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Doe mee aan InBeeld 
2017! 
De inschrijving voor InBeeld, de 
nieuwe prijs voor de beeldende 
amateurkunst in Limburg, is van 
start! Iedereen die in de ‘vrije tijd’ 
één of meerdere vakgebieden in de 

beeldende kunst beoefent, wordt 
uitgenodigd om een kunstwerk te 
maken rondom het thema ‘Stille 
levens’. De Vrije Akademie 
organiseert de wedstrijd samen met 
het  Huis  van  de  Kunsten voor de 

 
 
 
 
 

regio Parkstad.  
Zie je al iets voor je? Wordt je 
fantasie geprikkeld? Heb je al zin 
om penseel, krijt of klei te 
hanteren?  
 

Ga de uitdaging aan en schrijf zo 
snel mogelijk in voor InBeeld 
2017! Inschrijven kan tot 30 april 
2017 via hklimburg.nl/inbeeld. Het 
werk hoeft pas ingeleverd te 
worden in de week van 15 mei 
2017.  
Meer weten? 
Kijk op www.hklimburg.nl/inbeeld 
voor meer informatie en de 
wedstrijdvoorwaarden. Of neem 
contact op met Eddy Thonon, 
consulent Beeldende Kunst van het 
Huis voor de Kunsten Limburg, 
via ethonon@hklimburg.nl of T 
0475-399289. 
 

 

Activiteiten in Kerkrade-West 
 
9, 16, 23, 26 en 30-4-2017: Historische rond-
leiding Rolduc 
t/m 30-4-2017: Beeldentuin Yaka Abdij 
Rolduc 
t/m 30-4-2017: Expositie Tanja Coolen Kruis-
gangen Abdij Rolduc 
Woensdag 5-4-2017: 18.00 uur Filmavond 
Firenschat 
6 t/m 12-4-2017: Heropeningsweek Bioscoop 
Vue 
Donderdag 6-4-2017: Promière Night – Going 
in Style Bioscoop Vue 
Zaterdag 8-4-2017: 11.00-15.30 uur Lady 
Day Firenschat 
Zaterdag 8-4-2017: Dialekoavend D’r Wau-
wel Sjtaater Hoes 
Zaterdag 8-4-2017: 15.00 uur Play In Heidsjer 
Tref. 
Zondag 9-4-2017: 18.00-19.30 Muziekmiddag 
Firenschat 
Zondag 9-4-2017: 15.00- Lenteconcert St. 
Callistus Sjtaater Hoes 
Zondag 9-4-2017: 16.00 uur Voorjaarsconcert 
Heidsjer Tref. 
Dinsdag 11-4-2017: 18.00 uur Filmavond 
Firenschat 
Woensdag 12-4-2017: 19.00- u Blockbuster 
Night – Fast & Furious 8 Vue bioscoop 
Zaterdag 15-4-2017: 12.00 uur Opening 
Speeltuin Heilust 
Zondag 16-4-2017: 12.30 uur Paasbrunch 
Rolduc 
Zondag 16-4-2017: 11.00-16.00 uur Paas-
markt Rolduc 
Zondag 16-4-2017: 10.00- Paasontbijt 
GaiaZoo 
Zondag 16-4-2017: Pasen bij de Miljoenenlijn 
Station Simpelveld 
Zondag 16-4-2017: 20.00 u Sneak & Quiz 
Vue bioscoop 
Maandag 17-4-2017: 11.00-16.00 uur Paas-
markt Rolduc 
Maandag 17-4-2017: 10.00 uur Paasontbijt 
GaiaZoo 
Maandag 17-4-2017: Pasen bij de Miljoenen-
lijn Station Simpelveld 
Dinsdag 18-4-2017: 14.00 u Ballet – Jewels 
(H) Vue bioscoop 
Dinsdag 18-4-2017: 14.00 u Vue Plus – Jackie 
Vue bioscoop 
Woensdag 19-4-2017: 18.00 uur Filmavond 
Firenschat 
Woensdag 19-4-2017: 19.00 u Ladies Night – 
Voor elkaar gemaakt Vue Bioscoop 
22,23,26,28 en 29-4-2017: Toneelverenigng 
Frohsinn Heidsjer Tref. 
Zaterdag 22-4-2017: 10.00-17.00 u. West-
markt MFA Heilust 
Zondag 23-4-2017: 20.00 u Sneak en Quiz 
Vue bioscoop 
Woensdag 26-4-2017: 18.00 uur Filmavond 
Firenschat 
Woensdag 26-4-2017: Seinwezendag ZLSM 
Station Simpelveld 
Woensdag 26-4-2017: 21.30 u Guardiens of 
the Galaxy Vue bioscoop 
Donderdag 27-4-2017: 18.00-21.00 uur Soep 
met een verhaal WerkplaatsK 
Zondag 30-4-2017: Muziekmiddag Firenschat 
Zondag 30-4-2017: 20.00 u Sneak & Quiz 
Vue bioscoop 
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9, 16, 23, 26, 30 april Histori-
sche rondleiding Rolduc 
Historische rondleiding door 
Abdij Rolduc. Aanvang: zon-
dag 10:30u. Op zondag 16 april 
begint de rondleiding om 
11:00u. Op woensdagmiddag 
26 april ook om 16:00u. Aan-
melden via de receptie. Prijs: 
€6,50 p.p. incl. 1 kop kof-
fie/thee. 
 

