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Kruisaltaar Gracht krijgt nieu-
we plek in de buurt 
Toen het verplaatsen van een houten 
kruis bij het pand van Marieche Geilen-
kirchen naar een pleintje in de Crom-
bacherstraat niet mogelijk bleek, zorgde 
‘de Jonkheet’ van de Gracht voor de 
nodige gelden voor de aanschaf van een 
kruisaltaar. 
Dit werd in 1926 
geplaatst met een 
smeedijzeren hek-
werk. Eind jaren 70 
werd het verplaatst 
naar de hoek 
Grachterstraat-
Hamstraat, waarbij 
het hardstenen 
kruis onherstelbaar 
werd beschadigd. 
Er werd een nieuw 
kruis van ijzer met 
de orginele corpus 
geplaatst. 
In 2010 kreeg het 
Bewonersplatform 
Kerkrade-West tijdens een informatie-
bijeenkomst over de Buitenring Park-
stad kennis van het te volgens tracé van 
de Buitenring. Voor het Bewonersplat-
form aanleiding gebruik te maken van 
de wettelijke inspraakmogelijkheden en 
de provincie te attenderen op knelpun-
ten en mogelijke oplossingen. Zo ook 
het genoemde kruisaltaar van de buurt 
Gracht dat bij realisering van de Buiten-
ring zou moeten verdwijnen. 
De provincie deelde onze bezwaren en 
gaf toestemming een nieuwe locatie te 
zoeken  voor het kruisaltaar, waarbij  de 
kosten van verplaatsen en herstel voor 
rekening van de provincie zouden ko-
men. 

 
 
 
 
 
 
 

Voor het Bewonersplatform, in de per-
soon van oud-Grachtenaren Tiny 
Robroek en Toine Hensgens, het start-
sein op zoek te gaan naar een geschikte 
locatie. Samen met betrokken Grachte-
naren zoals Ger Smeijsters kwamen 3 
locaties in beeld waarbij de hoek Grach- 

 
terstraat-Bernadettestraat (kerkzijde) de 
absolute voorkeur kreeg. 
De aanleg van de Buitenring is in volle 
gang en het Grachter kruisaltaar staat 
inmiddels op zijn nieuwe plek. In volle 
glorie met een nieuw fundament en 
omringd met prachtige leibomen. Iets 
waar iedere Grachtenaar trots op kan 
zijn. 
Een woord van dank aan de heer Ger 
Mahr die de afgelopen 25 jaar het kruis-
altaar steeds in topconditie heeft weten 
te houden. Er wordt binnen de Grachter 
gemeenschap gezocht naar een goede 
opvolging voor hem. 
 
 

Evenementen in juli: 
t/m 31-12-2016: Beeldentuin Yaka Rolduc 
t/m 31-8-2016: Droomkust expositie Abdij 
Rolduc 
Vrijdag 1-7-2016: 18.00 uur Teen only – 
Renesse Vue bioscoop 
2,3 en 7-7-2016: Super Mega Finding Dory 
Weekend Vue bioscoop 
Zondag 3-7-2016: 15.00 uur Openluchtconcert 
Klassiek verbindt - Museumplein 
Zondag 3-7-2016: 12.00 Opera – Werther Vue 
Bioscoop 
Zondag 3-7-2016: 13.30 uur Hollywood in 
concert – Vue bioscoop 
Zondag 3-7-2016: 20.00 uur Sneak en Quiz 
Vue Bioscoop 
Zondag 3-7-2016: 12.00-13.30 uur Op reis 
door GaiaZoo 
Zondag 3-7-2016: 10.00-17.00 Eurodedag 
Abdij Rolduc e.o. 
3 t/m 10-7-2016: Cdac Zomercup LTC Dent-
genbach 
Maandag 4-7-2016: 13.00-15.30 uur Object 
maken van papier VAZOM 
Dinsdag 5-7-2016: 14.30 uur Vue Plus – 
Brooklyn Vue bioscoop 
Vrijdag 8-7-2016: 18.00-21.00 uur Kinderdis-
co Summerparty Darteldome Kerkrade 
9 en 10-7-2016: 10.00-17.00 uur Stoomtrein-
dagen ZLSM Station Simpelveld 
Zondag 10-7-2016: 10.00-17.00 uur Engelse 
fair Botanische tuin 
Zondag 10-7-2016: 12.15 uur Wijkconcert St. 
Caecilia 
Zondag 10-7-2016: 20.00 uur Sneak en Quiz 
Vue bioscoop 
Woensdag 13-7-2016: 20.00 uur Ladies only – 
Absolutely Fabulous Vue bioscoop 
Zaterdag 16-7-2016: Open dag RodaJC Park-
stad Limburg Stadion 
Zaterdag 16-7-2016: Open dag Rodaboulevard 
Zondag 17-7-2016: 20.00 uur Sneak en Quiz 
Vue bioscoop 
Maandag 18-7-2016: 13.00-15.30 uur Dro-
menvanger maken VAZOM 
Zaterdag 23-7-2016: 20.00 uur André Rieu’s 
2016 Maastricht Concert Vue bioscoop 
Zondag 24-7-2016: 16.00 uur André Rieu’s 
2016 Maastricht Concert Vue bioscoop 
Woensdag 27-7-2016: 20.00 uur Mens only – 
Jason Bourne Vue bioscoop 
Zaterdag 30-7-2016: 14.00 uur Concert K3 
Rodahal 
                            Vervolg augustus op pagina 2 



