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Van 11 t/m 15 december werken 
studenten van o.m. Zuyd Hogeschool 
aan ontwerpen voor de openbare 
ruimte in Kerkrade-West (Gracht, 
Akerstraat en Kaalheide). Dat kan 
natuurlijk niet zonder inbreng van 
buurtbewoners... 
Sámen met buurtbewoners, lokale 
ondernemers, bewonersplatform e.a. 
willen de studenten 
ontwerpen maken voor 
een beter gebruik van 
straten, pleinen en 
plekjes in Kerkrade-
West. Veel van deze 
plekken zijn nu 
onaantrekkelijk, 
onbenut of worden 
alleen gebruikt voor 
(auto)verkeer. Hoe 
kunnen straten, pleinen 
en plekjes weer vitaal 
worden; levendig en prettig om te 
zijn, te spelen of te ontmoeten? 
We zijn benieuwd naar uw ideeën 
over verbeteren van de openbare 
ruimte. De studenten willen u in deze 

week graag ontmoeten in de wijk of 
op onze tijdelijke werkplek; 
WerkplaatsK, aan de Elbereveldstraat. 

 
 
 

 
 

Woensdag 13 december tussen 13.00 
en 16.00 uur gaan buurtbewoners in 
gesprek met elkaar en met studenten. 
Voor de kinderen met hun 
ouder(s)/begeleider is er een creatieve 
workshop. 
Vrijdag 15 december kun je tussen 
15.30 en 17.00 uur binnen lopen op de 
expositie van de resultaten en de 

verkiezing van het beste ontwerp. 
Het winnende ontwerp willen we 
samen met de gemeente en 
buurtbewoners echt gaan maken. 
Meer informatie op de website van het 
Bewonersplatform www.kerkrade-
west.nl . 

 

Activiteiten in Kerkrade-West 
 

2,3,9,10,16 en 17-12-2017: Kerstwereld 
Rolduc 
Dinsdag 5-12-2017: 20.15 u The Nutcrac-
ker (Ballet) 
Zaterdag 9-12-2017: 11.00-16.00 Kerst Inn 
Kansenwinkel Akerstraat 
Zaterdag 9-12-2017: 13.30 u K3 Love 
Cruise (Voorpremière) 
Zondag 10-12-2017: IVN Zwart Columbus 
ET 
Zondag 10-12-2017: 13.30 u K3 Love 
Cruise (Voorpremière) 
Zondag 10-12-2017: 20.00 u Sneak & Quiz 
Zondag 10-12-2017: 18.00 u Winterconcert 
HUB 
11 t/m 15-12-2017: Vitaal Kerkrade-West 
Elbereveldstraat 105 
Maandag 11-12-2017: 19.30 u Premiere 
korte film The Revelator (incl. Q&A)  
Maandag 11-12-2017: 20.00-23.00 u Bow-
lo competitie 
Dinsdag 12-12-2017: 14.00 u Souvenir 
(Vue Plus) 
Dinsdag 12-12-2017: 20.00 u Molly’s 
Game (Movie pass Exclusive) 
Dinsdag 12-12-2017: 19.30 uur Alzheimer-
café ZC Tobias 
Woensdag 13-12-2017: 07.00 u Star wars 
3D (Marathon) 
Woensdag 13-12-2017: 14.30 t/m 22.30 u 
Komst Coca cola Truck  
16 t/m 31 december: Kerstexpres ZLSM 
Station Simpelveld 
16, 17, 20, 22, 23 en 24-12-2017: 11.00-
14.00 u Kerstman in GaiaZoo 
Zondag 17-12-2017: 20.00 u Sneak & Quiz 
Zondag 17-12-2017: 15.00 u Kerstconcert 
David Martinuskerk 
Zondag 17-12-2017: 15.00 u Krismes op 
Kaalhei Jozefkerk 
Dinsdag 26-12-2017: 15.00 u Kerstconcert 
Orgelkring Kerkrade Rolduc 
Woensdag 29-11-2017: 19.00, 20.00 en 
21.30 u Huisvrouwen bestaan niet (Ladies 
Night) 
Donderdag 30-12-2017: Oudjaarsconcert 
Ste. Marie Gracht 
Zaterdag 6-1-2018: 19.30 u Callistus 
Rocks Sjtaater Hoes 
Zaterdag 6-1-2018: 20.00 uur Nieuwjaars-
concert KSO PLT Kerkrade 
Zaterdag 6-1-2018: Voetbedevaart naar 
Wittem 
 
