een aantal vogelver-
blijven gesloten. 
De WolvenVallei, de Vreemde 
Vogel Volière en het Parkie-
tenParadijs zijn sinds 21 de-
cember weer open. In diverse 
delen van Europa en Nederland 
zijn wilde vogels overleden aan 
vogelgriep. Op basis van een 
advies van de Staatssecretaris 
heeft GaiaZOO enkele door-
loopvolières gesloten. Vatbare 
vogels worden binnengehou-
den. 
De volgende vogelverblijven 
zijn gesloten: 
De Taiga | Volière en Puna | 
Volière zijn gesloten. 
De doorloopvolière van de 
oehoe’s, raven, zwarte ooie-
vaars is gesloten.  
De ganzen (bij de rendieren), 
kalkoenen en nandoe’s (doods-
hoofdapenbos) worden binnen 
gehouden. 
De kippen, ganzen en duiven 
op de KinderBoerderij worden 
opgehokt. 
Dit zijn preventieve maatrege-
len. Er is geen vogelgriep in 
GaiaZOO en in dit deel van 
Nederland geconstateerd. 
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Vasteloavendszietsóng 
Sjtaater Tröate 
Op vrijdag 3 februari vindt in 
't Sjtaater Hoes de 34e Zietsóng 
mit Prinse Proklamatsiejoeën 
van “de Sjtaater Tröate” plaats.  
Aan deze avond verlenen weer 
tal van artiesten hun medewer-
king. “Jód Jek”, “Fer Naus”, 
“Martino’s”, “La Bamba” en de 
“Palemiger Spatzen” zullen een 
afwisselend en avondvullend 
programma brengen.  
Ook de Orde van d’r Sjtaat zal 
uitgereikt worden aan een per-
soon die zowel sociaal als cul-
tureel veel betekent voor de 
gemeenschap. 
Er zal helaas afscheid genomen 
moeten worden van Prins Joost 
I (De Jong). Maar niet veel 
later zal de proclamatie van de 
nieuwe hoogheid plaats vinden. 
Nadat deze is voorzien van de 
bijbehorende eretekens, en hij 
diverse mensen heeft gedeco-
reerd, zullen tussen de optre-
dens door diverse verenigingen 
hun opwachting maken om 
hem te feliciteren.  
Present zijn ‘d'r Ouwe Voes-
balsjong, d'r Kirchröadsjer 
Vasteloavends Verain, en d'r 
Vasteloavends Verain Kir-
chroa-West. 
De zietsóng wordt op traditio-
nele wijze afgesloten met de 
prinsendans, waarna iedereen 
weer van harte uitgenodigd is 
om tot in de kleine uurtjes mee 
te vieren onder het genot van 
de muzikale klanken verzorgd 
door “Marvin Entertainment”. 
De entree voor deze spetteren-
de avond is € 13,50 in de voor-
verkoop en kaarten zijn zoals 
gebruikelijk verkrijgbaar bij 
onze leden, cafetaria Gertico en 
het Sjtaater Hoes. 
Zaterdag 11 februari is er in 
het Sjtaater Hoes vanaf 20.00 
uur een gezellig carnavalssoiree 
wat voor iedereen toegankelijk 

is. Daar zal de nieuwe prins 
zijn foto toevoegen aan de 
prinsengalerij en zullen enkele 
leden gehuldigd gaan worden. 
Dit zijn Ben Berends, 3x11 jaar 
lid, Frans Op den Camp 
2x11jaar en Frans Duijsens 
1x11jaar.  
Daarna is er gelegenheid om de 
nieuwe Prins en jubilarissen te 
feliciteren. 
Alle informatie is ook terug te 
vinden op de website 
www.sjtaatertroate.nl en de 
facebook pagina. 
De Sjtaater Tröate nodigen U 
van harte uit om deze activitei-
ten bij te wonen!  
 
Carnaval op d´r Sjtaat 
58e carnvalsavond CV d´r 
ouwe voesbalsjong RKTSV  
Na de feestdagen komt de car-
naval er al spoedig aan. Op 
vrijdag 17 februari organi-
seert carnavalsvereniging d´r 
ouwe voesbalsjong van voet-
balvereniging RKTSV haar 58e 
carnavalsavond met prinsepro-
clamatie. Tijdens de avond met 
optredens van die Hub Stassen, 
de Martino’s, Party Kryner, 
Fabrizio en Richtig Rex zal 
blijken wie de opvolger wordt 
van prins Sigi I. Kaarten à € 13 
zijn te  bestellen via 
www.rktsv.nl of verkrijgbaar 
bij de leden van de raad van 11, 
kantine RKTSV, Jetten Mode 
en Schoenen, herenkapper 
Armati en Medisch Pedicure 
Lilian Gillessen. 
 