WESTERNIEUWS | Juli/Augustus 2016 – 6e Jaargang nummer 56 
 

2

Evenementen in augustus: 
 
Vrijdag 5-8-2016: 13.00-13.15 
uur Presentatie Imker GaiaZoo 
Vrijdag 5-8-2016: -21.00 uur 
ZOOmeravond GaiaZoo 
Zaterdag 6-8-2016: 11.00-
18.00 uur Kunstmarkt Abdij 
Rolduc 
Zondag 7-8-2016: 16.45 uur 
RodaJC-Heracles Parkstad 
Limburg Stadion 
Zondag 7-8-2016: 12.00-13.30 
uur Op reis door GaiaZoo 
11 t/m 21-8-2016: Orlando 
festival 
Vrijdag 12-8-2016: -21.00 uur 
ZOOmeravond GaiaZoo 
Zaterdag 13-8-2016: Guido's 
Orchestra Markt Kerkrade 
Zaterdag 13-8-2016: 19.45 uur 
Ajax-RodaJC 
Vrijdag 19-8-2016: -21.00 uur 
ZOOmeravond GaiaZoo 
20 en 21-8-2016: Castle of 
Love Kasteel Erenstein 
Zaterdag 20-8-2016: 18.30 uur 
RodaJC-Vitesse Parkstad Lim-
burg Stadion 
Woensdag 24-8-2016: 13.00-
17.00 uur Culinaire wandeling 
CvO 
Vrijdag 26-8-2016: -21.00 uur 
ZOOmeravond GaiaZoo 
Zaterdag 27-8-2016: 18.30 uur 
WillemII-RodaJC 
Zondag 28-8-2016: 08.30-
12.00 uur Hertog Jan wande-
ling Abdij Rolduc 
 

 
 
Beeldentuin Yaka | t/m 31 
december 2016 
Onze Franse cour is omgeto-
verd tot een echte beeldentuin. 
Galerie Yaka uit Brunssum 
exposeert ca. 50 indrukwek-
kende kunstwerken van een 
groot aantal gerenommeerde 
Zimbabwaanse kunstenaars. 
Tevens staan enkele beelden op 

ons terras (binnencarré). Dage-
lijks gratis te bezichtigen. 
 
Historische rondleiding door 
Abdij Rolduc  
Elke zondagochtend begint om 
10:30 uur een Nederlandstalige 
rondleiding door onze abdij. 
Prijs: € 6,50 pp incl. een kop 
koffie of thee. Aanmelden via 
receptie@rolduc.com of bel: 
045-5466888. 
 
Droomkunst expositie | t/m 31 
augustus 2016 
Na het succes van 2011 zal er 
opnieuw een Droomkunst Ten-
toonstelling worden gehouden 
in combinatie met de jaarlijkse 
internationale conferentie van 
de IASD. De geëxposeerde 
kunstwerken zijn gerelateerd 
aan dromen en gebaseerd op 
twee- en multi-dimensionele 
technieken, waaronder schil-
deren, tekenen, collages, beeld-
houwwerken, video en installa-
ties. Dagelijks gratis te bezich-
tigen in de kruisgangen van 
Abdij Rolduc.  
 
Makelaardij Ad Hamers 
1 juli 2015 is een heuglijke dag 
in de geschiedenis van Make-
laardij Ad Hamers. Sinds die 
dag is de Poststraat 5 te Kerk-
rade het nieuwe thuisadres van 
de makelaardij.  
Hoewel de eigen zaak een 
nieuwe stap was in zijn carriè-
re, draagt Ad Hamers al ruim 
twintig jaar zorg voor 
(ver)kopers die van een ge-
schikt huis een nieuw thuis 
willen maken. Als makelaar en 
taxateur heeft hij oog voor alle 
aspecten die bij de (ver)koop 
van uw huis komen kijken. De 
werknemers van onze make-
laardij begeleiden u in dit 
traject graag van de voordeur 
tot de achtertuin: wij kunnen 
de waarde van uw huis bepa-
len, foto’s maken, de woning 
‘live’ zetten op diverse inter-
netsites, met geïnteresseerden 
uw huis bezichtigen en zelfs 
bij het tekenen van de koop-
overeenkomst bij de notaris 
aanwezig zijn. Tevens kunt u 
bij ons terecht voor het taxeren 
van uw en/of de aan te kopen 
woning. Dit alles gebeurt van-
zelfsprekend met het oog op 
een goede kwaliteit van ons 
werk. 

Al met al kunnen wij u op ver-
schillende vlakken van dienst 
zijn. Indien u aanvullende vra-
gen hebt of op zoek bent naar 
meer informatie nodigen wij u 
van harte uit op ons kantoor. 
Ad, Nicole en Chantalle laten u 
graag zien dat zij uw succes-
sleutel zijn op het gebied van 
huisvestiging!  
Thuis groeien de mooiste her-
inneringen. Laat Makelaardij 
Ad Hamers daar de eerste 
bouwsteen voor leggen! 
 
Op reis door GaiaZOO zoals 
je nog niet eerder deed! 

