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Première nieuwste LEGO film bij 
Continium in samenwerking met 
Vue Kerkrade en Make-A-Wish 
Nederland 
Woensdag 8 februari 2017 presente-
ren Vue Kerkrade en Continium 
discovery center de première van de 
nieuwste release uit de filmstal van de 
LEGO® Group: De LEGO Batman 
Film. 
In het kader van de expositie World of 
Bricks, die nu in Continium te bezoe-
ken is, zijn er 8 februari drie speciale 
voorstellingen van De LEGO Batman 
Film in het naast Continium gelegen 
National Geographic Theater op het 
Museumplein in Kerkrade. In de mid-
dag zijn er om 13.30 en 16.00 uur 
voorstellingen van de Nederlands 
gesproken  versie van de film in 2D. 
’s Avonds om 19.30 uur wordt de 
originele versie van de film in 3D 
getoond. Tickets voor de première van 
De LEGO Batman Film zijn te koop 
via de website van Continium. Tickets 
kosten € 15,- p.p.. In dat bedrag is een 
bezoek aan de expositie World of 
Bricks natuurlijk inbegrepen.*  
Over de film 
De LEGO Batman Film is de tweede 
film, waarin de rollen gespeeld wor-
den door LEGO minifiguren. We 
kennen de LEGO Batman al uit de 
eerste film, De LEGO Film uit 2014. 
Nu is hij terug met zijn eigen 
bioscoopavontuur: “een beetje zoals 
de originele LEGO Film, maar dan 
echt gigantisch veel beter, want hij 
gaat alleen over mij”, zoals Batman 
de film zelf omschrijft. In de film zijn 
er grote veranderingen op til in Got-
ham City. De Joker heeft snode plan-
nen de stad over te nemen. Als Bat-
man daar een stokje voor wil steken,  

 
 
 
 
 

 

ontdekt hij dat samenwerken heel 
belangrijk is.  
Make-A-Wish  
Voor de middagvoorstelling van 
16.00 uur mag Continium in samen-
werking met Make-A-Wish Neder-
land een aantal bijzonder VIP-gasten 
verwelkomen. Zij bekijken de film en 
brengen een bezoek aan World of 
Bricks, de interactieve bouw- en ont-
dektentoonstelling, die tot en met 3 
december 2017 in Continium te be-
zoeken is.  
*Het bezoek aan World of Bricks mag 
op een andere dag gebracht worden.  
 
Dutch mountain filmfestival 2017 
10 – 12 februari 2017 in Columbus 
Museumplein 
Limburg heeft een rijke historie van 
fluïde grenzen en ook heden heeft de 
provincie 351 km. grens met het bui-
tenland en ‘slechts’ 113 km. met de 
rest van Nederland. Geen wonder dat 
Limburgers van oudsher over grenzen 
heen kijken.  Internationaal denken en 
handelen en het spelen met grenzen 
zit in het DNA van Limburgers. 
Het is inherent aan de geschiedenis 
van de provincie en de plek op de 
kaart. In het zuiden van Limburg be-
ginnen de bergen: het landschap houd 
immers niet op bij de grens. Zuid-
Limburg maakt deel uit van een mid-
dengebergte: het Rijnlands Leisteen-
plateau. Aan de voet van dit gebergte 
is het Dutch Mountain Film Festival 
thuis. 

 