Welkom in Continium's 
WORLD of BRICKS 
De kleurrijkste stad gebouwd 
met supergrote bouwstenen! 
Je vindt er een Brandweerka-
zerne, een Cinema, School, 
Garage en meer. In deze stad 
bouwen en experimenteren 
jong en oud naar hartenlust. Zo 
ontdek je met LEGO® stenen 

hoe jouw wereld werkt! Hon-
derden LEGO minifiguren 
verwelkomen je in hun wereld. 
Meld je bij de Grenswachter en 
ga op ontdekkingstocht door 
Continium's WORLD of 
BRICKS! Talloze steentjes en 
doe-opstellingen dagen je uit 
om aan de slag te gaan. 
IEDERE MAAND EEN AN-
DER THEMA! 
Iedere maand is er een ander 
thema, dus ook iedere maand 
weer leuke workshops, demon-
straties, mini-exposities, “meet 
& greets”, bouwwedstrijden en 
nog veel meer. Houd de websi-
te in de gaten voor de actuele 
activiteitenagenda! 
ACTIVITEITEN VOOR ALLE 
LEEFTIJDEN 
Ga op ontdekking in World Of 
Bricks: de stad is verdeeld in 
meerdere delen en biedt ruim 
40 verschillende ontdek- en doe 
stations vol steentjes en meer. 
De kleinsten zijn welkom om te 
spelen met DUPLO® stenen en 
meer, de grootsten kunnen aan 
de slag met techniek of stop 
motion films. Daarnaast ben je 
ook welkom in de andere expo-
sities van Continium.   
PRAKTISCHE INFORMATIE 
Je vindt World Of Bricks in 
Continium aan Museumplein 
Limburg in Kerkrade. Lees 
verder voor meer informatie 
over bereikbaarheid & ope-
ningstijden, en:  
Koop nu je ticket online en 
ontvang €1,- korting! 
 
Doe mee met de Whatsapp-
groep van jouw eigen buurt 

Een Buurt-
WhatsApp is een 
WhatsApp-groep 
die zich richt op 

het signaleren van verdachte 
situaties in een bepaalde wijk, 
buurt, dorp of stad. Het is een 

burgerinitiatief en dient als 
moderne vorm van buurtwacht. 
Het doel van een BuurtWhats-
App is het zorgen voor meer 
ogen en oren voor de politie en 
andere toezichthouders. Wette-
lijke toezichthouders kunnen nu 
eenmaal niet op iedere hoek of 
straat staan. Door een Buurt-
WhatsApp kunnen burgers zelf 
een groot gebied in de gaten 
houden. 
Met het melden van verdachte 
situaties in een BuurtWhats-
App, worden buurtbewoners 
snel gewaarschuwd en kunnen 
zij de verdachte in de gaten 
houden. Ondertussen kan de 
politie worden ingelicht en tot 
eventuele actie overgaan. 
In Nederland zijn inmiddels 
meer dan 1300 buurten met een 
dergelijke WhatsApp-groep! In 
diverse dorpen en steden in 
Nederland heeft de Buurt-
WhatsApp inmiddels al tot 
succes geleid. Er zijn crimine-
len aangehouden en het aantal 
woninginbraken is in sommige 
wijken gedaald. 
Interesse? 
Interesse voor één van de 
BuurtWhatsApp - groepen in 
Kerkrade stuur naam, voor-
naam, geboortedatum, adres, 
(mobiele) telefoonnummer en 
e-mail adres mailen naar kerk-
rade@wijkpreventieteam.nl 
Er wordt contact met u opge-
nomen! 
U kunt alleen deelnemen aan de 
BuurtWhatsApp - groep in de 
buurt waarin u woont. 
 
Vruchtbare grond voor de buurt 
D’r Jemus Jaat is een sociale 
volkstuin aan de Kasperenstraat in 
Kerkrade-West. In het voorjaar kun 
je er terecht om mee te werken en 
mee te eten van alle groente, fruit 
en kruiden. Maar initiatiefnemers 
Willem en Elly Jonker willen meer 
zaaien en oogsten in de ‘Jaat’. 



