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De gemeente Kerkrade bespreekt 
momenteel de toekomst van het 
voormalige schoolgebouw aan de 
Spekhofstraat in Spekholzerheide. Het 
gebouw kwam in 2012 leeg te staan 
na constatering van enige scheurvor-
ming tussen beton-
platen en de Kerk-
raadse scholenroof. 
Nu vijf jaar later 
blijkt na onderzoek 
door o.a. de Techni-
sche Commissie 
Bodembeweging 
(Tcbb) en andere 
deskundigen dat het 
gebouw, na enige 
aanpassingen ge-
woon weer gebruikt 
kan gaan worden. 
Nieuwe kansen dus 
voor het duurste 
gebouw van Kerk-
rade (kosten 21,2 
miljoen). Het 14.000 
vierkante meter grote 
multifunctionele ge-
bouw kan binnen 
korte tijd weer in 
gebruik genomen 
worden inclusief de 
sportvelden en de 
naastgelegen sporthal 
Kerkrade-West door 
tal van organisaties 
zoals: Stichting Pop-
muziek Parkstad, 
Jeugd- en Jongeren-
werk, de Ruilwinkel, 
de Voedselbank, Bi-
bliotheek, Wereld 
Muziekconcours, 
sportcentrum, Buurt-
kamer, bedrijfsruimte 
voor startende ver-
nieuwende bedrijven 
en expositieruimte 
voor kunstenaars 
maar door haar multi-  
functionele karakter  

 
 
 

ook bijzonder geschikt voor dageve-
nementen zoals korendagen, lezingen, 
bedrijfsevenementen enz. enz. Als 
Bewonersplatform Kerkrade-West en 
bewoners zien we vele nieuwe kansen 
en een mooie toekomst. 

Activiteiten in Kerkrade-West 
 

8, 15, 22, 25 en 29-10-2017: Historische 
rondleiding Rolduc 
t/m 30-10-2017: Expositie Jacqueline 
Hüber Abdij Rolduc 
Zondag 8-10-2017: 11.00- Eurode schaak-
toernooi Abdij Rolduc 
Zondag 8-10-2017: 18.00-20.00 Kienavond 
Firenschat 
Dinsdag 10-10-2017: 14:00 uur Vue opera: 
La Boheme Vue bioscoop 
Woensdag 11-10-2017: 20:00 uur Ladies 
Night: Alles voor elkaar Vue bioscoop 
Vrijdag 13-10-2017: 18:30 uur Poolse film: 
Botoks Vue bioscoop 
Vrijdag 13-10-2017: Film Before the Flood 
Columbus Kerkrade 
13, 14 en 15-10-2017: Multiply by Sharing 
Werkplaats K 
Zaterdag 14-10-2017: 18.30 uur RodaJC-
NAC PL Stadion 
Zondag 15-10-2017: 15:00 uur Poolse film: 
Botoks Vue bioscoop 
Zondag 15-10-2017: 11.00- Stadsloop 
Achilles Sport Markt Kerkrade-C 
Maandag 16-10-2017: 19:30 uur Movie-
pass excl. The mountain between us Vue 
bioscoop 
Dinsdag 17-10-2017: 19:00 uur Dubbelfris 
event: Home again Vue bioscoop 
Dinsdag 17-10-2017: 21:00 uur Poolse 
film: Botoks Vue bioscoop 
Zaterdag 21-10-2017: 19.00 uur Golden 
Earring Rodahal 
Zondag 22-10-2017: 11.00-15.00 uur Open 
dag Hof van Gaia 
Zondag 22-10-2017: 18.00-20.00 uur 
Kienavond Firenschat 
Maandag 23-10-2017: 20:15 uur Vue 
ballet: Alice adventures in wonderland Vue 
bioscoop 
Dinsdag 24-10-2017: 14:00 uur Vue ballet: 
Alice adventures in wonderland Vue bio. 
Woensdag 25-10-2017: 19.45 uur RodaJC-
Groningen PL Stadion 
Woensdag 25-10-2017: 20:00 uur Block-
buster night: THOR, Ragnarok Vue bios. 
Donderdag 26-10-2017: 18.00-21.00 uur 
Soep met een verhaal Werkplaats K 
Zaterdag 28-10-2017: 18.30 uur RodaJC-
Feyenoord PL Stadion 
Zondag 29-10-2017: Seinwezendag Station 
Simpelveld 
Dinsdag 31-10-2017: 21:00 uur Vue clas-
sic: The Shining Vue bioscoop 
Dinsdag 31-10-2017: 14:00 uur Vue plus: 
Sprakeloos Vue bioscoop 