Activiteiten in Kerkrade-West 
 

5,12,19,22 en 26-2-2017: Historische 
rondleiding Rolduc 
t/m 28-2-2017: Exposiutie DNA Abdij 
Rolduc 
Zondag 5-2-2017: 12.30-14.30 RodaJC-
Ajax PL Stadion 
Zondag 5-2-2017: 20.00 Sneak en Quiz 
Vue bioscoop 
Zondag 5-2-2017: 12.00 Op reis in 
GaiaZoo 
Dinsdag 7-2-2017: 14.00 Opera – Il 
Trovatore Vue bioscoop 
Dinsdag 7-2-2017: 14.00 Vue Plus – Un 
homme a la hauteur Vue bioscoop 
Woensdag 8-2-2017: 17.30 Ladies night 
– Fifty shades darker Vue bioscoop 
Donderdag 9-2-2017: 20.15 Ballet – 
Woolf works Vue bioscoop 
Donderdag 9-2-2017: 18.00 Opening 
Wijkpunt Samen Leven Heilust 
10 t/m 12-2-2017: Dutch Mountain Film-
festival Columbus Museumplein 
Zaterdag 11-2-2017: 20.00 Prinsensoiree 
Sjtaater Hoes 
Zondag 12-2-2017: 14.00 Frozen – Prin-
cess at the movies Vue bioscoop 
Zondag 12-2-2017: 20.00 Sneak en Quiz 
Vue bioscoop 
Zondag 12-2-2017: 11.00 Heren zitting 
VVKW Sjtaater Hoes 
Maandag 13-2-2017: 20.00 Bowlo 
Competitie Bowlo 
Dinsdag 14-2-2017: 14.00 Ballet – 
Woolf works H. Vue bioscoop 
Donderdag 16-2-2017: 20.11 Carnavals-
concert KSO Rodahal 
Vrijdag 17-2-2017: 20.00-22.00 RodaJC-
Go Ahead PL Stadion 
Zondag 19-2-2017: 20.00 Sneak en Quiz 
Vue bioscoop 
Zondag 19-2-2017: 10.00 Dames zitting 
VVKW Heidsjer Tref. 
Dinsdag 21-2-2017: 14.00 Vue Plus – 
Een echte Vermeer Vue bioscoop 
Woensdag 22-2-2017: 20.00 Auw wie-
verbal Heidsjer Tref 
Zaterdag 25-2-2017: 20.17 Darf dat bij 
d'r Ivo Heidsjer Tref. 
Zondag 26-2-2017: 20.00 Sneak en Quiz 
Vue bioscoop 
Zondag 27-2-2017: 13.11 Optocht Kerk-
rade-West 
Zondag 27-2-2017: 19.00 Prijsuitreiking 
optocht VVKW Heidsjer Tref. 

Inleveren kopij voor het maart-
nummer van de wijkkrant Wester-
nieuws vóór 20 februari.  
westernieuws@kerkrade-west.nl 
Westernieuws is een uitgave van Drukkerij 
Schreurs Kerkrade. 
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Historische rondleiding 
door Abdij Rolduc op 5, 
12, 19, 22 en 26 februari. 
Aanvang: zondag 10:30u. 
Op woensdagmiddag 22 
februari ook om 16:00u. 
Aanmelden via de receptie. 
Prijs: €6,50 p.p. incl. 1 kop 
koffie/thee. Op 12 februari 
ook een rondleiding met 
bezoek aan de Rolduc brou-
werij. Aanvang: 11:00u. 
Prijs: €8,50 per persoon incl. 
een kleine proeverij. 
 
Expositie: DNA 
-Het kleurrijke innerlijk- 
Expositie van Henny Mevis-
sen. Haar kunstwerken zijn 
een bijzondere combinatie 
van fotografie, digitale 
beeldbewerking en schil-
deren. Foto's worden be-
werkt totdat ze een nieuwe 
dimensie krijgen en vertaald 
op het linnen doek met verf 
en penseelwerk. Veelal 
werkt ze nat-in-nat, het is 
een strijd tussen licht en 
schaduw, ruimtelijkheid en 
compositie, kleurenpalet, 
streek, textuur en het accent 
van het detail, versus de 
harmonie van het geheel. 
Haar abstract uitziend werk 
heeft echter een natuurlijke 
afkomst, DNA. Tot 28 fe-
bruari dagelijks gratis te 
bezichtigen in onze kruis-
gangen. Kijk voor meer 
informatie op 
www.hennymevissen.com/. 
 