WESTERNIEUWS | Januari 2017 – 6e Jaargang nummer 61 
 

4

“D’r Jemus Jaat kan op meerdere 
manieren vruchtbare grond zijn 
voor de wijk”, vertelt Willem 
Jonker. “Naast een ontmoetings-
plek voor omwonenden wordt het 
ook een leeromgeving voor o.a. de 
Jan Baptistschool en de Spoorzoe-
ker. Er heeft zich ook al een zorg-
boerderij gemeld die met een 
groepje gehandicapten regelmatig 
wil komen werken aan de tuin.” 
Gezond en gezellig 
En zo groeit en bloeit D’r Jemus 
Jaat verder. De wortels reiken zelfs 
tot in Park Heilust. D’r Jemus Jaat 
wordt namelijk de moedertuin voor 
de proeftuin in het Stadspark. Daar 
zijn ook wijkbewoners gezond en 
gezellig bezig, met het telen en 
oogsten van groenten en kruiden. 
De plantjes worden straks in D’r 
Jemus Jaat geteeld, en daarna in de 
bakken van de proeftuin geplaatst. 
De echte grote groenten blijven in 
D’r Jemus Jaat, die meer dan 
750m2 groot is.  
Word vrijwilliger! 
Tot aan januari is D’r Jemus Jaat 
twee dagen per week open, op 
woensdag en donderdag. Er wordt 
dan hard gewerkt aan de voorzie-
ningen en de groenteperken. Wil je 
ook vrijwilliger worden en je 
handen uit de mouwen steken om 
de tuin tot bloei te laten komen 
voor de buurt? Of heb je een leuk 
idee voor de moestuin? Loop dan 
op woensdag of donderdag even 
langs bij D’r Jemus Jaat, of stuur je 
bericht via hun facebook pagina. Je 
kunt ook op andere manieren de 

Jaat ondersteunen, net als Sun24 
(kas materiaal), Jansen & zoon 
(plantjes) Botterweck (verf) en de 
Stichting Gered Gereedschap 
(tuingereedschap).  
facebook.com/jemusjaat 
 
Ga mee op IVN Natuurontdek-
kingsreis Parkstad! 
Elke Parkstedeling zal zich wel 
eens verrast voelen als hij door de 
regio Parkstad fietst, wandelt of 
rijdt over de groene omgeving. De 
afdelingen van het IVN, Instituut 
voor natuureducatie en duurzaam-
heid, en het Natuurhistorisch Ge-
nootschap in Limburg uit de regio 
Parkstad nodigen je uit om in 2017 
eens écht kennis te maken met de 
veelzijdige natuur in de regio. Kom 
mee op natuurontdekkingsreis! 
We nodigen iedereen uit die kennis 
wil maken met, en opdoen in, de 
natuur van Parkstad om deel te 
nemen aan de IVN Parkstadna-
tuurontdekkingsreis. Gedurende 
2017 ga je 9 keer op zaterdagoch-
tend mee op excursie. Elke keer in 
een ander natuurgebied in Park-
stad. Tijdens 10 lezingen of work-
shops op een dinsdagavond maak 
je kennis met telkens een ander 
aspect van de natuur: diersporen, 
winterknoppen aan takken, bijzon-
dere planten, bijen, water, flora uit 
de eigen omgeving, vleermuizen, 
paddenstoelen en het land van 
kalk. 
De bijeenkomsten starten op 7 
februari met een inleiding en 
eindigen op 11 november met de 

afsluiting. Er is geen voorkennis 
vereist alleen interesse, nieuwsgie-
righeid en enthousiasme! 
De kosten voor de natuurontdek-
kingsreis bedragen € 74,- inclusief 
lidmaatschap voor 1 jaar van het 
IVN. Je kunt je opgeven via 
www.ivn.nl/limburg of bel naar 
0475-386460. Er kunnen maximaal 
30 mensen deel nemen dus schrijf 
je snel in! 
Vriendelijk groetend namens de 8 
IVN afdelingen uit parkstad en de 
Kring Heerlen van het Natuurhisto-
risch Genootschap Limburg.   
 
