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Evenementen in Kerkrade-West (17-11 tot 20-12) 
 

Dinsdag 18 november: 18.45- Filmmarathon The Hunger Games 

JT-Bioscoop 

Dinsdag 18 november: 20.30- Sneak Preview & Quiz JT-

Bioscoop 

Vrijdag 21 november: 20.00 RodaJC-Almera PLStadion 

Vrijdag 21 november: 20.00 Opening Multiply by sharing 

Werkplaats K  

Zaterdag 22 november: 20.11 Joode Stjeer Jalabal VVKW 

Sjtaater Hoes 

Zaterdag 22 november: 11.00-17.00 Multiply by sharing Werk-

plaats K 

Zaterdag 22 november: Intocht Sint en zwarte pieten Station 

Spekholzerheide  

Zondag 23 november: 10.00 uur Caeciliaviering Harm. St. Cae-

cilia Spekholzerheide  

Zondag 23 november: 11.30-17.00 Unicef Bridge Sjtaater Hoes 

Zondag 23 november: 11.00-17.00 Multiply by sharing Werk-

plaats K 

Zondag 23 november: 11.00-16.00 Zweedse markt Abdij Rolduc  

Dinsdag 25 november: 20.30 Sneak Preview & Quiz JT-

Bioscoop 

Dinsdag 25 november: 10.00-15.00 Zweedse markt Abdij Rol-

duc 

Woensdag 26 november: 20.15 Operavoorstelling Lélisir d-

Amore JT-Bioscoop 

Donderdag 27 november: 14.30 JT Plus voorstelling & Quiz 

Hector and the earch for happines JT-Bioscoop 

Vrijdag 28 november: 20.11 Kappetreffe VVKW Sjtaater Hoes 

Zondag 30 november: 12.00-19.00 Eerste Adventmarkt Terwin-

selen  

Zondag 30 november: Kerstmarkt 't Losse Steekje Café d'r Belg 

Zondag 30 november: 11.00 Peuter- en Kindervoorstelling Sint 

en Piet en het pratende paard JT-Bioscoop 

Maandag 1 december: 20.00 RodaJC-FC Oss PLStadion 

Dinsdag 2 december: 20.30 Sneak preview & Quiz JT-Bioscoop 

Woensdag 3 december: 14.30 Ladies only – Gooische vrouwen 

2 JT-Bioscoop  

6-7, 13-14 en 20-21 december: 11.00-17.00 Kerstwereld Rolduc 

Zondag 7 december: 19.00 uur Adventsconcert Mannenkoor 

David Heidsjer Tref.  

Dinsdag 9 december: Filmmarathon The Hobbit JT-Bioscoop 

Dinsdag 9 december: 20.30 Sneak preview & Quiz 

Donderdag 11 december: 14.30 JT Plus voorstelling & Quiz 

Gooische vrouwen 2 JT-Bioscoop 

Vrijdag 12 december: 20.00 RodaJC-NEC PLStadion  

13,14,20,21,24,26,27,28 en 31 december: Santa Express ZLSM  

Zaterdag 13 december: 19.30 uur Adventsconcert Callistus 

Parochielkerk Terwinselen 

Zondag 14 december: Koopzondag Kerkrade-West Terwinselen 

Zondag 14 december: 15.00-17.00 Kerstmatinee MO Napoli en 

de Old Time Swing Band Sjtaater Hoes  

Zondag 21 december: 14.30 RodaJC-FC Den Bosch PLStadion 

 

Actuele kunst tijdens vijfde editie Multiply by sharing 
 

Werkplaats K, gelegen aan de Elbereveldstraat 105, organiseert 

voor de vijfde keer haar open atelierweekend. 

Ook deze keer delen de 20 kunstenaars hun expositieruimten met 

12 andere kunstenaars uit de Euregio. 

Op vrijdag 21 november om 20.00 uur vindt de spectaculaire 

opening plaats. Op zaterdag 22 en zondag 23 november zijn de  

 

 

 

 

 

 

 

 
deuren open van 11.00 tot 17.00 uur. Wijkbewoners en overige 

belangstellenden mogen een kijkje nemen in alle ateliers. De 

kunstenaars zijn aanwezig voor een toelichting op hun werk. 

Bezoekers maken kennis met de nieuwste werken op het gebied 

van schilderen, fotografie, keramiek, beeldhouwen, porselein 

schilderen, illustratie, theatertechniek en zijdeschilderen. Op 

zaterdag en zondag zal tevens live muziek te beluisteren zijn. 