Op reis door GaiaZoo 
Ga op pad met een ervaren 

GaiaGids, bewon-
der de dieren en 
luister naar alle  

 

 

leerzame en leuke dieren-
weetjes! 
Deze ontdekkingsreis is in 
elk jaargetijde een belevenis; 
elke maand zijn er weer 
andere bijzonderheden en 
leuke weetjes te melden. Zo 
worden er het hele jaar door 
dieren geboren. In de zomer 
zie je wie de zonaanbidders 
zijn en welke dieren juist 
verkoeling zoeken. ‘s Win-
ters ontdek je wie de kou-
kleumen onder de dieren 
zijn en hoe goed anderen 
bestand zijn tegen de kou. 
Ook als je regelmatig een 
bezoek brengt aan GaiaZOO 
betekent deze rondleiding 
een bijzondere verrijking 
van je bezoek! 
Wanneer: elke eerste zon-
dag van de maand 
Tijdstip: van 12.00 tot 13.30 
uur. 
Start:  in restaurant Plateau 
van Gaia, bovenaan de trap 
Vooraf inschrijven voor 
deze rondleiding is niet mo-
gelijk (vol = vol) 
 
Korte cursus portret teke-
nen in Cultuurcentrum 
´De Klimboom´ 
Een nieuwe, creatieve start 
maken? Dat kan! Doe mee 
aan de korte cursus portret 
tekenen die Ans Westdorp 
in februari en maart 2017 
geeft in Cultuurcentrum 
‘De Klimboom’ in Simpel-
veld. Vanaf maandag 6 
februari leert u in zes 
avonden hoe u portretten in 
zwart-wit en kleur opzet. 
Om de eerste beginselen 
onder de knie te krijgen 
gaat u aan de slag met 

houtskool. U leert hoe u een 
portret kunt opzetten, op 
welke verhoudingen u moet 
letten en welke technieken u 
ter beschikking staan. Later 
werkt u de portretten uit in 
kleur en op de laatste avond 
tekent u naar levend model.  
Deze korte cursus is ge-
schikt voor zowel beginners 
als gevorderden, iedereen 
wordt begeleid op zijn of 
haar eigen niveau.  
De cursus vindt plaats in het 
atelier van Ans Westdorp in 
Cultuurcentrum ‘de Klim-
boom’, Dr. Ottenstraat 46 in 
Simpelveld en duurt van 
maandag 6 februari tot en 
met maandag 20 maart (met 
uitzondering van de carna-
valsvakantie) van 19.30 – 
22.00 uur. Voor koffie en 
een kleine versnapering 
wordt gezorgd. 
Mocht u willen deelnemen 
aan de korte cursus portret 
tekenen, neem dan contact 
op met Ans Westdorp. Dit 
kan per mail: info@ans-
westdorp.nl 
 

Wijkpunt Samen Leven 
Heilust 
In het kader van Samen Le-
ven zal ook Firenschat een 
officieel wijkpunt worden 
waar u terecht kunt met uw 
vragen omtrent zorg en wel-
zijn, voor deelname aan een 
activiteit of voor een lekkere 
kop koffie of kleine maal-
tijd. 
In samenspraak met de ge-
meente wordt er een feeste-
lijk tintje gegeven aan dit 
heuglijk feit en hiervoor 
nodigen wij graag alle 
buurtbewoners van Kerkrade 
West uit. 
Op donderdag 9 februari 
bestaat het programma uit: 
- 18.00 uur: ontvangst 
buurtbewoners en belang-
stellenden. 
- 18.15 uur: officiële ope-
ning door wethouder L. Jon-
gen en directrice Monique 
Hermans  
- 18.30 uur: informatie over 
Samen Leven en het Wijk-
punt. 
- 18.45 uur: muzikale onder-
steuning door Harmonie St. 
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Callistus. 
- 19.30 uur: gezellig afslui-
ten met een hapje en drank-
je. 
 
Inloopdagen voor mantel-
zorgers in de maand fe-
bruari 
Het Steunpunt voor Mantel-
zorgers organiseert maande-
lijks in Parkstad en Schinnen 
inloopbijeenkomsten. Man-
telzorgers en zorgvrijwil-
ligers kunnen er onder het 
genot van een kopje koffie 
hun verhaal vertellen of juist 
de zorgen even van zich 
afzetten. Aan de bijeenkom-
sten is maandelijks een the-
ma gekoppeld. Voor deze 
maand is dit voor alle ge-
meentes in Parkstad en 
Schinnen: 
 