Het volgende nummer van de wijkkrant 
verschijnt op 6 januari 2018. 
Kopij: westernieuws@kerkrade-west.nl  

Vitaal Kerkrade-West 
Denk mee over vernieuwing van de openbare ruimte in Kerkrade-West! 
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Kerstwereld Rolduc 
De eerste drie weekenden 
van december (2, 3, 9, 10, 
16 & 17 december) pre-
senteert Rotary Kerkrade 
weer Kerstwereld Rolduc, 
met meer dan 50 gezellig 
ingerichte kraampjes, ver-
schillende koren uit Park-
stad en nog veel meer. 
Zaterdag en zondag van 
11:00 tot 17:00 uur. Entree: 
volwassenen € 3,50; kin-
deren € 1,50. Lees het 
complete programma op de 
website van Kerstwereld 
Rolduc. 
 

Kerst-Inn 
Op zaterdag 9 december van 
11.00 tot 16.00 uur organiseert 
de Kansenwinkel aan de Aker-
straat 64 in Spekholzerheide een 
gezellige Kerst-Inn. U bent wel-
kom voor een gratis kopje koffie 
of thee met iets lekkers tijdens de 
kerstfair met decoratie uit eigen 
atelier. Voor de kinderen is er 
een Meet & Greet met de kerst-
man vanaf 14.00 uur. 
 

Ga je mee naar zwart ? 
Op zondag 10 december be-
zoekt IVN Kerkrade de 3D film 
Zwart in Columbus Earth Thea-
ter. Duik met IVN Kerkrade diep 
in de aarde en ga mee op een 
ondergrondse reis door de mij-
nen. Honderden meters onder de 
grond, verscholen in de Lim-
burgse aarde, ligt een geheim. 
Een verborgen wereld, een rus-
tende fabriek, verlaten door mens 
en dier… 
Vele jaren betrad niemand deze 
zwarte wereld. Duizenden meters 
gangen bewoont door stille ma-
chines en vergeten gereedschap-
pen. In diezelfde gangen bloeide 
eeuwenlang kameraadschap, 
huisde gevaar en werd gezwoegd 

voor brood op de plank. Deze 
gangen, die levens en landschap-
pen getekend hebben, werden 
verlaten en afgesloten. Na al die 
jaren opent Columbus deze ver-
borgen wereld weer. 
Deelname: € 6.50 Start: 13.40 
uur Columbus Earth Theater, 
Museumplein te Kerkrade. 
Aanmelden bij Iris Laven 
ivnparkstad@gmail.com 
 

Kerkraads Fanfare Orkest 
Op 10 december zal het Kerk-
raads Fanfare Orkest haar eerste 
winterconcert uitvoeren in de 
onlangs geopende HUB in Kerk-
rade. In deze ‘muzikale huiska-
mer van Kerkrade’ zal het orkest, 
onder leiding van Stefan Vonc-
ken, nummers spelen van de 
bekende Kerkraadse CD ‘Ing 
keëts in d’r duuster’. De num-
mers worden gezongen door de 
oorspronkelijke artiesten en het 
beloofd een gezellige avond te 
worden. Entree is gratis voor 
jong en oud en zal beginnen om 
18.00 uur. 
  

Bowlo competitie 
Maandag 11 december is het 
weer tijd voor de Bowlo Compe-

titie! 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! 
Inschrijven kan via mail naar 
dion@bowlo.nl  
 

Alzheimercafé 
Dinsdag 12 december 2017 bent 
u weer van harte welkom in het 
Alzheimercafe Parkstad Heerlen. 
Het thema vanavond is: Demen-
tie en communicatie. 
Mevr. Raquel Knubben, ergothe-
rapeute en mevr. Daphne Rober 
en mevr. Sandra Terenburg, 
logopedisten, zullen u iets vertel-
len over dementie en communi-
catie in het algemeen, maar ook 
ingaan op praktische problemen, 
waarmee je als partner, mantel-
zorger, vrienden of buren gecon-
fronteerd wordt. 
De presentatie wordt gehouden in 
de grote recreatiezaal van het 
Zorgcentrum Tobias, Piet Mal-
herbestraat 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. 
 

