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Adventkalender live 
Tot en met 24 december 2016 organi-
seert de RC Kerkrade Herzogenrath Eu-
rode voor de vierde keer de "adventkalen-
der live", dit jaar ten gunste van de För-
derverein Käthe-Kollwitz-school e.V. in 
Herzogenrath en ten gunste van de specia-
le school voor SBO (speciaalbasisonder-
wijs) Arcadia in Kerkrade. Onder het 
beschermheerschap van burgemeester, 
Christopher von den Driesch uit Herzo-
genrath en onze burgemeester Jos Som. 
Sinds de première in 2013, is de “advent-
kalender live” een succesvol verhaal. In 
de afgelopen drie jaar, kunnen we over 
€16,000.00 donaties en opbrengsten gene-
reren en presenteren op speciale scholen 
in Herzogenrath en Kerkrade.  
Elke dag kunnen wij in De Burg Rode of 
in de bovenste binnenplaats van het kas-
teel een programma-item voor alle leeftij-
den bieden: veel muziek, entertainment en 
plezier, clownerie, lezingen en zingen. 
Elke dag wordt er een nieuwe “amuse-
mentsdeur” geopend. 
Uit de ervaringen van de afgelopen jaren, 
zijn de aanvangsuren dit jaar gewijzigd en 
de nadruk gelegd op programma's voor 
kinderen op zaterdag en zondag. Van 
maandag t/m vrijdag lopen de program-
ma’s van 19.00 uur tot 20.00 uur, zaterdag 
en zondag van 15.00 uur tot 16.00 uur 
m.u.v.18 december. 
De toegang tot alle evenementen is gratis. 
Tijdens de evenementen vragen wij echter 
om een vrije gave om zo tot een geweldig 
financieel resultaat te komen. 
U bent van harte welkom op de Burg 
Rode in Herzogenrath. 
 
Historische rondleiding 
Historische rondleiding door Abdij Rol-
duc op 11, 18 en 28 december. Aanvang: 
zondag 10:30 u; in de schoolvakanties 
ook op woensdag 16:00u. Aanmelden via 

 
 
 
 
 
de receptie. Prijs € 6,50 p.p. incl. 1 kop 
koffie/thee. Op de eerste zondag van de 
maand is er ook een Duitse rondleiding 
om 10:30u. 
 
Beeldentuin Yaka 
De Franse cour van Abdij Rolduc is om-
getoverd tot een echte beeldentuin. Gale-
rie Yaka uit Brunssum exposeert ca. 50 
indrukwekkende kunstwerken van een 
groot aantal gerenommeerde Zimbab-
waanse kunstenaars. Dagelijks gratis te 
bezichtigen. 
 
Rotary Kerkrade: Kerstwereld 
Rolduc 
Op 10, 11, 17 en 18 december presen-
teert Rotary Kerkrade weer Kerstwereld 
Rolduc, met o.a. 50 kraampjes, verschil-
lende koren uit Parkstad, het Kerkraads 
stadstoneel en nog veel meer. Aanvang: 
zaterdag 13:00u. tot 19:00u; zondag 11:00 
u. tot 17:00 u.  
Entree: volwassenen €3,50; kinderen 
€1,50. Kijk voor meer informatie op 
kerstwereldrolduc.nl. 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten in Kerkrade-West 
 