Tijdens vorige edities hebben zo'n 800 mensen de expositie Mul-

tiply by Sharing bezocht. Omdat dit de lustrumeditie van M.b.S. 

betreft is de entree én koffie of thee gratis. 

Meer informatie via www.werkplaatsk.nl 
 

 
 

Start verkoop Decemberzegels 
 

Op 18 november a.s. start de verkoop van de 

Decemberzegels. Het velletje Decemberzegels 

bestaat uit 20 zegels en is per vel en per set 

van 3 velletjes verkrijgbaar. 

Bij aankoop van 3 velletjes Decemberzegels 

ontvangt u een GRATIS Kookboekje, zolang 

de voorraad strekt! 

PostNL heeft in het afgelopen jaar het aantal straatbrievenbus-

sen behoorlijk verminderd, daarom adviseren we de kerstpost 

te deponeren in de speciale bussen in het postkantoor aan de 

Graverstraat.  

 
Zweedse markt in Abdij Rolduc 
 

De gemeente Kerkrade organiseert i.s.m. de Stichting Euriade een 

Zweedse markt. Aanleiding is de uitreiking van de Martin Buber-

plaquette aan Hare Majesteit Koningin Silvia van Zweden. De 

markt vindt plaats op zondag 23 en dinsdag 25 november in de 

bijzondere ambience van Abdij Rolduc. 

www.euriade.net/zweedsemarkt 

 
Eerste Adventmarkt rondom kerk Terwinselen 
 

Zin in een uitstapje in de buurt tijdens de donkere dagen? Op de 

Adventmarkt in Terwinselen kom je helemaal in de kerststem-

ming. Op de 1e Adventszondag, zondag 30 november, van 11.00 

uur tot 19.00 uur is Terwinselen het decor van een heuse advent-

markt. De markt wordt georganiseerd door het comité Terwinse-

ler Straatmarkt in samenwerking met vrijwilligers van de parochie 

Terwinselen. 
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Voorafgaande aan de opening van de adventmarkt zal er om 

10.00 uur in de kerk de H. Mis worden gevierd. De viering staat 

in het teken van de Adventstijd. Voor de kinderen is er een eigen 

kinderwoorddienst. Na afloop van de viering zal pastoor Frank 

Sweer de Adventmarkt officieel openen. De opbrengsten van de 

markt zijn bestemd voor het restauratiefonds van de kerk. 
 

 
 

In de Piusstraat, Dr.Nolensstraat en St. Hubertuslaan zullen rond-

om de kerk van Terwinselen diverse marktkramen staan. De 

winkels in de Piusstraat zullen deze dag ook open zijn. Gedurende 

de Adventmarkt is de kerk toegankelijk voor bezoekers en zullen 

diverse muzikale optredens door muziekgezelschappen worden 

uitgevoerd. 

Op het plein naast de kerk zullen twee grote verwarmde tenten 

worden geplaatst. De bezoeker van de Adventmarkt heeft hier de 

mogelijkheid om in kerstsfeer iets te drinken of te eten. 

Nog een aardige tip! Tijdens de Adventmarkt kunt u Roeë en 

Wiesse Sjtaatse Wien kopen. Aardig om thuis te drinken met de 

aankomende kerstdagen of om cadeau te doen. 
 

Terwinselen nodigt u uit voor haar eerste Adventmarkt in de 

prachtige straten rond de kerk en botanische tuin. De toegang is 

gratis. 
 

 
 

Kerstmarkt ’t Losse Steekje 
 

Hobbyclub ’t Losse steekje houdt op zondag 30 november haar 

jaarlijkse Kerstmarkt in haar clublokaal d’r Belg aan de Industrie-

straat 52. De zaal is open van 10.30 tot 16.00 uur. Entree vrij. 

 

Advents- en kerstprogramma Mannenkoor David Spek-

holzerheide 
 

Mannenkoor David Spekholzerheide gaat drukke weken tege-

moet. Rond de naderende advent en het kerstfeest zijn de mannen 

van David bijna elk weekend actief. Gestart wordt met de opluis-

tering van de eucharistieviering op de eerste adventszondag 30 

november om 10.00 uur in de parochiekerk van Terwinselen. Een 

muzikale start van de adventsmarkt en wellicht het ontstaan van 

een jaarlijks terugkerende traditie. 