Nieuwe kansen voor de 
voormalige Campus WEST 
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8, 15, 18, 22, 25, 29 oktober 
Historische rondleiding door 
Abdij Rolduc. Aanvang: zon-
dag 10:30u. In de schoolvakan-
ties ook op woensdagmiddag 
om 16:00u. Elke eerste zondag 
van de maand is er een Duitsta-
lige rondleiding. Prijs: €6,50 
p.p. incl. 1 kop koffie/thee. 
 
t/m 30 oktober Expositie 
Jacqueline Hüber 
Jacqueline Hüber is geïnspi-
reerd door mensen, uitdrukkin-
gen en stemmingen. Ze werkt 
met diverse materialen. Dage-
lijks gratis te bezichtigen in de 
kruisgangen van Rolduc. 
 
8 oktober Historische rond-
leiding met bezoek aan de 
Rolduc micro-brouwerij. 
Tijdens deze rondleiding be-
zoekt u de abdijkerk met crypte 
en de rococobibliotheek en 
eindigt u met een kleine proe-
verij in de Rolduc brouwerij, 
waar de brouwer u iets over het 
brouwproces zal vertellen. Er 
zijn 2 aanvangstijden mogelijk: 
10:00 uur en 11:15 uur. Prijs: 
€ 8,50 per persoon incl. een 
kleine proeverij. Aanmelden 
kan tot zaterdag 17:00 uur via 
receptie@rolduc.com of via 
045-5466888. 
 
8 oktober Eurode Schaak-
toernooi 
Elk jaar vinden het grensover-
schrijdend schaaktoernooi Eu-
rode Open en de Eurode 
Jeugdkampioenschappen plaats 

in Abdij Rolduc. Ontvangst om 
11.00u. Prijsuitreiking: 17:00u. 
Inschrijfgeld voor senioren € 
10,00, voor jongeren € 5,00. 
Kijk voor meer informatie op 
http://www.svkerkrade.nl/Euro
deOpen.html 
 

Inloopdagen voor mantelzor-
gers 
Het Steunpunt voor Mantelzor-
gers organiseert maandelijks in 
Parkstad en Schinnen inloop-
bijeenkomsten. Mantelzorgers 
en zorgvrijwilligers kunnen er 
onder het genot van een kopje 
koffie hun verhaal vertellen of 
juist de zorgen even van zich 
afzetten. Aan de bijeenkomsten 
is maandelijks een thema ge-
koppeld. Voor deze maand is 
het thema: Logopedie en de-
mentie. 
Spreken of het begrijpen van 
taal is vaak lastig voor mensen 
met dementie. Logopedie is 
therapie gericht op het optima-
liseren van communicatie. De 
logopedist kan bij diverse 
communicatieproblemen on-
derzoek doen, advies geven en 
eventuele (nieuwe) vaardighe-
den trainen. Niet goed met 
elkaar / met de omgeving kun-
nen communiceren, kan leiden 
tot frustraties, zelfs ruzies, met 
alle gevolgen van dien. De 
logopedist is er om de oorzaak 
van de problemen in kaart te 
brengen en door middel van 
adviezen en/of training de pro-
blemen te verminderen. Logo-
pedisten zijn gespecialiseerd in 
het behandelen van dit soort 
problemen, ook bij dementie. 
Milou Packbier,  logopediste 
van MeanderGroep Zuid-
Limburg komt tijdens de inloop 
hier uitleg over geven. 
Donderdag 12 oktober 14.00-
16.00 uur in Verpleeghuis 
Hambos, 2 (beg. grond), Kapel-
laan 2 Kerkrade 