Vakantie 
Als u als mantelzorger lang-
durig voor uw naasten zorgt, 
is het fijn als u af en toe 
even op adem kunt komen. 
Dat is belangrijk om de 
zorgtaak die vaak zwaar kan 
zijn vol te houden. Het zou 
fijn zijn om even alleen of 
met uw naaste op vakantie te 
kunnen. Wij willen u tijdens 
de inloop informeren over 
de mogelijkheden en hierin 
ook respijtzorg bespreken.  
Nadat het thema besproken 
is, kunnen algemene vragen 
met betrekking tot  mantel-

zorg gesteld worden, des-
gewenst individueel. Zorgt 
u voor een zieke of hulpbe-
hoevende (thuis of in een 
verzorgingshuis) dan bent u 
van harte welkom! 
Aanmelden is niet nodig. 
Deelname, koffie en thee 
zijn gratis. 
Kijk voor meer informatie: 
www.mantelzorgparkstad.nl 
Telefoonnummer: 
045-2114000.  
Email: 
info@mantelzorgparkstad.nl 
Datum: 9 februari en verder 
elke tweede donderdag van 
de maand 
Tijd: 14.00-16.00 uur  
Locatie: Verpleeghuis Ham-
bos, Multiruimte 2 (Beg. 
grond), Kapellaan 2, Kerk-
rade 
 

Prinsensoiree Sjtaater 
Tröate 2017 
Op zaterdagavond 11 fe-
bruari is er in het Sjtaater 
Hoes vanaf 20.00 uur het 
Prinsensoiree. Daar zal de 
prinsenfoto toegevoegd 
worden aan de prinsengalerij 
en tevens enkele medailles 
uitgereikt gaan worden. Ie-
dereen is welkom en van 
harte uitgenodigd om de 
prins te feliciteren. 
Tevens zullen er enkele le-
den gehuldigd worden ivm 
hun jarenlange lidmaat-
schap. 

Ben Berends 3 x 11 jaar 
Frans Op den Camp 2×11 
jaar 
Frans Duijsens 1×11 jaar 
Na afloop is er nog een ge-
zellig samenzijn met muziek 
van onze DeeJee. 
Ook hiervoor is iedereen van 
harte uitgenodigd om teza-
men met ons nog enkele 
gezellige uurtjes door te 
brengen. 

 
 
Historische rondleiding 
met bezoek aan de Rolduc 
micro-brouwerij op 12 
februari. 
Bezoek de enige klooster-
brouwerij van Limburg! Bij 
de micro-brouwerij, gelegen 
binnen onze kloostermuren, 
brouwen 5 gepassioneerde 
hobbyisten heerlijke abdij-
bieren. Overtuig u er zelf 
van hoe lekker handgemaak-
te en uitsluitend met natuur-
lijke ingrediënten gebrouw-

de bieren smaken. In 2017 
zal er elke tweede zondag 
van de maand een histori-
sche rondleiding met bezoek 
aan de Rolduc brouwerij 
plaatsvinden. Tijdens deze 
rondleiding bezoekt u de 
abdijkerk met crypte en de 
rococobibliotheek en eindigt 
u met een kleine proeverij in 
de Rolduc brouwerij, waar 
de brouwer u iets over het 
brouwproces zal vertellen. 
Aanvang: 11.00u. Prijs: € 
8,50 per persoon incl. een 
kleine proeverij. Aanmelden 
kan tot zaterdag 17:00 uur 
via receptie@rolduc.com of 
via 045-5466888. 
 
 

Bowlo Competitie!  
Maandag 13 februari 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! 
Inschrijven kan via: 
www.bowlo-competitie.nl of 
mail naar dion@bowlo.nl  
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Dinsdag 14 februari 2017 
bent u weer van harte wel-
kom in het Alzheimercafe 
Parkstad Heerlen. 
De avond heeft als onder-
werp: Dementie…en dan? 
Wanneer, na een periode van 
onduidelijkheid en onzeker-
heid over waarom een naaste 
geestelijk en/of sociaal niet 
meer goed mee kan, de diag-
nose dementie wordt ge-
steld, ervaren velen dit als 
een onheilstijding.  
Wat gaat dat betekenen voor 
de persoon met dementie en 
voor de partner? Wat veran-
derd er in het dagelijkse 
leven? Waar moet je reke-
ning mee houden? Kun je 
het alleen af, of moet je 
jouw omgeving, familie, en 
vrienden erbij betrekken? 
Komt er een moment waar-
op je professionele hulp 
moet inschakelen? Wanneer, 
bij wie en hoe doe je dat 
dan, en wat kan die hulp 
inhouden? 
Vanavond zijn casemanager 
dementie Karin v.d. Heiden 
en een echtpaar, dat zij be-
geleidt, onze gasten. 