t/m 24-12-2016: Adventkalender live 
Burg Rode Herzogenrath 
11, 18 en 28-12-2016: 10.30 u Historische 
rondleiding Rolduc 
t/m 31-12-2016: Beeldentuin Yaka Abdij 
Rolduc 
10, 11, 17 en 18-12-2016: Kerstwereld 
Rolduc 
Donderdag 8-12-2016: 20.15 u Ballet 
The Nutcracker VUE-bioscoop 
10 t/m 31-12-2016: Kerstexpresse ZLSM 
Station Simpelveld 
Zaterdag 10-12-2016: Mega SING 
Weekend VUE-bioscoop 
Zondag 11-12-2016: Mega SING Week-
end VUE-bioscoop 
Zondag 11-12-2016: 19.00-21.00 u 
Kerstconcert MK David Martinuskerk 
Spekholzerheide 
Zondag 11-12-2016: 15.00-17.00 u 
Kerstconcert Harmonie St. Jozef kerk 
Kaalheide 
Zondag 11-12-2016: Gratis OV Arriva 
Zondag 11-12-2016: 14.00 u Princess 
@The Movie Pocahontas VUE-bioscoop 
Zondag 11-12-2016: 20.00 u Sneak en 
Quiz VUE-bioscoop 
12 t/m 16-12-2016: 09.00-17.00 u Ont-
werp workshop Zuyd Hogeschool Elbere-
veldstraat 105 
Dinsdag 13-12-2016: 14.00 u Vue Plus – 
Captain Fantastic VUE-bioscoop 
Dinsdag 13-12-2016: 14.00 u Ballet – 
The Nutcracker VUE-bioscoop 
Zaterdag 17-12-2016: 18.00-20.00 u 
Benefietconcert Abdijkerk Rolduc 
Zondag 18-12-2016: Gratis OV Arriva 
17 t/m 30-12-2016: 11.00-14.00 u Kerst-
man in GaiaZoo 
Woensdag 21-12-2016: 20.00 u Ladies 
Night – Onze jongens VUE-bioscoop 
Zondag 25-12-2016: Gratis OV Arriva 
24,25 en 26-12-2016: Beleef kerstmis in 
Abdij Rolduc! 
Zaterdag 31-12-2016: Vier Sylvester in 
Abdij Rolduc 

Inleveren kopij voor het januari-
nummer van de wijkkrant Wester-
nieuws vóór 15 december.  
westernieuws@kerkrade-west.nl 
Westernieuws is een uitgave van 
Drukkerij Schreurs Kerkrade. 
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Kerstexpresse 10 t/m 31 de-
cember 
Het is kersttijd bij de Miljoenenlijn 
Ervaar de vertrouwde nostalgi-
sche kerstsfeer uit grootmoeders 
tijd tijdens uw stoomtreinreis met 
de speciale ‘Kerst Expres’. Zacht 
zet de puffende stoomlocomotief 
de ‘Kerst Expres’ in beweging. 
De stoomverwarming verwarmt 
uw rijtuig comfortabel, terwijl 
slierten stoom uw raam versieren 
aan de buitenzijde. Geniet van 
het prachtige winterlandschap 
van Zuid-Limburg met de ‘Kerst 
Expres’. 
In Simpelveld bevindt zich het 
kloppende hart van de Zuid-
Limburgse Stoomtrein Maat-
schappij. In en rondom het 100 
jaar oude stationsgebouw wordt u 
door onze vrijwilligers meege-
nomen naar een Kerst uit de tijd 
van vroeger. Graag verwelkomen 
wij u hier in stijl met ouderwetse 
Kerstmuziek, vuurkorven en 
sfeervolle versieringen. Terwijl 
kinderen druk speuren naar het 
“Gouden Cadeau” en een kijkje 
nemen in de Kerstkribbe, kunt u 
genieten in brasserie ‘Miljoenen-
lijn’ van warme chocomel of een 
heerlijke winterse maaltijd. 
De ‘Kerst Expres’ vertrekt vanuit 
Simpelveld elke rijdag om 11.30 
uur, 14.00 uur en 16.30* uur. 
Vanuit Valkenburg vertrekt de 
trein om 12.32 uur, 15.02 uur en 
17.32* uur. 
Op 24 en 31 december zal de  

 
Kerst Expres de laatste slag om 
16.32 uur en 17.32 uur niet rij-
den. 
 