t/m 30 april Beeldentuin 
Yaka 
Galerie Yaka uit Brunssum 
exposeert ca. 50 indrukwek-
kende kunstwerken van een 
groot aantal gerenommeerde 
Zimbabwaanse kunstenaars. 
Dagelijks gratis te bezichtigen. 
 
t/m 30 april Expositie Tanja 
Coolen 
Haar schilderijen zijn abstract, 
figuurlijk of een combinatie 
van beide. Tanja Coolen haalt 
haar inspiratie uit het dagelijkse 
leven. Ze bewerkt hetgeen ze 
ziet en geeft het een nieuwe 
eigen vorm. Dagelijks gratis te 
bezichtingen in de kruisgangen 
van Rolduc. Kijk voor meer 
informatie op tanjacoolen.com.  
 

Nieuw seizoen Botanische 
Tuin 
Vanaf zaterdag 1 april 2017 zal 
de Botanische Tuin ook weer in 
het weekend haar poorten ope-
nen vanaf 10.00 uur t/m 17.00 
uur. Dit willen wij niet onop-
gemerkt voorbij laten gaan, 

daarom zal er vanaf die da-
tum i.s.m. de Wereldwinkel 
Kerkrade een keramiekexpo-
sitie plaatsvinden in ons 
“Theehuisje” wellicht een 
extra stimulans voor een 
bezoek aan de Botanische 
Tuin. Ook bieden wij u weer 
de mogelijkheid uw jaarkaart 
te verlengen, indien dit nog 
niet is gebeurd, of er zelfs 
een aan te schaffen. 

 
 

Programma Firenschat 
Activiteiten die georganiseerd 
worden in Wijkzorgcentrum 
Firenschat, Schaesbergerstraat 
25  in Terwinselen zijn toegan-
kelijk voor iedereen. Wat is er 
deze maand te doen in Firen-
schat: 
Zaterdag 8 april Lady day van 
11.00 tot 15.30 uur. Een gezel-
lige dag met verschillende 
kraampjes, workshops en verlo-
ting. Gratis entree, iedereen is 
welkom 
Zondag 9 april Muziekmid-
dag. Gratis toegankelijk voor 
iedereen, met De Belvauwer,  
aanvang 18.00 uur tot 19.30 
uur.  
Zondag 16 april Geen activi-
teit i.v.m. 1e paasdag. 
Zondag 23 april Kienen vanaf 
17.30 uur, tegen kleine beta-
ling. 
Zondag 30 april muziekmid-
dag met Spatzen Willy. 
 
Filmmiddagen in Firenschat 
zijn gratis toegankelijk voor 
iedereen, aanvang 18.00 uur  
Woensdag 5 april: One Krimi 
geht die mimi nie ins bett. 
Dinsdag 11 april: Het beste 
van Gaston en Leo. 

Woensdag 19 april: Ja zuster 
nee zuster 
Woensdag 26 april: Sissi de 
woelige jaren 
 

Carnaval 2017 
Fotostudio Levenslicht maakte 
tijdens de carnavalsoptocht van 
Kerkrade-West weer een reeks 
prachtige foto's. De foto's zijn 
verkrijgbaar bij Boekhandel 
Schreurs/De Mijnlamp aan de 
Graverstraat. 
 