Ga op pad met een 
ervaren GaiaGids, 
bewonder de die-
ren 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 weet-
jes te melden. Zo worden er het 
hele jaar door dieren geboren. 
In de zomer zie je wie de zon-
aanbidders zijn en welke dieren 
juist verkoeling zoeken. ‘s 
Winters ontdek je wie de kou-
kleumen onder de dieren zijn 

en hoe goed anderen bestand 
zijn tegen de kou. 
Ook als je regelmatig een be-
zoek brengt aan GaiaZOO 
betekent deze rondleiding een 
bijzondere verrijking van je 
bezoek! 
Wanneer: elke eerste zondag 
van de maand (3 juli en 7 
augustus) 
Tijdstip: van 12.00 tot 13.30 
uur 
Start:  in restaurant Plateau van 
Gaia, bovenaan de trap. 
Vooraf inschrijven voor deze 
rondleiding is niet mogelijk. 
Help de natuur! 
Deelname aan deze rondleiding 
is gratis, maar een kleine bij-
drage wordt zeer op prijs ge-
steld. Het geld komt via het 
Gaia Nature Fund, de natuur-
behoudstichting van GaiaZOO, 
ten goede aan de bescherming 
van bedreigde dieren wereld-
wijd! 
 
Cadac Zomer Cup 2016 
In de week van 3 tot 10 juli 
organiseert LTC Dentgenbach 
weer de jaarlijkse Cadac Zomer 
Cup. Dit toernooi is toeganke-
lijk voor iedereen, die lid is van 
de KNLTB. 
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De Zomercup is opgedeeld in 
een open klasse en leeftijds-
klasse. In de open klasse kan 
iedere leeftijd mee doen, dus 
ook jonger dan 17. In de leef-
tijd gebonden klassen 30+ en 
50+ kan ingeschreven worden 
door spelers die dit jaar de 
leeftijd van 30 jaar of 50 jaar al 
hebben bereikt of dit kalender-
jaar nog 30 jaar of 50 jaar wor-
den. 
Er kan in deze klassen inge-
schreven worden in de catego-
rieën: HE HD DE DD GD. Het 
is toegestaan om in maximaal 2 
categorieën in te schrijven en er 
zijn maximaal 2 verhinderingen 
mogelijk. Afhankelijk van het 
aantal inschrijvingen zal er 
gespeeld worden van 15:00 uur 
tot ca. 00:00 uur of eerder. 
E-mail: info@ltcd.nl 
Parkadres: Parkstad SportCen-
trum Kerkrade, Tunnelweg 86 
6468 EK Kerkrade 
Tel: 045 - 5459054 
 
Eurodedag | 3 juli 2016  
Het Openbaar Lichaam Eurode, 
de gemeente Kerkrade, Stadt 
Herzogenrath en Stichting 
Eurode 2000+ organiseren dit 
evenement met leuke activitei-
ten voor jong en oud. Centraal 
staat de Historische Eurode 
Driehoek, bestaande uit Abdij 
Rolduc, de Baalsbruggermolen 
en Burcht Rode. Rondom deze 
eeuwenoude locaties is tussen 
10.00 en 17.00 uur van alles te 
beleven. De drie locaties wor-
den op deze Eurodedag met 
elkaar verbonden door een 
treintje, dat van 10.00 tot 17.00 
uur gratis rondrijdt. Voor wan-
delliefhebbers zijn er diverse 
wandelroutes verkrijgbaar. Er 
is keuze uit twee afstanden: 5 
en 10 kilometer. Ook  is er  een  

 
speciale (obstakelvrije) kin-
derwagen- en rolstoelroute van 
5,5 kilometer. Het startpunt van 
de wandelingen is Abdij Rol-
duc, waar de routebeschrijvin-
gen gratis verkrijgbaar zijn.  
 
Start Achilles-Top Clubkam-
pioenschappen 
Start clubkampioenschappen 
l.a.-groepen en kogelstoten en 
hoogspringen voor senio-
ren/abcd-junioren 
Woensdag 6 juli is de eerste 
wedstrijd over 5000 meter in 
het kader van de clubkampi-
oenschappen voor de lange 
afstandsgroepen. De meerkamp 
gaat dit jaar over de afstanden 
5000 m, 3000 m en 1500 meter. 
In tegenstelling tot andere jaren 
worden voor de geleverde pres-
taties geen punten toegekend, 
maar zullen de tijden bij elkaar 
worden opgeteld. Zo krijgt 
iedereen een prestatie achter 
zijn of haar naam. Degene die 
de snelste eindtijden totaal 
heeft, kan zich clubkampioen 
noemen in de diverse catego-
rieën. Om in aanmerking te 
komen voor de eindklassering, 
moet wel aan alle drie de lopen 
worden deelgenomen. Om te 
beginnen dus op 6 juli met de 
5000 meter. De 3000 meter 
wordt gelopen op woensdag 20 
juli en de afsluitende 1500 
meter met barbecue op woens-
dag 14 september. De wedstrij-
den beginnen telkens om 19.00 
uur. Inschrijven voor de 5000 
meter graag uiterlijk 4 juli via 
het aanmeldingsformulier op 
het prikbord in de gang van 
sportpark Kaalheide of stuur 
een mailtje naar abou-
mans@home.nl. Graag bij de 
aanmelding even een richttijd 

vermelden, zodat we de series 
goed op tijd kunnen indelen. 
Tevens is er op 6 juli om 19.00 
uur een open baanwedstrijd 
voor senioren/abcd-junioren 
met de atletiekonderdelen ko-
gelstoten en hoogspringen. 
Inschrijven: www.atletiek.nu. 
 
