
WESTERNIEUWS | Mei 2017 - 6e Jaargang nummer 65 | Wijkkrant voor Kerkrade-West 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lou Thissen heeft zijn opleiding 
gehad aan de Academie voor beel-
dende vorming in Tilburg. 
Behalve door zijn opleiding is Lou 
beïnvloed door visuele indrukken 
tijdens zijn reizen door o.a. Italië. 
Daarbij heeft hij zich ontwikkeld tot 
beeldend kunstenaar. 
De disciplines schilderen, beeld-
houwen en tekenen beheerst hij op 
een uitmuntende wijze, waarbij hij 
vakmanschap en techniek als essen-
tiële fundamenten beschouwd. 
Zijn inspiratie put hij uit alles wat de 
mens letterlijk en figuurlijk be-
weegt, zoals muziek, dans en sport. 

 
 
 
 

Bijzonder geïnteresseerd is hij in 
paarden(sport) en engelen uit zijn 
favoriete land Italië, hetgeen na-
drukkelijk in zijn werken is terug te 
vinden. 
 
Lou Thissen woont in Landgraaf en 
heeft al heel wat jaren ervaring als suc-
cesvol kunstenaar en kunstdocent in 
Limburg. Hij heeft een eigen expressie-
ve en kleurrijke beeldtaal ontwikkeld. 
Recent maakte hij een beeld voor de 
schutterij in Landgraaf van een schutter 
uit een boek van Frans Erens met de 
naam ‘d’r Mathies’. Naast beeldhouw-
werken maakt hij onder meer schilderij-
en en grafieken van sport, portretten en   
hommages  aan grote kunstenaars.   
 
Lou Thissen presenteert onze Cultuur-
avond op 18 mei in het gebouw Werk-
plaats K / Vrije Academie.  Elbereveld-
straat 105. Aanvang 19.30 uur. Entree €  
2.50  incl. koffie/thee. 
Aanmelden mag, hoeft niet.  cul-
tuuravondwest@gmail.com 
Cultuuravond West wordt georgani-
seerd door Bewonersplatform Kerkrade-
West, VAZOM en Werkplaats K. 

Activiteiten in Kerkrade-West 
 
t/m 31-5-2017: Beeldentuin Yaka 
Abdij Rolduc 
t/m 29-6-2017: Expositie Theater van 
het leven Abdij Rolduc 
5 en 7-5-2017: 12.30 uur Moederdag-
knutselen GaiaZoo 
Maandag 1-5-2017: 20.00 uur Movie 
Pass Exclusive – King Arthur – The 
legend of the Sword Vue Bioscoop 
7, 14, 21 en 28-5-2017: 10.30 uur 
Historische rondleiding Rolduc 
Zondag 7-5-2017: 20.00 uur Sneak & 
Quiz Vue Bioscoop 
Zondag 7-5-2017: 12.00 uur Op reis 
door GaiaZoo 
Zondag 7-5-2017: 12.00-15.00 uur 
Open dag Jemus Jaad (Kasperenstraat) 
Dinsdag 9-5-2017: 19.30 uur Alzhei-
mer café ZC Tobias 
Woensdag 10-5-2017: 20.00 uur La-
dies Night – Snatched Vue Bioscoop 
Donderdag 11-5-2017: 20.00 uur 
National Theatre Live – Obsession Vue 
Bioscoop 
Zondag 14-5-2017: 11.00 Rondleiding 
micro-brouwerij Abdij Rolduc 
Zondag 14-5-2017: 20.00 uur Sneak & 
Quiz Vue Bioscoop 
Zondag 14-5-2017: Moederdag in 
GaiaZoo 
Dinsdag 16-5-2017: 14.00 uur Vue 
Plus – Margeruite Vue Bioscoop 
Donderdag 18-5-2017: 19.30 uur 
Cultuuravond West Werkplaats K 
20 en 21-5-2017: Instant composing 
workshop Abdij Rolduc 
Zondag 21-5-2017: 20.00 uur Sneak & 
Quiz Vue Bioscoop 
Zondag 21-5-2017: 10.00-17.00 uur 
Terwinseler straatmarkt 
Woensdag 24-5-2017: 20.00 uur Block 
BUster Night – Pirates of The Caribean 
– Dead men tell no tales Vue Bioscoop 
Donderdag 25-5-2017: Miljoenenlijn-
dag ZLSM Station Simpelveld 
25-28-5-2017: Schweizer Trach-
tengruppe Blummenstein 
Donderdag 25-5-2017: 18.00-21.00 
uur Soep met een verhaal WerkplaatsK  
27-28-5-2017: Int. Jeugdtoernooi 
Voetbal FCKW 
Zondag 28-5-2017: 20.00 uur Sneak & 
Quiz Vue Bioscoop 
Zondag 28-5-2017: Slotconcert Can-
taRode Festival Abdij Rolduc 
Dinsdag 30-5-2017: 14.00 uur Vue 
Plus – The Founder Vue Bioscoop 
3,4 en 5-6-2017: 10.00-14.00 uur Pink-
pop bij Darteldome 
 