Heropeningsweek Bioscoop 
Vue 
Vanaf donderdag 6 t/m 
woensdag 12 april hebben we 
een grote heropeningsfeest-
week, waarin alle films € 5,- 
zijn ex. toeslagen en iedere dag 
activiteiten in de bioscoop 
georganiseerd worden. 
Donderdag 6 april: Première 
Night - Going In Style 
De stijlvolste avond van de 
week. Kom op je opperbest en 
wie weet win jij de prijs voor 
‘Best Dressed Man & Woman’. 
We geven 2X een kledingche-
que van €200,- weg! 
Vrijdag 7 april: Dit Is Park-
stad Nacht Precies een jaar 
geleden werd Parkstad uitge-
roepen tot beste reisbestem-
ming ter wereld, 7 april vieren 
we dit in heel Parkstad. 
Vrijdag 7 april: 19:00 u. Le-

zing De Holocaust: een nooit 
overtroffen massamoord, met 
aansluitend de film Denial 
Vrijdag 7 april: 23:45 u. 
Nachtspecial – Train to Busan 
Zaterdag 8 april en Zondag 9 
april: Kidsmiddag | Het hele 
weekend staat de middag in het 
teken van de Smurfen en is het 
ook voor de kleinsten een groot 
feest in de bioscoop! 
Zaterdag 8 april: Cultnight - 
Meet & Greet D’r Stehtisch Ich 
kom d’r Stehtisch züruckbrin-
gen. Iedereen die een stehtisch 
meeneemt mag vanavond gratis 
naar de film en maakt boven-
dien kans op een rol in de 
nieuwe commercial van Event 
Design Parkstad. 
Zondag 9 april: Sneak Pre-
view & Filmquiz | Altijd als 
eerste meepraten over de 
nieuwste films? Laat je dan 
verrassen door de nieuwste 
films in de Sneak Preview. 
Speciaal in deze feestweek met 
een grote filmquiz vooraf! 
Meld je team (max. 4 pers.) 
snel aan via kerkra-
de@vuecinemas.nl 
Maandag 10 april: Movie Pass 
Exclusive  
Speciaal voor onze Movie 
Passers in Kerkrade organise-
ren wij een extra Movie Pass 
Exclusive. Hou de site in de 
gaten voor meer informatie. 

Inleveren kopij voor het 
mei-nummer van de 
wijkkrant Westernieuws 
vóór 20 april.  
westernieuws@kerkrade-
west.nl 
Westernieuws is een uitgave van 
SND Uitgeverij Kerkrade. 
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Dinsdag 11 april: Dans – dins-
dag | Vue Kerkrade wordt ge-
vuld met de schoonheid van 
dans, met live optredens en 
dansvoorstellingen. Om 20.15 
uur kun je op het witte doek 
meegenieten van de balletvoor-
stelling Jewels, live vanuit het 
Royal Opera House in Londen! 
Dinsdag 11 april: 20:15 u. 
Ballet - Jewels (Live vanuit 
Royal Opera House London) 
Woensdag 12 april: Kidsmid-
dag | Ook op woensdag maken 
we er een groot feest van voor 
de kleinsten, helemaal in het 
teken van de Smurfen! 
Woensdag 12 april: Blockbus-
ter Night 
Snel, sneller, snelst...Check 
Fast & Furious 8 als eerste op 
het grootste scherm, in de beste 
zaal, met het beste geluid èn 
met een snack op schoot! Daar-
naast staan de vetste rides en 
mooiste babes voor je klaar bij 
Vue Kerkrade. 
Woensdag 12 april: va 19:00 
u. Blockbuster Night - Fast & 
Furious 8 
 
Dialekoavend D’r Wauwel 
Ing kier in ’t joar haode vier 
inne dialekoavend. Óp ós dia-
lekoavende treëne hoop-
zechlieg de mitjlieder va ózze 
verain óp. 
In de letste joare weëd óch 
ummer inne act ópjeveurd, deë 

durch e mitjlied van D’r Wau-
wel is jesjrève. Bij “Wat sjpilt” 
vingt uur links noa dis acts. 
Óch hant vier ummer eemoal 
vuur en eemoal noa de paus 
moezziekaliesje intermezzo’s. 
En, went de tsiet ’t tsouwlieët, 
hant vier rejelmieësieg óch 
jeste va anger veraine en oes 
anger plaatzje, die in hönne 
dialek tekste vuurleëze. 
D’r nieëkste dialekoavend is óp 
d’r : 8 april 2017 in ’t Sjtaater 
Hoes. 
De kate kómme in d’r vuurver-
koof óp de vuurverkoofadresse: 
D’r Heidsjer Tref, Bóchjesjef 
”De Mijnlamp” aan de Jraver-
sjtroas 68, Blommejesjef Ta-
mara an de Heiveldsjtroas 123. 
 