Gratis bloeddrukmetingen in 
Meander Winkels 
De bloeddruk is een duidelijke 
graadmeter om te checken hoe 
gezond het lichaam is. Meander 
Winkel organiseert daarom 
iedere eerste woensdag van de 
maand gratis bloeddrukmetin-
gen. Woensdag 6 juli is men 
tussen 10.00 en 15.00 uur wel-
kom, een afspraak maken is 
niet nodig. Het  adres van de 
Meander Winkel is: Kerkrade, 
Kapellaan 11a 
Bij de Meander Winkels zijn 
diverse hulpmiddelen verkrijg-
baar, zoals een bloeddruk- of 
vetmeter, om ook regelmatig 
zélf de gezondheid te checken. 
De winkelmedewerkers kunnen 
geen medisch advies aan de 
meting verbinden. Bij afwij-
kende waarden kan contact 
opgenomen worden met een 
huisarts. Kijk voor meer infor-
matie op www.vegro.nl of bel 
gratis naar 0800 – 2 88 77 66. 
 
ZOOmeravond in GaiaZOO 

Bezoek de Zuid-
Limburgse dieren-
tuin eens in de 
avonduren. Tijdens 

de ZOOmeravonden is de ZOO 
open tot 21.00 uur. Dieren die 
overdag minder actief zijn 
komen juist ’s avonds tot leven. 
Wanneer: 5, 12, 19 en 26 au-
gustus 2016.  Tijdstip: Van 
16.00 tot 21.00 uur. 
Andere dieren maken zich klaar 
voor de nacht. Een bezoek in de 
avonduren zorgt voor een extra 
leuke toevoeging aan je dag.  
Bovendien staan er deze avond 
een aantal leuke activiteiten 
gepland.  
 
Summerparty 
Darteldome organiseert de 3de 
editie kinderdisco, namelijk de 
Summer Party! 
Het wordt weer een groot feest 
met coole muziek, spellen, 
cocktails (non-alcohol) en su-
per goede muziek! 
Leeftijd: 9 t/m 14 jaar 
Dresscode: Zomers 

Locatie: Darteldome Kerkrade  
Datum: vrijdag 8 juli 2016 
Tijd: 18:00 tot 21:00 uur 
Locatie Darteldome Sittard 
Datum: vrijdag 15 juli 2016 
Tijd: 19:00 tot 22:00 uur 
Tickets zijn al verkrijgbaar aan 
de balie van Darteldome Kerk-
rade en Sittard, dus wees er 
snel bij! 
 
Wijkconcert Harmonie St. 
Caecilia 
Op zondag 10 juli 2016 geeft 
het leerlingorkest van de Ko-
ninklijke Harmonie St. Caecilia 
Spekholzerheide, onder leiding 
van Vico van der Ven, samen 
met de Koninklijke Harmonie 
St. Caecilia Spekholzerheide 
weer een wijkconcert voor de 
bewoners van Spekholzerheide. 
U bent om 12.15 uur van harte 
welkom bij Radar woonvorm 
Rochusstraat 7 voor een uurtje 
geweldige muziek van eigen 
bodem. Bij slecht weer zal het 
wijkconcert plaatsvinden in 
Heidjer Tref., Patronaatstraat 
19. 
 
Stoomtreindagen Simpelveld! 
Erfgoed in beweging 

Museumstation 
Simpelveld strekt 
zich uit over circa 
800 meter en her-
bergt een groot 

stationsgebouw, de stoom-
treinwerkplaatsen, het klassiek 
treinbeveiligingssysteem, een 
filmzaal en diverse kin-
derattracties. Tijdens de Stoom-
treindagen maakt u van dichtbij 
kennis met het museummateri-
eel, de vrijwilligers, de klassie-
ke beveiliging en de bijzonder 
natuur langs de 22 kilometer 
lange spoorlijn. Wij laten het 
niet alleen zien, maar laten het 
u voelen, ruiken en proeven! 
Op 9 en 10 juli 2016 vindt 
wederom een nieuwe editie van 
de stoomtreindagen plaats. We 
zijn nu volop bezig met het 
samenstellen van het program-
ma voor de editie in juli. 
Na twee succesvolle VIP Pro-
gramma´s bieden wij ook dit 
jaar tijdens de stoomtreindagen 
een programma aan voor de 
liefhebber. Reserveren voor het 
VIP Programma is noodzake-
lijk, zodat wij u van tevoren 
kunnen inlichten betreft het 
programma. De kosten van het 
VIP Programma bedragen € 
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50,00 per persoon. Deelnemen 
aan dit programma mag vanaf 
16 jaar. 
Onze tip, wacht niet te lang met 
uw kaarten te bestellen voor 
deze dag. Er zijn maximaal 50 
VIP-kaarten beschikbaar! 
Tijdens de stoomparade(s) 
krijgt u een show van alle 
stoomlocs die tijdens de stoom-
treindagen worden ingezet. 
Heeft u vragen over het pro-
gramma, stel ze via in-
fo@miljoenenlijn.nl.  
 