CULTUURAVOND WEST 18 mei 2017 
presenteert: Lou Thissen  
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t/m 29 juni Expositie: Thea-
ter van het leven 
De titel van deze expositie is de 
vertaling van beelden zoals het 
leven zich aan ons vertoont in 
al zijn verscheidenheid, klank-
kleur en ook sombere voorstel-
lingen. In zijn werk vertelt Paul 
Parren wat hij ziet en voelt, het 
spel van gedachten en materia-
len, m.b.h. getekenschilderde 
collages (schildertekeningen). 
Dagelijks gratis te bezichtigen 
in onze kruisgangen. Kijk voor 
meer informatie op 
http://www.paulparren.nl. 
 

Berberaap- en moederdag-
knutselen 
Kom je ook knutselen in 
GaiaZOO op 5 en 7 mei 2017 
van 12.30 tot 15.00 uur.  
Je kunt verschillende knutsel-
werkjes maken die alles te 
maken hebben met Moederdag 
en de berberaap. Het knutselen 
is gratis, inschrijving vooraf is 
niet mogelijk. 

International Macaque Week  
Rondleiding berberapengebied 
Over enkele weken arriveert 
een groep berberapen in 
GaiaZOO. Zij zullen het ruime, 
natuurlijk leefgebied dat nu 
gebouwd wordt gaan bewonen. 
Ben jij ook zo benieuwd naar 
hun toekomstige verblijf? Kom 

dan voor een sneak preview 
onder leiding van een 
GaiaZOO medewerker op 7 
mei a.s. Om 12.00 uur! 
Entree: vrijwillige bijdrage aan 
het BMAC project of koop een 
leuke gehaakte berberaap of 
button! Vol = vol 
 

Op reis door GaiaZOO zoals 
je nog niet eerder deed! 

Ga op pad met een 
ervaren GaiaGids, 
bewonder 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 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. 
Wanneer: elke eerste zondag 
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 mogelijk 
(vol = vol) 
 

Historische rondleiding met 
bezoek aan de Rolduc micro-
brouwerij 
Tijdens de rondleiding op 14 
mei 2017 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. 
 

Moederdag in GaiaZOO 
Zondag 14 mei is 
het Moederdag. Tijd 
om je moeder extra 
in het zonnetje te 

zetten. Trakteer haar eens op 
een dagje GaiaZOO! 
Bezoek ook de dierenmoeders 
in GaiaZOO. 
 

Terwinseler Straatmarkt 
Op 21 mei 2017 is alweer voor 
de 43e keer de Terwinseler 
Straatmarkt. Van 10.00 tot 
17.00 uur staan de straten 
rondom de kerk van Terwinse-
len weer bomvol  koopjes, 
amusement, kinderattracties en 
live muziek. Op het Piusplein 
spetterend optreden van Tonca, 
dé feestband van het Zuiden! 

Het aantal bezoekers in de 
afgelopen jaren varieerde vol-
gens politiegegevens tussen de 
35.000 en zelfs 60.000 bezoe-
kers vanuit Nederland, België 
en Duitsland.  
Handelaren uit het hele land 
prijzen op vaak originele ma-
nier hun waar aan. Duizend en 
één koopjes vindt u op de Ter-
winseler Straatmarkt. Daarnaast 
komen vanuit het hele land 
ongeveer 10 tot 20 oude am-
bachten hun kunnen presente-
ren. 
Tot op heden is en blijft de 
Terwinseler Straatmarkt exclu-
sief en dit komt mede omdat de 
markt één van de grootste van 
Limburg is en daarnaast ook de 
eerste in het seizoen. De prach-
tige ligging rond de kerk en 
Botanische Tuin geeft een 
bijzondere toegevoegde waarde 
aan de Terwinseler Straatmarkt. 
Nog steeds heel uniek voor een 
dergelijk evenement is de gratis 
toegang en dat alweer meer dan 
veertig jaar lang. 
 

Harmonie St. Callistus geeft 
concert tijdens straatmarkt 
Op zondag 21 mei vindt de 
Terwinseler Straatmarkt plaats. 
Een straatmarkt, waar traditio-
neel niet alleen koopwaar 
wordt aangeboden en oude 
ambachten bewonderd kunnen 
worden, maar waar ook altijd 
plaats is voor live muziek. 
Vóór het Sjtaater Hoes aan de 
Schaesbergerstraat wordt een 
gezellig terras ingericht. Bij 
droog weer zal Harmonie St. 
Callistus o.l.v. dirigent Ferry 
Logister hier van 12.00 tot 
12.45 uur een concert geven. 
Dirigent en leden hopen vele 
toehoorders te mogen begroe-
ten! 