Zwaailichtendag 
Zaterdag 8 april is weer een 
een dag waarop iedereen, tus-
sen 12.00 en 16.00 uur, een 
kijkje in de keuken kan nemen 
van o.a. brandweer, politie, 
marechaussee en ambulance. 
Behalve uit Nederland zijn ook 
hulpdiensten uit de buurlanden 
op de Markt aanwezig. Interes-
sant om er achter te komen hoe 
de hulpdiensten over de grens 
te werk gaan.  
 

St. Callistus geeft lentecon-
cert 
Op zondag 9 april zal  harmo-
nie St. Callistus onder leiding 

van Ferry Logister een lente-
concert geven in het Sjtaater 
Hoes. Het concert begint om 
15.00 uur. Op deze middag zal 
ook het (dames)koor Singe-
Song acte de présence geven. 
Het Heerlense koor dat onder 
leiding staat van dirigent Emile 
Prick, zingt een licht repertoire, 
van evergreens tot hedendaagse 
popsongs.  
Harmonie en koor zullen deels 
hun eigen repertoire ten gehore 
brengen, maar er zullen ook 
enkele werken gezamenlijk 
uitgevoerd worden. Een verras-
send concert dus om naar uit te 
kijken!  
De entree is gratis, maar een 
vrije gave wordt zeer op prijs 
gesteld. 
 

Historische rondleiding met 
bezoek aan de Rolduc micro-
brouwerij. 
Tijdens de rondleiding op zon-
dag 9 april bezoekt u de abdij-
kerk met crypte en de rococo-
bibliotheek en eindigt u met 
een kleine proeverij in de Rol-
duc brouwerij, waar de brouwer 
u iets over het brouwproces zal 
vertellen. Aanvang: 11.00u. 
Prijs: € 8,50 per persoon incl. 
een kleine proeverij. Aanmel-
den kan tot zaterdag 17:00 uur 
via receptie@rolduc.com of via 
045-5466888. 
 

Play in  
Het is fijn om te mogen melden 
dat een werkgroep -bestaande 
uit leden van Harmonie Sainte 
Marie Gracht, Koninklijke 
Harmonie St. Philomena Che-

vremont en uiteraard de Konin-
klijke Harmonie St. Caecilia 
Spekholzerheide- de handen 
weer ineen heeft geslagen om 
ook dit jaar weer een play in te 
organiseren. 
Op zaterdagmorgen 8 april 
worden de deelnemers aan de 
play in in Heidsjer Tref. ver-
wacht en zal er die dag samen 
geoefend worden aan de mu-
ziek die tijdens het slotcon-
cert(je) uitgevoerd zal worden. 
Iedereen is van harte uitgeno-
digd om dit concert te komen 
bezoeken. 
Dit optreden is voor alle men-
sen die interesse hebben in het 
samen muziek maken en over-
wegen om een instrument te 
gaan bespelen. Zowel deelne-
mers maar ook het aanwezige 
publiek zullen tijdens de uit-
voering ervaren wat het resul-
taat is van een hele dag op een 
leerzame maar ook leuke ma-
nier met muziek maken bezig te 
zijn geweest. Ook de dag erna 
kunnen de muziekliefhebbers 
aan hun trekken komen tijdens 
ons voorjaarsconcert m.m.v. 
Zangeres Vivian Pouwels. 
Graag tot zaterdag 8 april om 
15:00 uur en/of zondag 9 april 
om 16:00 uur in de grote zaal 
 