Inloopdagen voor mantelzor-
gers  
Gezellig samenzijn en alles wat 
er verder ter tafel komt. We 
sluiten het jaar af in gezellige 
sfeer. Nadat het thema besproken 
is, kunnen algemene vragen met 
betrekking tot  mantelzorg ge-
steld worden, desgewenst indivi-
dueel. Zorgt u voor een zieke of 
hulpbehoevende (thuis of in een 
verzorgingshuis) dan bent u van 
harte welkom! 
Aanmelden is niet nodig. Deel-
name, koffie en thee zijn gratis. 
Kijk voor meer informatie op 
www.mantelzorgparkstad.nl 
Telefoonnummer: 045-2114000.  
info@mantelzorgparkstad.nl 
Het Steunpunt voor Mantelzor-
gers organiseert in samenwerking 

Westernieuws is een uitgave van 
SND Uitgeverij Kerkrade. 
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met Ruggesteun en het Toon 
Hermans Huis Parkstad bijeen-
komsten op de volgende locatie 
in Kerkrade: 14 december en 
verder elke tweede donderdag 
van de maand 
Tijd: 14.00-16.00 uur; Verpleeg-
huis Hambos, Multiruimte 2 
(Beg. grond), Kapellaan 2, Kerk-
rade 
 

Kerst Expres van 16 t/m 31 
december 
Het is kersttijd bij de Miljoenen-
lijn. Ervaar de vertrouwde nos-
talgische kerstsfeer uit groot-
moeders tijd tijdens een stoom-
treinreis met de speciale ‘Kerst 
Expres’. Zacht zet de puffende 
stoomlocomotief de ‘Kerst Ex-
pres’ in beweging. De stoom-
verwarming verwarmt het nos-
talgische rijtuig comfortabel, 
terwijl slierten stoom je raam 
versieren aan de buitenzijde. 
Geniet van het prachtige winter-
landschap van Zuid-Limburg met 
de ‘Kerst Expres’! 
 

Kerstman in GaiaZOO 
GaiaZOO is gehuld in 
een gezellige kerst-
sfeer! Maar niet alleen 
de lampjes en de 

vrolijke kerstmuziek brengen je 
in kerststemming. De Kerstman 
is namelijk ook in GaiaZOO te 
vinden. 
Wanneer: 16, 17, 20, 22, 23 en 
24 december 2017 Tijdstip: Van 
11.00 tot 14.00 uur  
Speciaal voor de kinderen heeft 
hij een paar dagen in zijn volle 
agenda vrij kunnen maken en 
verblijft hij in GaiaZOO. Kom 
ook een kijkje nemen in het Huis 
van de Kerstman. Misschien kun 
je zelfs een mooie tekening voor 
de Kerstman maken? De mooiste 
tekening wordt beloond! 
 

Kerstconcert Mannenkoor 
David Spekholzerheide 
Op 17 december a.s. organiseert 
Mannenkoor David zijn traditio-
nele kerstconcert in de St. Marti-
nuskerk van Spekholzerheide. 
Het concert begint om 15:00 uur. 
De kerk is open vanaf 14:30 uur. 
(Zie affiche elders in deze uitga-
ve.) David heeft als gastkoor 
uitgenodigd: Männerkouer 
Atertdaul uit Luxemburg, waar 
het in 2015 zelf te gast was. Het 
Luxemburgse gezelschap zal 
enkele bekende en minder be-
kende kerstliederen zingen, uiter-
aard ook in hun eigen taal. Man-
nenkoor David heeft, zoals ge-
bruikelijk, ook bekende (mee-

zing)liederen geprogrammeerd 
maar heeft ook enkele nieuwe 
werken in studie genomen. Aan 
dit concert werken verder mee: 
Pavlina Heckmanns, piano, 
Patrick Heckmanns en Theo 
Mazajchik, viool en het geheel 
staat onder leiding van Jan Gou-
ders. Kaarten voor dit kerstcon-
cert zijn à € 10,- verkrijgbaar bij 
de leden van Mannenkoor Da-
vid, op de voorverkoopadressen: 
Heidsjer Trefpunt aan de Patro-
naatstraat, Drukkerij Schreurs 
aan de Graverstraat en Primera 
aan het Carboonplein. Tenzij 
uitverkocht zijn er ook nog 
kaarten te krijgen aan de mid-
dagkassa op 17 december.  
 