Inleveren kopij voor het 
juni-nummer van de 
wijkkrant Westernieuws 
vóór 20 mei.  
westernieuws@kerkrade-
west.nl 
Westernieuws is een uitgave van 
SND Uitgeverij Kerkrade. 
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Miljoenenlijndag 
De vrijwilligers van de Zuid-
Limburgse Stoomtrein Maat-
schappij geven je een uniek 
kijkje achter de schermen! 
Onze diverse werkgroepen 
geven demonstraties over hun 
werkzaamheden en vertellen je 
alles over de techniek, de trei-
nen, de historie en de natuur 
van en rond de Miljoenenlijn. 
Tevens zal deze dag een specia-
le materieelshow worden gege-
ven om je kennis te laten ma-
ken met de uitgebreide collectie 
stoom- en dieseltreinen. 
Tijdens de Miljoenenlijndag op 
25 mei 2017 zullen we apart 
stilstaan bij het het 90-jarig 
bestaan van onze Breda- en 
Pullman restauratierijtuigen! 
De treinen van de Miljoenenlijn 
rijden tijdens de Miljoenenlijn-
dag volgens reguliere dienstre-
geling. 
 

Schweitzer Trachtengruppe 
Blumenstein te gast bij Man-
nenkoor David 
Legendarische concerten wor-
den voortgezet 

 

Vanaf Hemelvaartsdag 25 
mei tot en met zondag 28 mei 
heeft het Mannenkoor David 
Spekholzerheide weer gasten 
uit Zwitserland. Deze keer is 
het de Trachtengruppe Blumen-
stein uit het gelijknamige dorp 
in het Berner Oberland. 
Op zaterdag 27 mei geeft dit 
gezelschap weer een van de 
legendarische concerten die 
jaren geleden ook al plaatsvon-
den in de St. Martinuskerk van 
Spekholzerheide. 
Het wordt een avond met alle 
denkbare Zwitserse folklore op 
het gebied van muziek en 
volksgebruik onder de titel 
"Berner Oberland grüsst/groet 
Kerkrade. Het programma 
omvat onder andere: 
Jodlerzang (met de hele groep, 
in duet, in kwartet en solis-
tisch), Trachtentanz, vendel-
zwaaien, Alphornbläser, 
Schweitzer Örgeligroep (trio of 
kwartet met accordeon en con-
trabas, ook wel eens met klari-
net). En natuurlijk niet te verg-
eten de indrukwekkende entree 

met Alpaufzug mit Treichler 
(koeklokken), begeleid door 
een fraai uitgedost gezelschap 
in feestelijke klederdracht. 
Voor elk wat wils dus. 
De Zwitserse Folkloreavond 
wordt om 20:00 uur met een 
drietal liederen geopend door 
de gastheer waarna het Zwit-
serse gezelschap voor het nodi-
ge spektakel gaat zorgen om 
dan gezamenlijk met het Man-
nenkoor David een prachtige 
zeer gevarieerde avond af te 
sluiten. 
De toegangskaarten kosten € 
10,- en zijn te verkrijgen op de 
volgende voorverkoopadressen: 
Drukkerij Schreurs (Graver-
straat), Primera (Carboonplein) 
en Heidsjer Trefpunt (Patro-
naatstraat). Aan de avondkassa 
zijn er alleen nog kaarten à € 
10,- verkrijgbaar als het concert 
niet vooraf is uitverkocht. 
 

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 
25 mei vanaf 18.00 uur geser-
veerd. Adres Werkplaats K: 
Elbereveldstraat 105 in Kerkra-
de-West.  
 

Internationaal jeugdvoetbal 
toernooi FC Kerkrade-West 
Op 27 en 28 mei 2017 is het 
eerste weekend van het Interna-
tionaal Jeugdtoernooi georgani-
seerd door fckw. Locatie: 
Voetbalterrein Industriestraat 1 
Kerkrade-West. 
Voor meer informatie kijk op 
www.fckw.nl 
 

Reunie Basisschool De 
Gracht 
Wij zijn bezig met het organi-
seren van een reünie van ons 
schooljaar van de basisschool 
op de Gracht. Het gaat over de 
klas die in 1959 de communie 
heeft gedaan, sommige leer-
lingen zijn pas later op school 
gekomen maar we zijn onge-
veer allemaal in 1964 van 
school gegaan, dus de meesten 
zijn of worden 65 jaar en dat 
leek ons een leuke gelegenheid 
om die reünie te houden. Heeft 
iemand op deze klas gezeten of 
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ken je iemand, dan s.v.p. con-
tact opnemen met Hanny Ge-
ring-Vroemen 06 36 515 755. 
Wij hopen natuurlijk op veel 
reacties.  
 