Adventsconcert Mannenkoor 
David Spekoholzerheide 
Mannenkoor David zet zijn jaar-
lijkse traditie voort met het geven 
van een adventsconcert in de St. 
Martinuskerk te Spekholzerheide. 
Evenals voorgaande edities heeft 
de muziekcommissie van het koor 
weer gezorgd voor een gevarieerd 
programma waarbij bekende en 
onbekende melodieën de revue 
passeren. Ook heeft men weer een 
tweetal gerenommeerde solisten 
aangetrokken: Maria van Dongen, 
sopraan en Bèr Schellings, 
bas/bariton. 
Beide solisten zullen individueel 
voor het voetlicht treden, maar ook 
in duet en samen met het mannen-
koor. Zo zingt Maria van Dongen 
het overbekende Maria Wiegen-
lied, maar ook de minder bekende 
Weihnachtslegende van J. Haas. 
Bèr Schellings brengt het bekende 
I’m dreaming of a white Christmas 
en ook het minder bekende (maar 
daarom niet minder mooie) Have 
yourself a merry little Christmas. 
En samen met het koor klinken 
werken als: Ehre sei Gott in der 
Höhe, Mary’s Boychild en Canti-
que de Noël. 
Het mannenkoor zelf zingt ever-
greens als Weihnachtsglocken, 
Adeste fideles, Transeamus en 
brengt een dramatische scène uit de 
opera La Forza del Destino tot 
leven. Het geheel staat onder mu-

zikale leiding van Jan Gouders, 
terwijl Pavlina Heckmanns zorgt 
voor de begeleiding op de piano. 
Voor een goed verwarmde kerk 
wordt gezorgd alsook voor zitkus-
sentjes voor de toehoorders. 
Het concert vindt plaats op 11 
december  a.s. en begint om 19:00 
uur. Kaartjes à € 8,- zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij 
Drukkerij Schreurs aan de Graver-
straat, Primera aan het Carboon-
plein, Verenigingsgebouw Heidsjer 
trefpunt aan de Patronaatstraat en 
bij de koorleden. Aan de avond-
kassa zijn er nog kaartjes te koop, 
tenzij het concert is uitverkocht. 
Het kerkgebouw gaat open om 
18:30 uur.  
  
Kerstconcert Harmonie St. 
Jozef 
Op zondag 11 december geeft de 
harmonie van Kaalheide een kerst-
concert in de parochiekerk van 
Kaalheide. Tijd: 15:00 – 17:00 u. 
 
Ontwerp workshop openbare 
ruimte in Kerkrade West 

Van 12 t/m 16 
december organi-
seert Zuyd Hoge-
school een ontwerp 

workshop over het verbeteren van 
de openbare ruimte in Kerkrade 
West. Deze workshop vindt plaats 
bij Werkplaats K (Elbereveldstraat 
105). 
Tijdens deze workshop zullen ca. 
50 studenten van Zuyd Hogeschool 
(bouwkunde & kunstacademie), 
NHTV Breda en KU Leuven het 
gebruik en de inrichting van de 
openbare ruimte onderzoeken en 
ontwerpvoorstellen maken voor 
kleinschalige verbeteringen op drie 
locaties; Gracht, omgeving Aker-
straat/Carboonplein, Kaalheide. 
Dit doen we niet op ons zelf; we 
willen daar graag bewoners van 
Kerkrade West een belangrijke rol 
in geven. Graag nodigen we u dan 
ook uit om met de studenten te 
praten en mee te denken over hoe 
de openbare ruimte aantrekkelijker, 
plezieriger en bruikbaarder kan 
worden. Geïnteresseerden zijn 
gedurende de hele week welkom 
om langs te komen; de studenten 
zijn dagelijks vanaf 9:00 uur aan 
het werk. U kunt de studenten ook 
in de wijk tegenkomen. 
Woensdagmiddag 14 december 
willen we graag ook basisschool 
kinderen met een ouder/verzorger 
vanaf 14:00 uur uitnodigen om met 
de studenten mee te tekenen. De 
limonade staat klaar... 
Ook deze middag vindt plaats bij 
Werkplaats K (Elbereveldstraat 
105). 
Vrijdag 16 december is er vanaf 
15:00 uur een posterpresentatie van 
de studentengroepen. In het voor-

jaar van 2017 willen we graag met 
bewoners van Kerkrade West, de 
gemeente en studenten/scholieren 
enkele ontwerpen echt gaan uitvoe-
ren. Meer informatie daarover 
volgt. 
Aanmelden is niet nodig. Heeft u 
vragen, neem dan gerust contact 
op; herwin.sap@zuyd.nl of 045-
4006716 
 
Benefietconcert: Gemeinsam 
gegen Kälte 
Thomas Beckmann (cello) organi-
seert op zondag 17 december in 
samenwerking met de Belgische 
koren “Marienchor Eupen 1905” 
en “Carmina Viva” een benefiet-
concert in de abdijkerk van Abdij 
Rolduc. Aanvang: 18:00u. Entree: 
donatie.  
 