Op 7 december vindt dan het adventsconcert plaats in de St. 

Martinuskerk te Spekholzerheide. Daarmee keert dit traditionele 

concert terug naar zijn oorspronkelijke locatie, na enkele jaren – 

noodgedwongen – gezworven te hebben binnen Kerkrade-West. 

Ook nu weer heeft het mannenkoor gekozen voor veel bekende 

advents- en kerstliederen en heeft men zich weer verzekerd van 

de medewerking van een aantal artiesten op divers gebied. Behal-

ve het koor zelf, dat onder leiding staat van Jan Gouders, werken 

mee: Vocal Ensemble Le Tre Voci, Mirna van Kempen-Senden, 

hobo; Patrick Heckmans, viool en voor de pianobegeleiding zorgt 

de vaste pianiste Pavlina Heckmans-Ognianova. Dank zij de 

aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel zal de temperatuur in 

de kerk voor de toehoorders op een aangename hoogte zijn. Men 

realiseert zich bij David, dat een kerk geen comfortabel 'bestoel-

de' concertzaal is en men beperkt de duur van het concert dan ook 

tot twee maal drie kwartier met een korte pauze. Waarop niet 

wordt beknibbeld, is de diversiteit aan muzikale uitingsvormen. 

Aanvang van het concert is om 19.00 uur. Kaarten zijn in de 

voorverkoop verkrijgbaar bij alle leden en bij de bekende voor-

verkoopadressen in Spekholzerheide. Tevens zijn er nog kaarten 

te koop aan de avondkassa, tenzij uitverkocht. Toegangsprijs: € 

8,- 

Op 14 en 21  december treedt het koor voor het voetlicht tijdens 

de welbekende kerstmarkt te Rolduc "Kerstwereld", waar David 

telkens om 14.30 uur een half uur zingt in de abdijkerk. 

Tenslotte volgt dan op 26 december om 11.15 uur de opluistering 

van de traditionele Stichtingsmis van Mannenkoor David Spek-

holzerheide in de eigen parochiekerk. 

 

 
 

Wegens groot succes extra bioscoopzalen voor Gooische 

Vrouwen 2 
 

De bioscoopfilm Gooische Vrouwen 2 wordt dé Nederlandse 

filmsensatie van het najaar, zo blijkt uit de reeds verkochte tic-

kets. Voor de Ladies Only op woensdag 3 december zijn al meer 

dan 8000 tickets verkocht en dit aantal blijft maar stijgen. Van-

wege de overweldigende vraag zet JT Bioscopen in alle theaters 

extra bioscoopzalen in, zodat iedereen op goede plaatsen kan 

genieten van Cheryl, Anouk, Claire en Roelien. 

Tickets zijn te bestellen via www.jt.nl of de JT app. 
 

Speciaal voor Gooische Vrouwen 2 heeft JT Bioscopen in sep-

tember de voorverkoop gestart voor de eerste speelweek van de 

film, welke van 4  tot en met 9 december loopt. Op deze manier 

zijn enthousiaste filmbezoekers verzekerd van de beste plaatsen. 

Daarnaast is de voorverkoop gestart van de Ladies Only op 3 

december. 

 

Over Ladies Only 

JT Bioscopen organiseert iedere maand een Ladies Only, alleen 

voor dames. Voor slechts € 12,50 ontvangen bezoekers een  ticket 

voor de film plus een lekker hapje en drankje, toegang tot de 
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foyer vol leuke stands, een goodiebag en een avond vol vermaak. 

De Ladies Only van Gooische Vrouwen-2 op 3 december wordt 

een speciale  glamour editie. 
 

 
 

Kerstwereld Rolduc 
     

Ook dit jaar organiseert Rotaryclub Kerkrade weer een sfeervolle 

Kerstmarkt op 6-7, 13-14, 20-21 december  (11- 17 uur)  in de  

kruisgangen van Abdij Rolduc. 

De opbrengst is geheel bestemd voor ondersteuning "taalcoaches 

Vluchtelingenwerk" en aanschaf "Shelterboxen" voor gebieden 

die door een ramp getroffen werden. 

Bij ruim 70 standhouders heeft U een gevarieerde keuze uit arti-

kelen. 

Voor de kinderen is een ruimte ingericht waar zij kunnen knutse-

len, en waar een kerstfoto gemaakt wordt. 