Wijkpunt Firenschat 
Even geen zin om boodschap-
pen te halen of een warme 
maaltijd klaar te maken, dan 
kunt u samen met andere wijk-
bewoners een warme maaltijd 
nuttigen, in het restaurant 
Sjaater Tsimmer van wijkzorg-
centrum Firenschat. Schaesber-
gerstraat 25 in Terwinselen. 
Tussen 12.00 uur en 13.30 uur 
en om 17.00 uur. U kunt dan 
kiezen uit 2 menu’s (soep, 
hoofdgerecht, dessert en kof-
fie/thee). U betaald hier € 10,60 
voor. Wordt u een van onze 
vaste gasten, dan betaald u € 
8,50. Ook kunt u als wijkbewo-
ner deelnemen aan een van 
onze wekelijkse of grote activi-

teiten. Voor sommige activitei-
ten wordt een kleine bijdrage 
gevraagd. Meer informatie: 
wijkpunt Firenschat of mede-
werkers van activiteitenbege-
leiding. Telefonische bereik-
baar: 045-5468468. 
Woensdag 3, 17 en 31 mei: 
Film kijken in de Kapel, aan-
vang: 18.00 uur. 
Zondag 7 en 28 mei: Kienen 
in het restaurant, aanvang: 
18.00 uur. 
Vrijdag 12 mei: Schoenenver-
koop door Carma, in de Kapel, 
aanvang: 10.00 uur tot 12.00 
uur. 
Zondag 14 mei: muziekmid-
dag, in het restaurant, aanvang 
18.00 uur.  
Zondag 21 mei: Terwinseler 
straatmarkt, met leuke kraam-
pjes en buitenterras, DJ Wen is 
aanwezig. 
Woensdag 24 mei: H. Mis in 
de Kapel, aanvang: 16.45 uur 

Vrijdag 26 mei: Fritesavond in 
het restaurant, aanvang 16.30 
uur. 
 

Pinkpop bij Darteldome 
Tijdens het Pinkpop Weekend 
ontvangen alle kinderen, bij een 
betaalde entree op zaterdag 3 
juni, een weekend bandje die 
toegang verschaft voor zaterdag 
3 juni, zondag 4 juni en 
maandag 5 juni 2017. 
Darteldome Kerkrade is op 3, 4 
en 5 juni van 10:00 tot 14:00 
uur geopend. 
 

Heilust A kampioen 
De kaartcompetitie kwajongen 
in Kerkrade, georganiseerd 
door de Centrale voor Ouderen, 
is beslist. Met nog twee wed-
strijden te spelen heeft Heilust 
A de titel in de wacht gesleept. 
Naaste concurrent Blijerheide 
werd in een onderling duel met 
een 40-24 nederlaag huiswaarts 
gestuurd waardoor het A-team 
van Heilust de vlag kon hijsen. 

Het team bestond uit de vol-
gende koppels: Schröder-
Schepers, Gouders-Gouders, 
Grooten-Hansen en Bejas-
Bejas. 
 

Zilver Judoka Mik Dohmen 
op NK Judo -18 jaar 
Nadat twee weken eerder voor 
de 9 keer het Limburgs Kampi-
oenschap werd gewonnen stond 
nu het NK in Groningen op het 
programma. De 15 jarige Mik   
getraind door Bart Van Drunen 
won in voorrondes alle partijen 
snel met Ippon. De kwartfinale 
werd met een armklem gewon-
nen van Klokman uit Friesland 
. In de halve finale werd Mat-
thijs Dicke uit Den Haag ver-
slagen met drie strafpunten en 
dus Ippon. In de finale tegen 
Van Oort uit Den Bosch werd 
een snelle achterstand ondanks 
twee straffen niet meer wegge-
werkt en dus een Zilveren plak 
op dit NK.  
Een mooi resultaat na de Ne-
derlandse titel in 2014 en het 
goud met zijn team in 2016 nu 
dus Zilver op het Nk -18 jaar . 
 

Samen Leven wijkpunten 
Op diverse plekken in de Kerk-
raadse wijken zijn Wijkpunten 
‘Samen Leven’ opengesteld. 
Deze wijkpunten zijn de basis 
van de gezamenlijke visie over 
de welzijns- en zorgactiviteiten 
in de wijken en buurten van de 
Samen Leven partners Mean-
derGroep Zuid- Limburg, LE-
VANTOgroep, SGL, XONAR, 
Impuls, Radar, GGD Zuid 
Limburg, het Platform Maat-
schappelijke Ondersteuning 
Kerkrade en de gemeente Kerk-
rade. Burgers kunnen in de 
wijkpunten terecht met hun 
hulpvraag, hulpaanbod én met 
hun ideeën.  
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