Krismes op Kaalhei 
Op zondag 17 december a.s. 
om 15.00 uur organiseert Har-
monie St. Jozef Kaalheide uit 
Kerkrade wederom haar jaarlijk-
se Kerstconcert. Ook dit jaar is 
weer gekozen voor de sfeervol 
versierde St. Jozefkerk op Kaal-
heide. Veelal jazzy a capella, 
arrangementen van christmas 
carols brengen jong en oud terug 
naar de holiday spirit van wel-
eer. 
De entreeprijs bedraagt €7,50. 
Dit is inclusief een kop koffie of 
thee tijdens de pauze. Kaarten 
zijn te koop via leden van de 
harmonie alsmede aan de kassa 
bij de ingang van de kerk. Reser-
veren kan ook via: in-
fo@harmoniekaalheide.nl. Volg 
de harmonie op facebook of via 
www.harmoniekaalheide.nl om 
op de hoogte te blijven van het 
laatste nieuws van onze vereni-
ging. 
Wij hopen u te mogen begroeten 
en wensen u een genotvol con-
cert toe! 
Harmonie St. Jozef Kaalheide 
 

Kerstconcert Orgelkring Kerk-
rade 
Op 26 december vindt het jaar-
lijkse SOK-Kerstconcert plaats in 
de abdijkerk van Abdij Rolduc 
waarin met zuivere zang en or-
gelpracht het jaar wordt uitge-
luid, met Jo Louppen (stadsorga-
nist van Kerkrade) en het Vocaal 
Ensemble Kerkrade o.l.v. 
Alexandros Kavvadas. Aanvang 
15:00 uur. Entree € 5,00 per 
persoon. Kijk voor meer infor-
matie op de website van Orgel-
kring Kerkrade. 
 

Indoor soccer event 
Van 27 december t/m 6 januari 
wordt er weer op woensdag, 

vrijdag en zaterdag het Indoor 
Soccer Winter Event georgani-
seerd door Soccer Arena. 
Teams kunnen zich hiervoor 
inschrijven via onderstaande 
categorieën. Een team bestaat uit 
minimaal 5 / maximaal 8 deel-
nemers. Inschrijven kan tot 22 
december. Vol=vol. 
 

Oudjaarsconcert Ste. Marie 
Gracht 
De harmonie Ste. Marie Gracht is 
druk aan het repeteren voor het 
oudjaarsconcert op 30 december 
a.s. met als thema 150 jaar Lim-
burg. Diverse muziekstukken die 
aan Limburg gelinkt zijn zullen 
deze avond de revue passeren. 
Reserveer 30 december alvast in 
uw agenda.  
 

Calistus Rocks, a solid New 
Years Party! 
Op zaterdag 6 januari zal Mu-
ziekvereniging St. Callistus een 
nieuwjaarsconcert geven in sa-
menwerking met Coverband 
Solid. Het concert vindt plaats in 
het Sjtaater Hoes aan de Schaes-
bergerstraat en begint om 19.30 
uur. 
Coverband Solid bestaat sinds 
2005 en bestaat uit 6 muzikanten, 
waarvan 2 zangeressen. De band 
speelt covers van bekende arties-
ten van toen en nu. 
Tijdens het nieuwjaarsconcert zal 
de band ook samen met het har-
monieorkest muziekstukken 
uitvoeren. Binnenkort start de 
kaartverkoop voor dit bijzondere 
concert. De entreeprijs bedraagt  
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€ 7,50, zowel in de voorverkoop 
als aan de avondkassa. Kinderen 
tot 12 jaar hoeven geen entree te 
betalen. In de voorverkoop zijn 
entreekaarten bij de leden van 
Muziekvereniging St. Callistus 
verkrijgbaar. 
 

Nieuwjaarsconcert 6 januari 
Voor het eerst sedert enkele jaren 
zal het Nieuwjaarsconcert door 
het KSO weer worden uitgevoerd 
in Theater Kerkrade. Het reper-
toire bestaat uit lichte klassieke 
muziek. Het concert begint om 
20.00 uur. Medewerking wordt 
verleend door de sopraansolo 
Kelly God. Presentatie is in 
handen van Fer Kousen en de 
algehele leiding uiteraard bij 
Manon Meijs. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij de kassa van Park-
stad Limburg Theaters. De entree 
bedraagt € 17,50. Leden van de 
Vriendenkring genieten een 
reductie van € 2,50 
 