In de Abdijkerk verzorgen verschillende koren, muziekgezel-

schappen, en leerlingen van de Muziekschool optredens. Ook aan 

een poppentheater is gedacht.  

Geen Kerstmarkt zonder Kerstkribbe, wafels en warme chocomel! 

De entree bedraagt € 3,50 voor volwassenen en € 1,50 voor kin-

deren.(incl. foto) 

Voor uitvoerige informatie over standhouders, cultureel pro-

gramma, en goede doelen kijk op onze website: 

www.kerstwereldrolduc.nl 
 

 
 

Adventsconcert Harmonie St. Callistus 
 

Voor het 6-de jaar op rij geeft Muziekvereniging St. Callistus 

o.l.v. Ferry Logister een adventsconcert in de parochiekerk van 

Terwinselen en wel op zaterdag 13 december a.s. Dit jaar wordt 

medewerking verleend door Zangkoor Harmonia Simpelveld en 

sopraan Véronique Meuffels. De presentatie is in handen van Paul 

Gulikers. 

Het repertoire bestaat uit zowel traditionele kerstmuziek als ei-

gentijdse melodieën en biedt dus voor elk wat wils. 

Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is vanaf 19.00 uur 

open.  

Er wordt een pauze gehouden, waarin gelegenheid is om een 

consumptie te kopen. 

Entreekaarten à € 8,00 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de 

leden van St. Callistus. Aan de avondkassa is de prijs € 10,00. 

Driebandenvereniging Wilhelmina 
 

Het ledenaantal van de Kerkraadse driebandenvereniging “Wil-

helmina” gehuisvest in het gelijknamige Cafe van Paul Fohler aan 

de Akerstraat, is de laatste jaren door allerlei oorzaken behoorlijk 

geslonken en fiks teruggelopen. 

De zestig en zeventig plussers acteren wekelijks op de vaste club-

avond (maandag) en spelen onderling om de jaarlijkse clubtitel 

gemiddeld 24 wedstrijden in een onderlinge competitie tegen 

elkaar. Soms worden er ook nog andere spelsoorten gespeeld in 

kleine tournooitjes zoals Libre en Bandstoten. 

Kortom, het is altijd gezellig en sfeervol op de clubavond. Geinte-

resseerden die graag een potje biljart willen spelen in een ouder-

wetse ambiance, kunnen vrijblijvend contact opnemen met kaste-

lein Paul Fohler (045-5410123) en/of Willem van Kuijck (06-

51503060). 
 

 
 

Wandelclub Willeo 
 

De ouderenwandelclub Willeo uit Kerkrade, sinds 2007 actief, 

kan weer  nieuwe leden aanwerven. Er wordt in de lente en zomer 

gemiddeld 3x per maand gewandeld in o.a. het Heuvelland en 

omstreken en soms in de Belgische grensstreek. In de herfst en 

winter wordt het aantal wandelingen per maand teruggebracht 

naar twee. Gezelligheid, sportiviteit en vooral de sociale contac-

ten staan centraal bij de wandelingen. Gemiddeld zijn de wande-

lingen 10 kilometer lang. 

De contributie bedraagt slechts €4,00 per maand. Aan het eind 

van het wandeljaar worden de leden verrast met een gezellig 

etentje. 

Mocht u geïnteresseerd zijn om lid te worden dan kunt u vrijblij-

vend contact opnemen met de organisatoren van de wandelvere-

niging, te weten Willem van Kuijck (06-51503060) en Leo Meels 

(06-38239349). 

 

Het is Kersttijd bij de Miljoenenlijn 
 

Ervaar de vertrouwde nostalgische Kerstsfeer uit grootmoeders-

tijd tijdens uw stoomtreinreis met de speciale Kerst Express. 

Zacht zet de puffende stoomlocomotief de Kerst Express in be-

weging. De stoomverwarming verwarmt uw rijtuig comfortabel, 

terwijl slierten stoom uw raam versieren aan de buitenzijde. Ge-

niet van het prachtige winterlandschap van Zuid-Limburg met de 

Kerst Express. 

In Simpelveld bevindt zich het kloppende hart van de Zuid-

Limburgse Stoomtrein Maatschappij. In en rondom het 100 jaar 

oude stationsgebouw wordt u door onze vrijwilligers meegeno-

men naar een Kerst anno 1926. Graag begroeten wij u hier in stijl 

met ouderwetse Kerstmuziek, vuurkorven en versieringen. Ter-

wijl kinderen druk speuren naar het “Gouden Cadeau” en een 

kijkje nemen in de werkwagon van de Kerstelven, kunt u genieten 

in onze brasserie van warme chocomel of een heerlijke lunch of 

feestelijk Kerstdiner. 