Weet jij een leuke en pak-
kende naam voor de nieuwe 
MFA in West? 
Na de zomervakantie wordt 
gestart met het verbouwen van 
de voormalige kerk in de Hei-
lust tot Multifunctionele Ac-
commodatie. Omdat ‘MFA’ 
een werktitel is en mensen niets 
zegt, is besloten een nieuwe 
naam te verzinnen voor het 
gemeenschapshuis. Graag wil-
len we de mensen in West, 
maar ook de toekomstige ge-
bruikers van het gebouw en 
andere geïnteresseerden, de 
kans geven om mee te denken 
over een nieuwe naam. Een 
jury, bestaande uit zowel be-
woners, toekomstige gebrui-
kers, professionals en bestuur-
ders van gemeente en HEEM-

wonen, zal zich buigen over de 
inzendingen en één naam kie-
zen. De winnaar krijgt een 
‘Uitje Kerkrade’ en natuurlijk 
de eer dat het gebouw zijn of 
haar verzonnen naam draagt. 
  
Hoe gaat het in zijn werk? 
Ga naar de startpagina van 
www.westwint.nl. Daar staat 
een digitaal invulformulier. Vul 
dit in en klik op verzenden.  
Het is ook mogelijk om bij de 
gemeente een formulier op te 
halen. Meld je in het oude 
Raadhuis, Markt 1, bij de balie. 
Daar liggen formulieren klaar. 
Inleveren kan ook weer op die 
locatie of je kunt het in een 
gesloten envelop in de brieven-
bus gooien bij het Informatie-
centrum aan de Kampstraat 69. 
Vermeld dan wel even op de 
envelop: gemeente Kerkrade, 
prijsvraag MFA. 
Ideeën kunnen worden inge-
diend tot en met woensdag 6 
juli aanstaande.  
 
Engelse Fair in de Botanische 
Tuin Kerkrade 
Genieten van een klein stukje 
Engeland. Een heerlijk dagje 
Engeland in een prachtige En-
gelse landschapstuin... 
Op zondag 10 juli 2016 start 
de traditionele Engelse Fair in 

de Botanische Tuin in Kerkra-
de. Het tuinevenement staat 
geheel in het teken van Enge-
land. En voor de liefhebbers 
van Engelse, Schotse en Ierse 
muziek is er bovendien speci-
aal livemuziek. Een 5 mans-
band die traditionele Ierse en 
Schotse muziek voortbrengt 
(folksongs, ballads).  
Om 10.00 uur begint de Fair en 
duurt tot 17.00 uur.  
Tijdens de Engelse Fair vindt u 
een bijzonder aanbod van En-
gels antiek en brocante,  porse-
lein, exclusief glas- en zilver-
werk,  country-artikelen, een 
aanbod van planten, potterie en 
bloemdecoraties, tuin- en inte-
rieuraccessoires en heerlijke 
home-made lekkernijen . 
Bijzonder zijn  enkele Engelse 
old timers die op die dag te 
bezichtigen zijn. 
De entree bedraagt € 4,00. 
Houders van onze jaarkaart 
(donateurs) hebben gratis en-
tree.  Leden en hun gezin van 
het Fonds Sociale Instellingen 
kunnen met een voucher gratis 
naar deze Fair. Kinderen tot en 
met 12 jaar (onder begeleiding) 
hebben eveneens gratis toe-
gang. Houders van een vrien-
denpas van GaiaZoo  ontvan-
gen 1 euro korting en betalen € 
3,00 entree  
Honden zijn helaas niet toege-
staan (hulphonden voor mensen 
met een beperking vanzelfspre-
kend wel). 
 
K3, Fabrizio en Droomband 
De populaire Belgische mei-
dengroep K3, bestaande uit 
Hanne, Marthe en Klaasje, 
geven op zaterdag 30 juli 
aanstaande een spetterend op-
treden in de Rodahal te Kerkra-
de. Het is na de uiterst succes-
volle afscheidstournee, waarbij 
onder andere het MECC in 
Maastricht werd aangedaan, het 
eerste optreden dat K3 in de 

huidige bezetting geeft in Ne-
derlands Limburg. 
K3 zal de hoofdact zijn op een 
kindermiddag, waarbij naast 
K3 onder andere ook de Lim-
burgstalige hitmachine Fabrizio 
en de Droomband een optreden 
zullen gaan geven. 
Aanvang 14:00 uur 
Deur open: 13:00 uur 
De on-line kaartverkoop is 
inmiddels gestart en organisator 
Limburg Events, die eerder ook 
onder andere Jan Smit en Nick 
en Simon al naar Limburg wist 
te halen, gaat er van uit dat de 
slechts 2700 beschikbare staan-
plaatsen binnen afzienbare tijd 
uitverkocht zullen zijn. 
 

Stichting Orgelkring Kerk-
rade: Limburgse componis-
ten  
Een concert zondag 31 juli 
2016 in de Abdijkerk van Rol-
duc met werken door heden-
daagse Limburgse componis-
ten, met als toegift de presenta-
tie van een cd. Jo Louppen 
(orgel), Fenna Ograjensek 
(sopraan), Ricarda Schumann 
(dwarsfluit), Ralph Henssen 
(trompet). Aanvang: 16:00u. 
Entree: €5,00. Kijk voor meer 
informatie op www.orgelkring-
kerkrade.com. 
 