Kerstman in GaiaZOO 
GaiaZOO is gehuld in een gezelli-
ge kerstsfeer! Maar niet alleen de 
lampjes en de vrolijke kerstmuziek 
brengen je in kerststemming. De 
Kerstman is namelijk ook in 
GaiaZOO te vinden. 
Speciaal voor de kinderen heeft hij 
een paar dagen in zijn volle agenda 
vrij kunnen maken en verblijft hij 
in het Huis van de Kerstman in 
GaiaZOO. Van 17 t/m 30 decem-
ber tussen 11.00 en 14.00 uur is de 
Kerstman speciaal voor jou aanwe-
zig. Kom ook een kijkje nemen in 
het Huis van de Kerstman. Mis-
schien kun je zelfs een mooie 
tekening voor de Kerstman maken? 
De mooiste tekening wordt be-
loond! 
 
Beleef Kerstmis in Abdij 
Rolduc! 
Onze abdij is tijdens de Kerst 
ondergedompeld in kerstsfeer. U 
bent van harte welkom op 24, 25 
en 26 december om te genieten 
van een brunch, buffet of een 4- of 
5-gangen diner. Reserveren vooraf 
via info@rolduc.com of bel 045-
5466888. Voor meer informatie 
kijk op www.rolduc.com 
Op 25 en 26 december kunt u 
bovendien deelnemen aan een 
historische rondleiding door de 
abdij. Aanvang: 11:00u. Prijs: 
€6,50 per persoon. 
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Orgelkring Kerkrade: Kerst-
concert 
Kerstconcert op tweede kerstdag in 
de abdijkerk van Abdij Rolduc met 
Jo Louppen (stadsorganist van 
Kerkrade) en het Hathor Trombo-
nekwartet. Aanvang 15:00 uur. 
Entree € 5,00 per persoon. Meer 
informatie http://www.orgelkring-
kerkrade.com. 
 
Vier Sylvester in Abdij Rol-
duc! 
Tijdens Sylvester hebben wij spe-
ciaal voor u enkele all-in arrange-
menten samengesteld. U kunt 
kiezen uit een arrangement met 
overnachting, buffet en feest of een 
arrangement zonder overnachting 
met diner en feest of alleen het 
feest. Reserveren en kaartverkoop 
via info@rolduc.com of bel 045-
5466888. 
 
Senioren Carnavalszietsóng 
2017 in de Rodahal 
op vrijdag 17 februari 2017 vindt 
in de Rodahal in Kerkrade weder-
om een grote carnavalszietsóng 
voor ouderen plaats, georganiseerd 
door de Centrale voor Ouderen 
Kerkrade. Dankzij de spontane 
medewerking van onze Kerkraadse 
Artiesten, Carnavalsgroepen, Di-
rectie Rodahal en Kirchroatsjer 
Vasteloavend Verain, kan dit 
mooie evenement voor de vijfde 
keer (1e lustrum) worden gehou-
den. De zaal is open vanaf 16.30 
uur en het programma start om 

17.30 uur. Kosten entreekaarten 
€5,00. Kaartverkoop vanaf 01 
december a.s. op de volgende 
adressen: 
Optiek Bemelmans, Markt 28, 
Kerkrade. Tel. 5452618; Sigaren-
magazijn Meertens, Zonstraat 25, 
Chevremont. Tel. 5455105; Druk-
kerij Schreurs, Graverstraat 68, 
Kerkrade-West. Tel. 5413045; 
Chocolaterie Bruns, Veldhofhof-
straat 41, Eygelshoven. Tel. 
5451861; Schoonheidssalon Ul-
rike, Hemeling 10, Kerkrade. Tel. 
5462677; Hairstyling Zappa, O.L. 
Vrouwestraat 147, Kerkrade. Tel. 
5463461; Dames Mode Severens, 
Markt 11, Kerkrade. Tel. 5452093;            
C.v.O. Piet Schepers, Akerstraat 
114, Kerkrade-West. Tel. 5410761 
 
WhatsApp buurtpreventie 
Kerkrade van start 

Op vrijdag 4 
november is offi-
cieel gestart met 
het project 

WhatsApp buurtpreventie in Kerk-
rade. Burgemeester Jos Som ont-
hulde het eerste bord aan het Car-
boonplein in Kerkrade-West. Het 
streven is om de bebording eind 
november binnen geheel Kerkrade 
geplaatst te hebben. Om een over-
kill aan bebording te voorkomen, is 
ervoor gekozen om alle toegangs-
wegen naar de wijken te voorzien 
van WhatsApp bebording. Eventu-
eel kan achteraf nog worden beke-
ken of specifieke bebording wense-
lijk is. 