 

De Kerst Express rijdt meerdere keren per rijdag en u kunt uw 

reis starten te Simpelveld of te Valkenburg. 
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In Simpelveld vertrekt de trein om 11.30 uur, 14.00 uur en 16.30 

uur naar Valkenburg. 

In Valkenburg vertrekt de trein om 12.30 uur, 15.00 uur en 17.30  

uur naar Simpelveld. 
 

 
 

Kerstmatinee MO Napoli Kerkrade en Old Time Swing-

band 
 

Mandoline Orkest Napoli en dansorkest Old Time Swingband 

organiseren op zondag 14 december van 15:00 tot 17:00 uur 

gezamenlijk hun eerste kerstmatinee in het Sjtaater Hoes, Schaes-

bergerstraat 27 te Kerkrade-West (Terwinselen). De OTSB brengt 

kerstmuziek uit de swingende jaren 40 en 50 ten gehore. Het 

Mandoline Orkest Napoli zal eveneens haar beste muzikale been 

voorzetten. Tevens is er gelegenheid om hierna nog een uurtje te 

dansen. Entree is Gratis (een vrijwillige bijdrage is welkom). 
 

 
 

5 Jaar Marvin Entertainment 
 

Op zondag 19 oktober j.l. bestond Marvin Entertainment alweer 5 

jaar.  Met een nog altijd groter groeiende klantenkring en inmid-

dels meer dan 10 jaar podiumervaring als DJ is Marvin niet meer 

weg te denken uit de muziekindustrie van Kerkrade en Parkstad.  

Ook voor de komende 5 jaar staan er al mooie dingen op de plan-

ning. De vernieuwing van de huisstijl is hiervan slechts het begin. 

De komende maanden zullen wij op tal van plekken opduiken in 

een nieuw fris jasje.  

Vanzelfsprekend blijft de service naar onze klanten toe onze 

belangrijkste doelstelling. Door regelmatig te investeren en uit te 

breiden trachten wij er iedere keer opnieuw elke klant te voorzien 

van een passend aanbod. Zo hebben we dat de afgelopen 5 jaar 

gedaan en zo zullen we dat ook de komende 5 jaar blijven doen! 

 

Nieuwjaarsconcert KSO 
 

Het traditionele Nieuwjaarsconcert vindt plaats op zaterdag 3 

januari 2015. Meewerken jonge en regionale solisten en de pre-

sentatie is in handen van Fer Kousen. Het geheel staat onder 

leiding van Manon Meis. 

In verband met verbouwing is het Parkstad Limburg Theater 

Kerkrade gesloten. In verband hiermee wordt het concert uitge-

voerd in de voormalige kerk  van de Blijde Boodschap aan de 

directeur van der Mühlenlaan in Kerkrade. 

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij o.a.: 

Kapsalon Maré Akerstraat en Boekhandel Schreurs Graverstraat. 

 

 
 

Zorgcentrum Firenschat, gelegen in de Schaesbergerstraat 

25 in Terwinselen. 
 

Zondag 23 november: Muziekmiddag om 18.00 uur , in het 

restaurant ( Hans en Marie-José  Belvauer). 

Woensdag 26 november: Wiener-café om 18.00 uur, in het res-

taurant. 

Vrijdag 28 november: Frieten avond om 16.30 uur, in het restau-

rant. 

Zondag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur grote Ad-

ventsmarkt in Zorgcentrum Firenschat 

Dinsdag 2 december: Kleding verkoop Kerkhoffs mode om 9.30 

uur tot 12.00 uur in de kapel. 

Woensdag 3 december: Filmavond om 18.00 uur, in de kapel. 

Vrijdag 5 december: Sinterklaas kienen om 15.00 uur, in het 

restaurant. 

Zondag 7 december: Kienen om 18.00 uur in het restaurant. 

Woensdag 10 december: Filmavond om 18.00 uur in de kapel. 

Zondag 14 december: Muziekavond om 18.00 uur, in het restau-

rant Alpen duo Parkstad. 

Zondag 21 december: Kienen om 18.00 uur, in het restaurant. 

 

 