Zomerpas DartelDome 
Tijdens de zomervakantie 
'Zuid' kunt u gebruik maken 
van onze 5 rittenkaart waarmee 
u korting krijgt op het stan-
daard tarief. 
- Hiermee ontvangt u 5x de 
entree tegen een gereduceerd 
tarief. 
- Deze kaart is "niet" persoons-
gebonden en kan door meerde-
re kinderen binnen de leeftijds-
categorie 4 jaar en ouder ge-
bruikt worden. 
- Deze kaart is geldig van 23 
juli t/m 4 september, te gebrui-
ken in Darteldome Kerkrade en 
Sittard. 
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Tarief 5 rittenkaart: 
4 jaar en ouder, voor maar 
€30,- 
 
Presentatie imker 

De imker van 
GaiaZOO vertelt je 
vandaag alles over 
het leven en het 

belang van honingbijen. 
Wanneer: 5 augustus 2016. 
Tijdstip: Van 13.00 tot 13.15 
uur. 
Honingbijen leven in een volk 
met vele honderden of duizen-
den bij elkaar. De baas is de 
koningin. Zij is de enige die 
eitjes legt. De meeste andere 
bijen zijn onvruchtbare vrouw-
tjes, de werksters. Zij vliegen 
allemaal bloemen en bomen af 
op zoek naar stuifmeel en nec-
tar. Hier maken ze in hun nest 
honing van en ze voeden de 
larven en koningin ermee. Maar 
wist je dat bijen niet alleen 
belangrijk zijn voor de honing 
op ons brood? Zonder bijen 
zouden we namelijk ook geen 
fruit meer te eten hebben… 
Daarom moeten we heel zorg-
zaam met deze bezige insecten 
omgaan!  
 
Science Lab Continium 
Discovery Center 
In het Science Lab ontdek je de 
techneut of wetenschapper in 
jezelf. Kies je Science Box en 
ga stap voor stap aan de slag. 
Met wat handigheid zet jij zelf 
een briljante, technische creatie 
in elkaar. Het resultaat mag 
natuurlijk mee naar huis! 
WANNEER? SCIENCE LABS 
TENTOONSTELLING 
Tijdens openingstijden 
Maandag tijdens vakanties 
(regio zuid) en op feestdagen 
geopend. 
Dinsdag t/m zondag 10.00 – 
17.00 uur. 
 
Kunstmarkt Rolduc 
Juko Events BV organiseert 
met ondersteuning van Junge 
Kreativ een zomermarkt op de 
Franse cour van Abdij Rolduc 
op zaterdag 6 en zondag 7 
augustus 2016. 
Aanvang: 11:00u tot 18:00u. 
Kijk voor meer informatie en 
entreeprijzen op www.juko-
events.com of www.junge-
kreativ.com 
 
 

Orlando festival 
Genieten van klassieke kamer-
muziek op mooie locaties tij-
dens het 35ste Orlando Festival 
Komende editie viert het Or-
lando Festival zijn 35-jarige 
bestaan. En ook dit jaar worden 
weer vele regioconcerten gege-
ven op verschillende prachtige 
locaties in de regio. Enkele 
juweeltjes die in eerdere jaren 
ook al ons programma sierden, 
zullen weer te bezoeken zijn. 
Zoals bijvoorbeeld Centre Cé-
ramique in Maastricht, 
Schunck* in Heerlen, het kerk-
je in Eygelshoven en het trein-
station in Herzogenrath (D). 
Maar ook op enkele nieuwe 
locaties zullen concerten wor-
den gegeven, bijvoorbeeld in 
Tongeren, op de plaats waar 
resten van een Romeinse tem-
pel zijn teruggevonden. Deze 
openluchtlocatie ademt historie 
en sfeer, dus in combinatie met 
een kamermuziek concert be-
loofd dit een betoverende mid-
dag te worden! Ook nieuw zijn 
Kasteel Doenrade en Kasteel 
Wittem, waar de concerten 
verzorgd kunnen worden dank-
zij een speciale samenwerking 
met de betreffende kastelen, 
Stichting Muziek Jong voor 
Oud en Stichting De Zonne-
bloem. En dat je geen grote 
locatie hoeft te zijn om het 
podium te zijn voor een Orlan-
do Festival regioconcert bewijst 
het Salviuskerkje in Limbricht. 
Dit knusse en pittoreske kerkje 
is bij uitstek een geweldige 
locatie om kamermuziek ten 
gehore te brengen. 
Het programma van de regio-
concerten wordt dit jaar inge-
vuld door jonge top-ensembles: 
het Russische Life Quartet, het 
Spaanse Quartet Gerhard, het 
Kros Duo en Ensemble MIR. 
Daarnaast zullen ook zangers 
uit de masterclass van Axel 
Everaert optredens verzorgen, 
samen met pianiste Sofia Rai-
chenko. De drie finalisten van 
het Orlando Concours zullen op 
een aantal regioconcerten te 
zien zijn. Wie dit precies zullen 
zijn, is natuurlijk nog niet be-
kend. Maar als uw nieuwsgie-
righeid geprikkeld is, kunt u 
voor een lijst van geselecteerde 
deelnemers terecht op de web-
site van het Orlando Festival 
www.orlandofestival.nl of van 
het Orlando Concours. 

Guido's Orchestra op de 
markt in Kerkrade  
Guido’s Orchestra zal op za-
terdagavond 13 augustus 
neerstrijken op de fraaie Markt 
van Kerkrade. Het concert zal, 
geheel conform het handels-
merk van het orkest, een afwis-
selende mix worden van pop en 
klassiek. Of zoals de immer 
enthousiaste orkestleider Guido 
Dieteren het omschrijft: Een 
eigentijdse moderne pop meets 
classic versie van de bekende 
Engelse Night of the Proms. Er 
zal dus veel ruimte zijn voor 
bekende, swingende melodieën, 
afgewisseld met romantische 
ballads en een flinke dosis 
humor.  
 