Speeltuin Heilust 
Seizoensopening van de speel-
tuin mijn speelpark west. 
Op paaszaterdag 15 april 2017 
opent speeltuin "mijn"speelpark 
west haar poorten voor het 
speelseizoen 2017. 
De poorten gaan om 12:00 uur 
open, de entree is die dag gra-
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tis. Dit jaar is er naast de ge-
bruikelijke speeltoestellen ook 
het doolhof geopend. Het dool-
hof is in het najaar 2016 aange-
legd, ondanks dat het nog niet 
helemaal dicht gegroeid is, kun 
je al aardig de weg kwijt raken. 
In het midden is er daarom een 
uitkijktoren geplaatst, zodat je 
even kunt kijken waar de uit-
gang is. De paashaas heeft weer 
voor ieder kind een verrassing. 
Voor de ouders is het eerste 
kopje koffie gratis. 
Uiteraard is er de gelegenheid 
een jaarkaart te kopen, hij kost 
15,00 euro per gezin en is gel-
dig in alle 8 de speeltuinen van 
Kerkrade. De dagkaartjes kos-
ten 1,00 euro per kind. 
Tot paaszaterdag, het speeltuin-
team 
 

Paasontbijt in GaiaZOO 
Kom dit jaar op Eerste en 

Tweede Paasdag 
ontbijten en paasei-
tjes zoeken in 

GaiaZOO. Geniet samen met je 
familie van een uitgebreid 
ontbijtbuffet met allerlei lek-
kers. 
Wanneer: 16 april 2017 en 17 
april 2017 Tijdstip: Van 10.00 
tot 17.00 uur  
In de sfeervol gedecoreerde 
zalen in Hof van Gaia wordt 
een rijkelijk ontbijtbuffet ge-
serveerd. De paashaas ont-
breekt ook niet aan dit evene-
ment! Kinderen kunnen name-
lijk naar hartenlust zoeken naar 
de paaseitjes die de paashaas 
rondom Hof van Gaia goed 
verstopt. 
Maak na het ontbijt een prach-
tige paaswandeling langs ’s 
werelds mooiste dieren en 
geniet van de ZOO in zijn 
mooie lentekleuren. Breng ook 
een bezoekje aan de Kinder-
Boerderij en knuffel met de 
geitjes.  
Kortom: een heerlijk dagje 
genieten in GaiaZOO! 
Kijk voor het volledige pro-
gramma op www.gaiazoo.nl 
 

Pasen bij de Miljoenenlijn 
Op Eerste en Tweede Paasdag 
kan jong en oud bij de Miljoe-
nenlijn genieten van het voor-
jaar. Ga mee op reis met de 
Paashaas en verken samen het 
Limburgse landschap tijdens 
een rit met de stoomtrein of de 
railbus.  Op station Simpelveld 

is daarnaast ook van alles te 
beleven. Zo kunnen kinderen 
een kijkje nemen in de werk-
wagon van de paashaas, waar 
de Paashaas druk bezig is met 
het verven van alle paaseieren 
en kan de paashaas wel wat 
hulp gebruiken bij het voeren 
van de pasgeboren lammetjes. 
Knutsel je mee? 
Ons bijzondere restauratierij-
tuig “Breda 4268” wordt tij-
dens Pasen geheel omgetoverd 
tot knutselrijtuig! Alle kinderen 
zijn van harte uitgenodigd om 
hier de mooiste paas-
knutselwerkjes te maken! 
 

De Godmodder 
De Godmother van de hand van 
Luuk Hoedemaekers is een 
maffiaklucht in twee bedrijven. 
De vertaling in het Kerkraads 
dialect is van Bertie Ver-
meersch. De regie ligt net als 
vorig jaar in de kundige handen 
van Fien Tans. 
De voorstellingen beginnen om 
20.00 uur en de zaal gaat open 
om 19.00 uur. 
Kaarten reserveren via: 
frohsinn1904@hotmail.com of 
06-18370787. 
U kunt natuurlijk ook kaarten 
kopen bij één van onze voor-
verkoopadressen: Boekhandel 
Schreurs in de Graverstraat, 
Primera aan het Carboonplein, 
De Herenkapper Armati aan de 
Akerstraat en natuurlijk bij ’t 
Heidsjer Tref. aan de Patro-
naatstraat of bij één van onze 
leden. 
 