Gratis naar de National Geo-
graphic film 'Before the 
Flood' 
Op vrijdag 13 oktober ver-
toont Columbus earth center 
‘Before the Flood’ in het het 
National Geographic theater in 
het kader van de Dutch Earth 
Week. De spraakmakende 
documentaire, waarin acteur 
Leonardo DiCaprio wordt ge-
volgd in zijn rol als ‘vredesam-
bassadeur’ van de Verenigde 
Naties, is gratis toegankelijk. 
Om mensen te laten zien hoe 
ernstig de gevolgen van een 
veranderend klimaat zijn, ging 
DiCaprio op zoek naar de ver-
anderingen die nú al aan de 
gang zijn. “De tijd om hierover 
te steggelen is voorbij, we 
hebben bijna geen tijd meer”, 
aldus de Amerikaanse acteur 
over de boodschap van de film 
‘Before the Flood’. De film 
volgt DiCaprio bij zijn reizen 
naar 5 continenten en het 
Noordpoolgebied, waarbij hij 
spreekt met wetenschappers, 
wereldleiders, activisten en 
lokale bewoners om een beter 
beeld te krijgen van de kli-
maatproblematiek en te zoeken 
naar concrete oplossingen. 
De film wordt vertoond met 
Nederlandse ondertiteling. De 
voorstelling is gratis toeganke-
lijk. Wel dient u zich hier voor-
af aan te melden. 
 
Multiply by sharing VIII 
Op 13, 14 en 15 oktober 2017 
vindt in Werkplaats K, Elbere-
veldstraat 105, het open ate-
lierweekend plaats onder de 
titel Multiply by Sharing VIII. 
Ook tijdens deze editie zullen 
de 17 kunstenaars hun werk- en 
expositieruimte delen met 13 
kunstenaars uit de Euregio. Het 
belooft weer een boeiende 
expositie te worden met actueel 

werk, boeiende cross-overs, 
geluidsperformances en instal-
latiekunst.  
 

Stadsloop Kerkrade 
Atletiekvereniging Achilles-
Top organiseert op zondag 15 
oktober de 38ste editie van de 
Stadsloop met start en finish op 
de Markt in Kerkrade. Het 
programma begint om 11.00 
uur met een Rabobank Kids 
Run voor jongens en meisjes 
tot en met elf jaar over een 
afstand van 1 km. Een kwartier 
later starten de jongens en 
meisjes van twaalf tot en met 
vijftien jaar voor hun Rabobank 
Kids Run over eveneens 1 km. 
Aan beide lopen mogen ook 
leerlingen van de basisscholen 
en voortgezet onderwijs deel-
nemen. Het parcours van de 1 
km gaat deze keer over twee 
ronden met start op de markt en 
vervolgens Marktstraat, Gru-
pellostraat, Einderstraat en 
terug op de Markt. Ook is er 
om 10.45 uur voor de jeugd een 
gezamenlijke warming-up met 
muziek op de markt. De recre-
anten- en businessloop en Start-
to-Run-loop over 5 km voor 
mannen en vrouwen en AB-
junioren start om 11.30 uur. De 
wedstrijdloop voor mannen en 
vrouwen over 10 km begint om 
12.30 uur. Iedereen kan aan 
deze stadsloop deelnemen. Het 
secretariaat is op de wedstrijd-
dag in het stadhuis aan de 
Markt in Kerkrade. De voorin-
schrijvingstermijn voor deze 
stadsloop is tot 9 oktober open-
gesteld. Inschrijven kan via 
www.inschrijven.nl of kijk 
voor meer informatie op de 
website www.achilles-top.nl. 
Na-inschrijven is tot een half 
uur voor de start mogelijk. 
 