Inwoners van een bepaalde buurt 
of wijk kunnen door middel van 
WhatsApp met elkaar in contact 
komen of blijven om elkaar te 
waarschuwen voor verdachte 
situaties en/of personen. Het com-
municatiemiddel WhatsApp kan 
naast het veiligheidsaspect ook 
zorgdragen voor meer (sociale) 
verbinding in de buurt (denk aan 
verwarde personen of mensen die 
vereenzamen). In steeds meer 
Nederlandse gemeenten wordt deze 
manier van informeren en commu-
niceren toegepast. Vooral inbraken 
in woningen, auto's en winkeldief-
stallen kunnen hiermee voorkomen 
worden. 
De komende tijd wordt nog con-
creet gecommuniceerd hoe u zich 
kunt aanmelden voor het deelne-
men aan de WhatsApp groep bin-
nen uw buurt. Meer informatie op 
de website wijkpreventieteam.nl 
 
OV Regio Heerlen/Kerkrade 
Het OV-systeem in Parkstad kent 
naast Heerlen vier busknooppun-
ten: Hoensbroek Akerstraat, 
Brunssum centrum, Kerkrade en 
het Parkstad Limburg Stadion. 
Tijdens de drukke uren rijdt op 
elke route vier keer per uur een bus 
naar de stations Heerlen en Kerk-
rade centrum. De buslijn 44 uit 
Aken gaat via Hogeschool Zuyd 
rijden. In de spitsuren krijgt Avan-
tis een doorgaande verbinding 
vanaf het station in Heerlen. In de 
wijk Kerkrade-West blijft naast 
een hoogfrequente buslijn die via 
de Steenwegen rijdt een  specifieke 
wijk busdienst bestaan voor de 
wijken Heilust en Spekholzerheide. 
De wijk Gracht krijgt een snelle 
verbinding met het knooppunt 
Parkstad Limburg Stadion, met 
diverse overstapmogelijkheden en 
een scholierenlijn voor scholieren 
van de VMBO in Holz. 
Vanuit Nuth – Hoensbroek - 
Brunssum komt er met lijn 56 een 
aansluiting op de stoptreinen 
van/naar Sittard. In Brunssum rijdt 
deze buslijn via het ziekenhuis en 
het centrum van Brunssum. 
De buslijnen vanuit Sittard via 
Jabeek (lijn 36 ieder uur) en Mer-