Castle of Love Festival 2016 
Op zaterdag 20 en zondag 21 
augustus 2016 is in het park 
van Kasteel Erenstein aan de 
Oud Erensteinerweg weer 
plaats voor Castle of Love. Een 
jaarlijks terugkerend dancefes-
tijn voor iedereen boven de 18 
jaar. 
Open 14.00 uur / Sluit 23.00 
uur op zaterdag | Open 14.00 
uur / Sluit 23.00 uur op zondag. 
De camping bevindt zich op 
enkele meters van het festival-
terrein, hier loop je ongeveer 2 
minuten en 53 seconden over. 
De terugweg duurt meestal wat 
langer. De auto kun je neerzet-
ten op de festivalparking, check 
hiervoor de informatie onder 
het kopje “route&parking”. 
Op het terrein is er ruime keus 
aan eten en ook voor vegetari-
sche mensen is er genoeg te 
kiezen. 
Het is uitdrukkelijk niet toege-
staan om je eigen eten mee te 
nemen! 
 

Culinaire zomerwandeling 
Centrale voor Ouderen 24 
augustus 2016  
Naar aanleiding van de positie-
ve response op de culinaire 

wandelingen van de afgelopen 
jaren, organiseren de Centrale 
voor Ouderen in Kerkrade, de 
Katholieke Bond van Ouderen 
(Afd. Kerkrade) en  Ouderen-
welzijn Impuls samen wederom 
deze wandeling  op woensdag 
24 augustus a.s.. De wandelrou-
te is ca. 10 km.  
Deze route voert u langs diver-
se schitterende plekjes.    
Zowel de Centrale voor Oude-
ren, de Katholieke Bond van 
Ouderen afd. Kerkrade als 
Impuls stellen zich tot doel dat 
u, uw familie, kennissen en 
vrienden van een gezellige en 
smakelijke middag  kunt genie-
ten. 
Op de rustpunten zijn tijdens de 
wandeling diverse lekkernijen  
te verkrijgen. Koffie/thee en 
Limburgse vlaai en bij einde 
wandeling een aangekleed  
pasteitje. 
Doordat de Meander Groep 
Zuid-Limburg de ruimte van 
Wijkzorgcentrum Laethof, 
Putstraat 1  te Eijgelshoven, 
beschikbaar stelt, kunnen wij 
van hieruit vertrekken tussen 
13.00 en 14.00 uur. Dit is ook 
tevens het eindpunt. 
De kosten voor deze gezellige 
tocht bedragen € 7,00  p.p., 
waarbij naast de wandeling de 
lekkernijen zijn inbegrepen.  
 
Indien u wenst deel te nemen 
aan de culinaire zomerwandel-
tocht gelieve u zich uiterlijk 
voor 20 augustus 2016 bij een 
van onderstaande adressen in te 
schrijven. 
Drukkerij Schreurs, Graver-
straat 68, Kerkrade-West, Tele-
foon: 045-5413045 
C.v.O. Piet Schepers, Aker-
straat 114, Kerkrade-West. 
Telefoon 045-5410761  
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Hertog Limburg Wandeldag |  
28 augustus 2016 
Jaarlijkse wandeling gebaseerd op 
het Hertog Limburg Pad. Begeleide 
wandeling van 6 en 10 km. Regi-
streren tussen 08:30u en 12:00u. in 
de Aula Minor van Abdij Rolduc. 
  

Abdijwijnfeest |  
28 augustus 2016  
Aansluitend aan de Hertog Lim-
burg Wandeldag, zal om 15:00 uur 
de officiële opening van het abdij-
wijnfeest plaatsvinden, waarbij de 
nieuwe Rolduc wijn gepresenteerd 
zal worden. 
 

Senior Bledsje 
Iedere keer weer, al vele jaren lang 
valt bij de 65-plussers van Kerkra-
de ‘t Senior Bledsje in de brieven-
bus. Om dit mogelijk te maken zijn 
we soms op zoek naar nieuwe 
bezorgers. Nu vooral in de buurt 
Kaalheide maar ook voor andere 
buurten. Dus heeft u 4 keer per jaar 
een uurtje tijd en wilt u een stukje 
wandelen, geef u dan op als bezor-
ger. Dit kan via Wim Robroek, 
telefoonnummer (045) 546 40 70 
of g.robroek-schreurs@hetnet.nl. 
Als er op dit moment in uw buurt 
niemand nodig is kunt u misschien 
in een andere buurt de 65-plussers 
blij maken met het blad. Zo niet 
dan kunnen we u als reserve op de 
lijst plaatsen. Dan kunt u bij ziekte 
of vakantie van de vaste bezorger 
invallen 
 