Voetbedevaart naar Wittem 
Aan het begin van 2018 zal er – 
op de eerste zaterdag van het 
jaar, d.w.z. op 6 januari – een 
voetbedevaart plaats vinden naar 
de H.Gerardus te Wittem. Afge-

lopen jaar is het zo goed bevallen 
dat wij hieraan opnieuw willen 
deelnemen. Samen met de bede-
vaarders uit Landgraaf, Kerkra-
de-centrum en Simpelveld willen 
we als parochianen van Kerkra-
de-West in Wittem om 9.30 uur 
de Mis vieren met onze hulpbis-
schop.  
Opstapplaatsen: 5.45 uur kerk 
Chevremont, 6.00 uur Lamber-
tuskerk, 6.45 uur kerk Spekhol-
zerheide (Kerkstraat; pleintje 
naast kerk), 8.15 uur kerk Sim-
pelveld 
Looptempo: Er zijn natuurlijk 
altijd mensen die sneller of lang-
zamer willen/kunnen lopen: wij 
zullen 4 ½ km/uur lopen.  
Pauze: We zullen onderweg niet 
stoppen, met uitzondering van 
één keer in Simpelveld, voor een 
korte koffie- en sanitaire stop; we 
móeten hier om 8.15 uur ook 
weer vertrekken.  
Gebed: Het is een bedevaart: we 
zullen een aantal keren – al lo-
pend – samen een tientje van de 
rozenkrans bidden. Veiligheid: 
Voor de veiligheid is het een 
grote hulp als zoveel mogelijk 
mensen een veiligheidsvestje 

dragen. Soep: Na afloop van de 
Mis is er gelegenheid op eigen 
kosten soep te gebruiken in de 
refter van het klooster. Opgave: 
Deelname aan deze bedevaart 
s.v.p. mailen (f.sweer@home.nl) 
vóór dinsdag 2 januari aan pas-
toor Frank Sweer.  
 

Kwajongcompetitie Kerkrade 
Uitslagen 
Oad Haander-Heilust A 32-32, 
Hopel-Ovada 38-26, Holz-
Bleyerheide 30-34, Hei-Bley-De 
Belschkes 36-28. 
De stand: na 10 wedstrijden: 
Heilust A 19 punten, Oad Haan-
der 17 punten, Holz 12 punten, 
Bleyerheide 10 punten, Hopel 8 
punten, Hei-Bley 8 punten, De 
Belschkes 6 punten, Ovada 0 
punten. 
 

Senioren Carnavalszietsóng 
2018 in de Rodahal 
op vrijdag 2 februari 2018 vindt 
in de Rodahal in Kerkrade we-
derom een grote carnavals-
zietsóng voor ouderen plaats, 
georganiseerd door de Centrale 
voor Ouderen Kerkrade. Dankzij 
de spontane medewerking van 
onze Kerkraadse Artiesten, Car-
navalsgroepen, Directie Rodahal 
en Kirchroatsjer Vasteloavend 
Verain, kan dit mooie evenement 
voor de zesde keer worden ge-
houden. De zaal is open vanaf 

16.30 uur en het programma start 
om 17.30 uur. Kosten entreekaar-
ten € 6,00. Kaartverkoop vanaf 1 
december a.s. op de volgende 
adressen: 
Drukkerij Schreurs, Graverstraat 
68, Kerkrade-West. Tel. 
5413045; C.v.O. Piet Schepers, 
Akerstraat 114, Kerkrade-West. 
Tel. 5410761 
 

Blazersklas Kerkrade-West 
van start 
In navolging van de eerste Bla-
zersklas  - een nieuw muzikaal 
samenwerkingsproject van basis-
scholen, verenigingen en stich-
ting SMK - afgelopen voorjaar in 
Chèvremont (Kerkrade) is vorige 
week de tweede Blazersklas 
gestart. Dit keer in Kerkrade-
West, in samenwerking met 
basisschool de Doorkijk en basis-
school de Schakel, stichting 
SMK en de stichting Samenwer-
kende Muziekverenigingen. 
 

Vasteloavendszietsóng Sjtaater 
Tröate 
Op vrijdag 19 januari vindt in 't 
Sjtaater Hoes de 35e Zietsóng 
mit Prinse Proklamatsiejoeën van 
“de Sjtaater Tröate” plaats.  
Alle informatie is terug te vinden 
op de website: 
www.sjtaatertroate.nl en de face-
book pagina. 
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