 
 

Inleveren kopij voor het 
november-nummer van 
de wijkkrant Wester-
nieuws vóór 20 oktober.  
westernieuws@kerkrade-
west.nl 
Westernieuws is een uitgave van 
SND Uitgeverij Kerkrade. 
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Golden Earring 
Op zaterdag 21 oktober 2017 
Aanvang 20:00 uur Deur open: 
19:00 uur 
Buro Pinkpop zet ook dit jaar 
de traditie voort door weer een 
concert van de GOLDEN 
EARRING in Limburg te pre-
senteren. Na de successen uit 
het verleden komt de band op 
zaterdag 21 oktober terug in de 
Rodahal van Kerkrade.  
De levende rocklegende GOL-
DEN EARRING kan na meer 
dan 50 jaar aan de top putten 
uit een lange reeks van hits. 
Wie kent niet de wereldhits 
"Twilight Zone", “When The 
Lady Smiles” en "Radar Love". 
Oud en jong zingen deze num-
mers uit volle borst mee en 
schromen niet om op overtui-
gende wijze blijk te geven aan 
het plezier wat een ieder aan 
een concert met deze Haagse 
rockgroep beleeft. Zij zijn de 
enige echte Godfathers van de 
Nederlandse rock en staan 
altijd garant voor een enerve-
rend concert. Dit tot groot ge-
noegen van de vele fans be-
staande uit drie generaties 
popmuziekliefhebbers. In de-
cember 2015 vierde de band, in 
de klassieke bezetting bestaan-
de uit Rinus Gerritsen 
(bas/toetsen), George Kooy-
mans (gitaar/zang), Cesar Zui-
derwijk (drums) en Barry Hay 
(zang/gitaar), hun 50 jarig jubi-
leum groots in de Ziggo Dome 
maar nu, bijna twee jaar later, 
is van rustiger aan doen geen 
sprake. 
 

Open dag Hof van Gaia 
GaiaZOO Business & 
Events 
Hof van Gaia biedt de 

mogelijkheid om te trouwen, te 
vergaderen en te lunchen. Te-
vens bestaat er de mogelijk om 

speciale arrangementen te boe-
ken voor feesten en partijen. 
Op 22 oktober kun je Hof van 
Gaia bezoeken tijdens de open 
dag van 11.00 tot 15.00 uur. 
Kom vrijblijvend een kijkje 
nemen en ontdek welke moge-
lijkheden Hof van Gaia biedt. 
 

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 
26 oktober vanaf 18.00 uur 
geserveerd. Adres Werkplaats 
K: Elbereveldstraat 105 in 
Kerkrade-West. De bijdrage 
voor de zelfgemaakte soepen, 
brood, beleg, koffie/thee is 
€3,50. Inschrijven via: 
soep@werkplaatsk.nl 
 

27 oktober Augustinuslezing 
De Stichting Lève Rolduc or-
ganiseert samen met Abdij 
Rolduc jaarlijks de Augustinus-
lezing. Dit jaar treedt als spre-
ker op Ernst Hirsch Balin, met 
een voordracht onder de titel: 
God in de stad. Ontvangst 
14:00 uur. Welkomstwoord: 
14:30 uur. Lezing: 14:35 uur. 
Entree: vrije gave. Gelieve aan 
te melden vóór 20 oktober via 
de website: 
stichtingleverolduc.nl. 
 

Seinwezendag  
Zondag 29 oktober organiseert 
de Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij de Seinwezendag 
2017. Ieder die geïnteresseerd 
is in de klassieke beveiliging is 
van harte uitgenodigd. Tijdens 
deze Seinwezendag zullen we 

een uitgebreide blik achter de 
schermen geven van het sein-
wezen bij de ZLSM. 
Het programma begint om 
10.00 uur met ontvangst op 
Station Simpelveld met koffie 
(of thee) en een stuk Limburgse 
vlaai. Na de presentatie over 
klassieke seinen en verschillen-
de blokstelsels gaan we de vier 
seinposten bezoeken. Je krijgt 
daar ook de kans om het een en 
ander te bedienen en van dicht-
bij te bekijken. 
Die dag zal de Stichting Histo-
risch Dieselmaterieel SHD een 
extra (goederen)trein rijden met 
dieselloc 2205. Deze trein zal 
een aantal mooie fotomomen-
ten opleveren, zeker gecombi-
neerd met seinbeelden die zel-
den te zien zijn. Meld je nu aan 
via seinwezendag@gmail.com! 
Kosten voor deze dag bedragen 
€ 25,00 per persoon. Dit is 
inclusief koffie/thee, vlaai, een 
lunch en natuurlijk een rit met 
de (stoom)trein. De bijdrage 
kan op zondag 29 oktober bij 
aankomst contant of per pin 
worden voldaan. 
De seinposten zullen allemaal 
bemand zijn die dag. 
 