Seinwezendag  
Woensdag 26 april organiseert 
de Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij de Seinwezendag 
2017. Ieder die geïnteresseerd 
is in de klassieke beveiliging is 
van harte uitgenodigd. Tijdens 
deze Seinwezendag zullen we 
een uitgebreide blik achter de 
schermen geven van het sein-
wezen bij de ZLSM. 
Het programma begint om 
10.00 uur met ontvangst op 
Station Simpelveld met koffie 
(of thee) en een stuk Limburgse 
vlaai. Na de presentatie over 
klassieke seinen en verschillen-
de blokstelsels gaan we de vier 
seinposten bezoeken. Je krijgt 
daar ook de kans om het een en 
ander te bedienen en van dicht-
bij te bekijken. 

Die dag zal er speciaal een 
extra (goederen)trein rijden die 
niet in de reguliere dienst ge-
pland is. 
Meld je nu aan via seinwezen-
dag@gmail.com! 
Kosten voor deze dag bedragen 
€20,00 per persoon en kunnen 
worden betaald bij aankomst. 
Dit is inclusief koffie/thee, 
vlaai, een lunch en natuurlijk 
een rit met de (stoom)trein. De 
seinposten zullen allemaal 
bemand zijn die dag. 
 

Soep, met een verhaal 
Iedere laatste donderdag van de 
maand organiseren de kunste-
naars van Werkplaats K een 
gezellige soepavond in het 
voormalige schoolgebouw van 
Sancta Maria. Tijdens deze 
bijeenkomst is er tijd voor een 
verhaal, iedere maand een an-
der thema. Iedereen is welkom! 
De soep wordt op donderdag 
27 april vanaf 18.00 uur geser-
veerd. Adres Werkplaats K: 
Elbereveldstraat 105 in Kerkra-
de-West. De bijdrage voor de 
zelfgemaakte soepen, brood, 
beleg bedraagt 3,50 per per-
soon. 
 

Wandelen in Kerkrade 
Tijdens de aanleg van de Bui-
tenring Parkstad kunnen wan-
delroutes, zoals omschreven in 
de wandelgidsen -Wandelen in 
Kerkrade-, tijdelijk onderbro-
ken zijn. 
Het betreft: 
Route 1: Deze route kan niet 
gelopen worden en zal t.z.t. 
vervangen worden door een 
nieuwe wandeling. 
Route 2, 4, 7: Geen bijzonder-
heden 
Route 3, 5: Tijdelijk niet te 
lopen i.v.m. diverse stremmin-
gen. 
Route 6: Vanaf Horbach (pagi-
na 10, 4e Al.) “bij bushalte de 
grote weg richting Locht aan-

houden i.v.m. tijdelijke strem-
ming bij de Katz/Hamstraat”. 
De wandelgidsen zijn gratis 
verkrijgbaar bij: Stadskantoor 
Kerkrade, Receptie Abdij Rol-
duc, Bibliotheek Kerkrade-
Centrum, Bibliotheek Kerkra-
de-West, Botanische tuin, Kan-
toorvakhandel Schreurs Gra-
verstraat en de Ruilwinkel 
Eygelshoven. 
 

Kienen in D'r Wühler 
Elke zondag en dinsdag kienen 
georganiseerd door de spaar-
vereniging D’r Wühler, CV Jod 
jesjokel  en Speeltuin 
“Mijn”speeltuin Heilust. 
ELKE ZONDAG EN DINS-
DAG - Zaal open:18:15 uur - 
aanvang:19:30 
prijzen gegarandeerd! 
 

Nieuwe leden gezocht! 
Wilt u graag handwerken dan 
bent u welkom elke dinsdag-
middag van 14.00 uur tot 16.00 
uur in de  hobbygroep van 
Impuls.  Onder het genot van 
een kopje koffie of thee wordt 
er  o.a. gehandwerkt, gebreid 
en gehaakt.  In de locatie Ge-
meenschapshuis Heidsjer Tref 
gelegen in de Patronaatstraat 19 
in Spekholzerheide. 
  
‘Samen creatief’  
In februari is de Vrije Akade-
mie, samen met de zorginstel-
lingen Radar, Levanto en 
Mondriaan gestart met het 
gezamenlijke project ‘Samen 
creatief’. Iedereen die het leuk 
vindt om gezellig creatief bezig 
te zijn en een praatje te maken,  
is van harte welkom. Elke 
maandag tot en met vrijdag van 
13.00 tot 15.30 staat er iets op 
de planning. De kosten voor 
deelname zijn € 2,50 per per-
soon voor de gebruikte materia-
len en begeleiding. Elbereveld-
straat 105 in Kerkrade. U kunt 
per keer meedoen..  
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