kelbeek (lijn 37 ieder uur) gaan in 
Brunssum samen in een buslijn van 
Brunssum via Heerlen en Parkstad 
Stadion naar Kerkrade (ieder kwar-
tier). Schinveld wordt verbonden 
met Brunssum en Heerlen. (iedere 
20 minuten). 
Tussen Hoensbroek en Heerlen 
rijdt ieder kwartier een bus met een 
aansluiting in Heerlen op de Inter-
city van/naar Eindhoven. Deze 
buslijn rijdt na station Heerlen 
twee verschillende routes (via de 
Hogeschool Zuyd en het zieken-
huis en via de Heerlerbaan), dus 
krijgt ook twee lijnnummers (bus-
lijn 21 en 24). 
Tussen Nuth, Wijnandsrade en 
Voerendaal blijft op maandag tot 
en met zaterdag overdag een vaste 
buslijn rijden: lijn 28 die doorrijdt 
naar het centrum van Voerendaal. 
Hier is ook goede aansluiting op 
een schoollijn 652 naar Heerlen. ’s 
Avonds en op zondag rijdt hier een 
OV-lijntaxi. 
Tussen station Voerendaal en de 
Zuyd Hogeschool rijdt de hele dag 
(van 7 tot 18 uur) een schoollijn 
652, die ’s ochtends aansluit op 
iedere trein uit Maastricht en ’s 
middags op iedere trein naar Maas-
tricht. 
De bussen op de route Heerlen - 
Parkstad Limburg Stadion (lijn 20, 
21) en Heerlen – Zuyd Hogeschool 
– Zuyderland Ziekenhuis - Park-
stad Stadion (lijn 24, 40, 44, 58) 
rijden een hogere frequentie. Rich-
ting Voerendaal, Hulsberg en 
Meerssen rijdt ieder half uur een 
bus: lijn 52. 
Er komt een buslijn via de ring van 
station Heerlen via Molenberg, 
Heerlerbaan, Parkstad Limburg 
Stadion, Gracht, Spekholzerheide, 
Snowworld, Landgraaf, Kakert en 
Meezenbroek naar station Heerlen 
(lijn 25 / 26 in twee richtingen) met 
goede aansluitingen en overstap-
mogelijkheden op Heerlen station 
en Parkstad Limburg Stadion. 
Tussen Nijswiller, Bocholtz, Sim-
pelveld en Parkstad Stadion rijdt 
ieder kwartier een bus in de druk-
ste richting (lijn 21 en 24). Buiten 
de spits rijdt lijn 21 ieder half uur. 
Tussen Heerlen – Voerendaal – 
Ubachsberg – Wijlre - Gulpen rijdt 
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op maandag tot en met vrijdag 
ieder half uur lijn 55. Vanuit Val-
kenburg en Schin op Geul rijdt er 
ook ieder half uur een bus: lijn 56. 
De buslijn tussen Ubach over 
Worms en Heerlen rijdt ieder 
kwartier via een snelle route. 
Buslijn 22 rijdt ieder half uur door 
naar de stadsschouwburg, Benzen-
raderweg en ziekenhuis Zuyder-
land. Lijn 23 rijdt alleen tot station 
Heerlen. 
Lijn 20 biedt een snelle en frequen-
te verbinding (ieder kwartier) 
tussen station Heerlen, Parkstad 
Stadion, Kerkrade West, busstation 
en centrum Kerkrade, station Kerk-
rade en Bleijerheide. 
Buslijn 29 rijdt ieder half uur van 
Heerlen via Eygelshoven naar 
Kerkrade Busstation en splitst zich 
naar zowel Lückerheide (ieder uur) 
als Haanrade (ieder uur). 
Tussen busstation Kerkrade en 
Herzogenrath gaat ieder uur lijn 27 
rijden via het Charlemagne college 
Holz (aansluitend op de schooltij-
den). Deze buslijn gaat als pilot 
voor 1 jaar doorrijden via de wij-
ken Heilust en Spekholzerheide 
naar Parkstad Stadion met aanslui-
tingen in alle richtingen. Deze lijn 
wordt ’s avonds en op zondags 
gereden als een OV-lijntaxi. 
Rimburg krijgt de beschikking 
over een OV-shuttle naar Ubach 
over Worms. Colmont kan van een 
OV-shuttle gebruik maken naar 
Ubachsberg. 
 
Koninklijke Harmonie St. Caeci-
lia Spekholzerheide 
Ook dit jaar hebben we tijdens 
onze Caeciliaviering weer een 
aantal jubilarissen mogen huldigen. 
De Koninklijke Harmonie St. 