Basketbalvereniging 
BC TITANS 
Onze vereniging is opgericht in 
juni 2011 en wij spelen nu ons 
vijfde seizoen in de basketbal-

competitie. BC Titans is niet 
alleen in sterkte - we hebben 
verschillende kampioensteams 
- maar ook in aantal leden ge-
groeid en momenteel nemen 
wij met maar liefst 6 teams 
(inclusief een meisjes U-16 
team) deel aan de competitie. 
Door enthousiaste spelers en 
trainers wordt op een plezierige 
manier gewerkt aan conditie en 
vaardigheden zodat wij Titans 
ook in deze competitie weer 
ons mannetje en vrouwtje zul-
len staan. 
Onze leden kiezen voor de 
combinatie van sportieve ambi-
tie en gezelligheid. Ook buiten 
de competitie zullen er diverse 
sociale activiteiten worden 
georganiseerd (clinic, feestje, 
familietoernooi….).  
Het is dus leuk om bij ons te 
basketballen! 
Secretariaat: Marco Molenaar-
Lambrechtstraat 1, 6367 BM  
Voerendaal Telefoon 06-
27044913 (beheerder) 
 

Het failliet van het Open-
baar Vervoer Limburg? 
Met ingang van zondag 11 decem-
ber 2016 neemt Arriva het bus- en 
treinvervoer in Limburg over van 
Veolia. Tijdens een door de Pro-
vincie Limburg georganiseerde 
informatieavond konden de leden 
van het Bewonersplatform Kerkra-
de-West kennis nemen van de 
nieuwe plannen en dienstregeling 
zoals die vanaf december gaat 

gelden. Voor Kerkrade als grens-
gemeente en eindstation van Ne-
derlandse buslijnen zijn de plannen 
desastreus te noemen. In de nieu-
we dienstregeling vervallen alle 
buslijnen die door de buurten van 
Kerkrade-West rijden m.u.v. lijn 
25 Gracht-Landgraaf. Geen enkele 
school, geen enkel medisch cen-
trum, geen enkel busstation, geen 
enkel treinstation, geen enkel 
industriegebied en geen enkel 
ziekenhuis is nog bereikbaar met 
het Openbaar Vervoer zonder eerst 
10 tot 20 minuten te lopen tot de 
Kaalheidersteenweg. (Als men 
goed ter been is). 
Wat heeft dat voor consequenties 
voor de bewoners? 
Lijn 28 zal helemaal verdwijnen. 
Dit betekent geen bus meer in de 
buurten Spekholzerheide, Heilust 
en Kaalheide. Het is onbegrijpelijk 
dat alle buslijnen richting Heerlen 
(waar de meeste kinderen naar de 
middelbare school gaan) en Kerk-
rade-Centrum (waar veel leerlingen 
naar het VMBO gaan) geschrapt 
worden. Ook voor werknemers van 
WZOL, die na het afschaffen van 
collectief bedrijfsvervoer, per bus 
richting Wenckebachstraat en 
Busstation Stadion reizen verliezen 
deze vorm van vervoer. Voor 
leerlingen van Jan Baptist en Arca-
dia, die nu nog zelfstandig naar 
school komen, zullen wellicht weer 
gebracht moeten worden. Het 
winkelgebied Carboonplein is 
helemaal niet meer met Openbaar 
Vervoer bereikbaar. 
Lijn 44 zal voortaan niet meer 
door de buurten Gracht en Spek-
holzerheide rijden maar vanaf de 
grensovergang Locht rechtdoor via 
de Locht richting Busstation rijden. 
Deze zal dan verder rijden richting 
ziekenhuis en Hogeschool Zuyd. 
Tegen de afspraak in gaat Arriva 
geen gebruik maken van de reeds 
aanwezige infrastructuur maar gaat 

rijden via straten waar nauwelijks 
reizigers wonen.  
Lijn 25 blijft ongewijzigd maar 
heeft geen enkele directe over-
stapmogelijkheid naar het Bussta-
tion Stadion of Kerkrade-Centrum.  
Nieuw is lijn 20 een busverbinding 
Heerlen-Centrum naar Kerkrade-
Centrum. Deze lijn loopt via het 
busstation Stadion en de Steenwe-
gen richting Kerkrade-Centrum.  
Vol verontwaardiging en verbazing 
heeft het Bewonersplatform kennis 
genomen van deze situatie en 
realiseert zich dat het voor vele 
mensen in Kerkrade-West, die van 
het openbaar vervoer afhankelijk 
zijn, met name scholieren, ouderen 
en gehandicapten, niet meer moge-
lijk is om met de bus en trein te 
reizen. 
Het Bewonersplatform zal nadruk-
kelijk 'de vinger aan de pols' hou-
den door allereerst contact op te 
nemen met de verantwoordelijke 
ambtenaar van de gemeente Kerk-
rade om de krachten te bundelen en 
te beoordelen wat er samen rich-
ting Provincie en Arriva kan wor-
den gedaan om het openbaar ver-
voer in de wijk zo goed mogelijk te 
faciliteren. 
 

Collecte KWF 
Het Koningin Wilhelminafonds 
voor Kankerbestrijding (KWF) 
heeft dringend (meer) collectanten 
nodig. Van 5 t/m 10 september 
houden wij weer onze jaarlijkse  
collecte. Het geld wordt besteed 
aan onderzoek naar bestrijding van 
de gevreesde ziekte. Ook uw hulp 
is een stap naar een wereld zonder 
kanker. 
U kunt zich aanmelden bij collec-
tecoördinator Tiny Robroek 045-
546 40 70 
 

Inleveren kopy voor het septem-
ber-nummer van de wijkkrant 
Westernieuws vóór 15 augustus. 
westernieuws@kerkrade-west.nl 
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