Joke Barink is de interview-
ster. 
Het is zeker de bedoeling, 
om ervaringen van en met 
het aanwezige publiek uit te 
wisselen. 
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 pro-
gramma. Omstreeks 21.30 
uur sluiten we de avond af. 
Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met  
Thijs Peeters tel. 045-
5416248. 
 
Gratis bloeddrukmetingen 
in Meander Winkels 
De bloeddruk is een duide-
lijke graadmeter om te chec-
ken hoe gezond het lichaam 
is. Meander Winkel organi-
seert daarom iedere eerste 
woensdag van de maand 
gratis bloeddrukmetingen. 
Tussen 10.00 en 15.00 uur 

bent u welkom in 
Kerkrade op de Kapel-
laan 11a, een afspraak 
maken is niet nodig.  
Bij iedere hartslag 
wordt bloed vanuit het 
hart door het lichaam 
gepompt. De bloed-
druk is de druk die het 
bloed hierbij op de 
bloedvaten uitoefent. 
Deze bloeddruk is bij 
iedereen en op elk 
moment van de dag 
anders. De bloeddruk 
kan een hoop vertellen 
over de conditie waar-
in men verkeert. Het is 
daarom van belang de 
bloeddruk regelmatig te 
controleren.  
Bij de Meander Winkels zijn 
diverse hulpmiddelen ver-
krijgbaar, zoals een bloed-
druk- of vetmeter, om ook 
regelmatig zélf de gezond-
heid te checken. De mede-
werkers kunnen geen me-
disch advies aan de meting 
verbinden. Bij afwijkende 
waarden kan contact opge-
nomen worden met een 
huisarts. Kijk voor meer 
informatie op vegro.nl of bel 
gratis naar 0800 – 2 88 77 
66. 
 
Lady-day 
Oproep aan alle midden-
stand organisaties, vereni-
gingen etc .Wij zijn op zoek 
naar  enthousiaste  personen  

die een zinvolle bijdrage 
willen/kunnen  leveren aan 
een lady-day, in wijkzorg-
centrum Firenschat, Schaes-
bergerstraat 25 in Terwinse-
len.  De lady-day zal plaats-
vinden op zaterdag 8 april 
vanaf 11.00 uur. Zelf denken 
wij aan diverse informatie-
stand, modeshow, work-
shops, demonstraties etc. 
Wilt U deelnemen aan de 
lady-day, neem dan voor 
eind februari contact op via 
e-mailadres mariannesen-
den@mgzl.nl  met vermel-
ding van uw naam, adres, 
postcode, telefoonnummer 
en woonplaats. tevens een 

uitgebreide beschrijving wat 
u te bieden heeft. Vermeld 
ook even welke materialen u 
nodig denkt te hebben, zoals 
tafels, stoelen etc. Deelne-
merskosten bedragen € 15,- 
per inschrijving, inclusief 
koffie, thee en een belegd 
broodje. Vol is vol. 
 
Minder brievenbussen in 
de wijk 
PostNL heeft toestemming 
gekregen het aantal brieven-
bussen in Nederland te  
verminderen. De hoeveel-
heid brieven die verstuurd 
worden daalt zodat een aan-
passing onvermijdelijk werd. 
 
In Kerkrade-West blijven op 
de volgende locaties brie-
venbussen: 
Kapelweg 12 
Kleingraverstraat 81 
Drievogelstraat 140 
Akerstraat 24 
Hoek Schoolstraat / Graver-
straat 
Graverstraat 68 (Postkan-
toor) 
Schaesbergerstraat 25 
Piusstraat 21 
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