Caecilia Spekholzerheide heeft op 
20 november jl. de navolgende 
jubilarissen gehuldigd: Hub Gloa-
guen en Leon Engelen (beiden 50 
jaar lid) en Bart Schuurmans (25 
lid). 
Hub Gloaguen - de huidige baskla-
rinettist van onze harmonie - is op 
11jarige leeftijd lid geworden van 
de Koninklijke Harmonie St. Cae-
cilia. Hij heeft zich gedurende al 
die jaren op diverse fronten ingezet 
binnen onze vereniging. Ondanks 
zijn drukke werkzaamheden als 
zelfstandig ondernemer- samen 
met zijn echtgenote is hij eigenaar 
van “Spekhof Optiek” gelegen aan 
de Akerstraat 2 - vindt hij gelukkig 
nog steeds tijd om zijn muzikale 
hobby uit te oefenen. 
De muzikale loopbaan van Leon 
Engelen – die nu alweer heel wat 
jaren trombone speelt – is ook in 
het jaar 1966 bij onze harmonie 
begonnen. Ook Leon is gedurende 
al die jaren op diverse fronten 
actief geweest binnen onze harmo-
nie. Hij is diverse jaren onderdiri-
gent geweest en heeft een hele tijd 
de muzikale leiding van ons leer-
lingenorkest gehad. Ook is hij 
muzikaal leider en animator van 
sjpasskapel Vol Drop en de Blech 
Bloaser geweest. 
Bart Schuurmans – welke tenor-
saxofoon speelt – heeft reeds zijn 
50jarig muzikantenjubileum mo-
gen vieren. Hij is zijn muzikale 
carrière begonnen bij Harmonie 
Ste Marie Gracht en is 25 jaar 
geleden lid geworden van de Ko-
ninklijke Harmonie St. Caecilia 
Spekholzerheide. Bart is een per-
soon die naast de muzikale ver-
plichtingen enorm veel werk ver-
richt bij allerlei (geldopbrengende) 

activiteiten. Zo is hij namens onze 
harmonie betrokken bij werkzaam-
heden als Pinkpop en Limburgs 
Mooiste. Ook zorgt hij er al – 
mede – jaren voor dat de jaarlijkse 
barbecue tot in de puntjes voorbe-
reid en uitgevoerd wordt. 
Vorenstaande muzikanten zijn door 
bestuur en leden in het zonnetje 
gezet. Na opluistering van de H. 
Mis in de St. Martinuskerk was er 
aansluitend een maaltijd voor 
genodigden in Heidsjer Tref. 
Daarna werden onze jubilarissen 
gehuldigd door voorzitter Will 
Kroonen en tot slot werd er tijdens 
een gezellige nazit en onder het 
genot van een drankje gezellig 
nagepraat worden in ons vereni-
gingslokaal. 
 
Wijkagent Jo Gerritsen neemt 
afscheid 
“Met veel plezier kijk ik terug op 
mijn jaren als wijkagent van de 
Gracht. Een absoluut hoogtepunt 
voor mij was om samen met 85 
inwoners van de wijk de Social 
Sofa te maken. Iedere keer als ik 
de wijk in ga en langs de sofa rijd, 
voel ik me trots” aldus een trotse 
Jo Gerritsen. 
Bij zijn aantreden in 2004 stond de 
wijkagent al meteen voor een grote 
uitdaging. Nummer één en drie uit 
de ‘Overlast TOP 3’ bestond uit 
overlast die veroorzaakt werd door 
de jeugd. Jo; ‘Samen met gemeente 
en jeugdwerkers hebben we geluis-
terd naar de bewoners en vooral 
naar de jeugd’. Die wensen zijn bij 
elkaar gebracht, met als resultaat 

het JOP op de Calbertsweg. Sinds-
dien komen er nagenoeg geen 
klachten meer over de jeugd.  
Jo; ‘Een dieptepunt voor mij, en de 
wijk, was een zware zedenzaak 
waarbij een meisje voor dood werd 
achtergelaten door de dader’. Deze 
zaak maakt nog altijd een zichtbare 
diepe indruk op Gerritsen. Samen 
met een speciaal opgericht recher-
cheteam heeft de wijkagent, na 
intensief onderzoek, de dader 
kunnen aanhouden. 
Jo Gerritsen gaat niet weg bij de 
Politie Kerkrade maar gaat verder 
in een andere functie. Jo; ‘Langs 
deze weg wil ik alle inwoners van 
de Gracht bedanken voor de pretti-
ge samenwerking in goede en 
slechte tijden’.  
De nieuwe wijkagent voor de 
Gracht is Huub Steinbusch. Deze is 
te bereiken via 0900-8844 of via 
www.politie.nl. 
 
D’r nuie Kirchröadsjer Dieksie-
joneer 
Verschenen de nieuwe uitgave van 
de Kirchröadsjer Dieksiejoneer. 
Verkrijgbaar bij boekhandel 
Schreurs à € 17,50. 
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