Kwetsbare ouderen risicogroep 
voor financieel misbruik 
Ouderen zijn kwetsbaar. Zeker als 
de ouderdom met gebreken komt 
en ze hulp van anderen nodig 
hebben, komt financieel misbruik 
vaker voor dan veel mensen den-
ken. Maar daar kunnen we met zijn 
allen wél wat aan doen. Om het 
probleem breed onder de aandacht 
te brengen start staatssecretaris 
Van Rijn deze week een landelijke 
campagne tegen financieel mis-
bruik van ouderen.  
 

Financieel misbruik van ouderen 
kent vele vormen en gradaties. 
Zoals Linde, een 22-jarige studente 
die regelmatig bij haar 76-jarige 
tante Margreet langs gaat. Ze 
drinken samen koffie en vervol-
gens gaat Linde naar de super-
markt. Haar tante heeft het altijd 
prima gevonden dat haar nicht, als 
‘arme student’, ook wat bood-
schapjes voor zichzelf doet. Maar 
dat liep nogal uit de hand. Het ging 
van kwaad tot erger tot Linde voor 
zichzelf regelmatig kleding kocht 
met het bankpasje van haar tante. 
Ze liep tegen de lamp toen de 
automatische afschrijvingen van 
haar tante geblokkeerd werden 
omdat het saldo ontoereikend was.  
 

Vooral kwetsbare ouderen zijn 
slachtoffer 
Naast bovenstaand voorbeeld zijn 
er nog veel meer vormen van 
financieel misbruik. Denk bijvoor-
beeld aan bankpasfraude, verkoop 
van eigendommen (zoals sieraden), 
diefstal uit huis (geld, spullen), 
gedwongen testamentswijziging of 
iemand financieel kort houden. 
Vooral kwetsbare ouderen worden 
het slachtoffer. Ouderen die alleen 
wonen, vereenzaamd zijn, aan 
dementie lijden. Of het nu gaat om 
hulp bij boodschappen, verzorging 

of financiën, slachtoffers zijn bijna 
altijd afhankelijk van degene die 
hen financieel misbruiken. Mis-
bruikte ouderen durven zelf vaak 
niet aan de bel te trekken uit angst 
dat ze de hulp kwijtraken of ze zijn 
bang voor de confrontatie. Juist 
daarom is het zo belangrijk dat het 
onderwerp uit de taboesfeer komt.  
 

Zo kun je helpen  
Signalen van financieel  misbruik 
zijn divers. Het kan gaan om geld-
gebrek, betaalachterstanden (huur, 
energie, rekeningen), onverklaar-
bare geldopnames of om de ver-
dwijning van waardevolle spullen 
uit huis. Ook bij brieven van incas-
sobureaus is waakzaamheid gebo-
den. Als je vermoedt dat een oude-
re financieel wordt misbruikt, is 
het goed om erover te praten. Dit 
kan moeilijk zijn, omdat je meestal 
niet weet wat er precies aan de 
hand is. Daarnaast kan een slacht-
offer het probleem verborgen 
willen houden. Door erover te 
praten, kun je samen de volgende 
stap bespreken of een oplossing 
bieden. Je kunt ook bellen met 
Veilig Thuis voor hulp en advies. 
 

Voorkomen beter dan genezen 
Ouderen die nog in goede gezond-
heid zijn, doen er verstandig aan 
om vooruit te denken. Hoe zijn je 
financiële zaken geregeld als het 
straks misschien wat minder gaat? 
Wie gaat de financiën beheren, wie 
doet de boodschappen en hoe 
worden die dan betaald? Denk daar 
nu al over na met een vertrou-
wenspersoon. Of leg je wensen bij 
de notaris vast. Daarnaast bieden 
banken kant-en-klare diensten aan 
om financieel misbruik te beteuge-
len. Denk dan aan het maken van 
afspraken over machtigingen op de 
eigen bankrekening, zogenaamde 
‘zakgeldrekeningen’ en opnameli-
mieten.  
 

Veilig Thuis 
Over financiële uitbuiting van 
ouderen praten? Bel met Veilig 
Thuis voor advies of ga langs bij 
het Sociaal Wijkpunt in Gemeen-
schapshuis Heilust. 
 
Inleveren kopij voor het februari-
nummer van de wijkkrant Wester-
nieuws vóór 20 januari.  
westernieuws@kerkrade-west.nl 
Westernieuws is een uitgave van Druk-
kerij Schreurs Kerkrade. 
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