Activiteitenoverzicht Wijk-
zorgcentrum Firenschat 
Zondag 8 oktober: Kien-
avond, aanvang: 18.00 uur tot 
20.00 uur in restaurant Sjtaater 
Tsimmer 
Dinsdag 10 oktober: Snuiste-
rijen verkoop, aanvang: 14.30 
uur in de Lounge 
Vrijdag 13 oktober: Extra 
viering Rozenkransviering, 

15.00 uur in de Kapel 
Donderdag 19 oktober: Lean-
dora nachtkleding verkoop, 
aanvang: 10.00 uur tot 12.00 
uur in de Kapel. 
Vrijdag 20 oktober: Extra 
viering Rozenkransviering, 
15.00 uur in de Kapel 
Vrijdag 20 oktober: frite 
avond , aanvang: 16.30 uur tot 
19.00 uur in restaurant Sjtaater 
Tsimmer 
Zondag 22 oktober: Kien-
avond, aanvang: 18.00 uur tot 
20.00 uur in restaurant Sjtaater 
Tsimmer 
Zondag 29 oktober: Muziek-
avond Spatzen Willy, aanvang 
18.00 uur tot 19.30 uur in res-
taurant Sjtaater Tsimmer 
Dinsdag 31 oktober: Italiaans 
buffet met muziek,  aanvang 
17.00 uur tot 19.00 uur in res-
taurant Sjtaater Tsimmer, Ie-
dereen is welkom. Aanmelden 
vóór 20 oktober. Kosten €14,50 
per persoon.  
De groep die zich elke donder-
dagmiddag amuseert met o.a. 
Origami ( Japanse vouwkunst) 
en servettentechniek (decou-
page). Kan nog enkele nieuwe 
leden gebruiken. Aanvang 
14.00 uur tot 16.00 uur, in het 
Trefpunt. Deelnemersbijdrage: 
2,40 per keer inclusief materia-
len. Indien er meer materialen 
nodig zijn zal de kostprijs aan-
gepast worden. Deze middag 
wordt ondersteund door een 
vakkracht. Graag vooraf aan-
melden bij activiteitenbegelei-
ding van Wijkzorgcentrum 
Firenschat Tel: 045- 211 46 70. 
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Graag willen wij ons aanbod 
uitbreiden, voor onze eigen 
bewoners en bewoners uit de 
buurt. Daarom zijn we op zoek 
naar vrijwilligers die samen 
met ons nieuwe projecten wil-
len opstarten. o.a. werken met 
hout (voor onze mannelijke 
bewoners) en een tuinproject. 
Bent u gemotiveerd en handig 
dan zoeken we U. Aanmelden 
via bovenstaand telefoonnum-
mer. 
 

Nieuwe activiteit voor alle 
leeftijden van Kerngroep 
Terwinselen 
Body en Mind training: 
Een training waar in Yoga, Tai 
Chi en Pilates worden gecom-
bineerd. Waarbij u flexibiliteit 
en kracht opbouwt en u een 
gevoel krijgt van rust en kalm-
te. Er wordt afwisselend ge-
werkt. Tijdens deze trainingen 
ga je op een speelse actieve 
manier luisteren naar je li-
chaam hoe je je beweegt. Het 
doel is dat het lichaam in een 
toestand van harmonie en ba-
lans komt. Wanneer: dinsdag-
ochtend van 10.00 tot 11.00u  
Locatie: gymzaal Sjtaater Hoes  
(Schaesbergerstr.27).  
De contributie  is voor deelne-
mers woonachtig binnen de 
gemeente Kerkrade €6.30  per 
maand en bent u woonachtig 
buiten Kerkrade dan bedraagt 
bovenstaande activiteit € 9.20 
per maand. 
Heeft u nog vragen of bent u 
geïnteresseerd om mee te ko-
men doen neem dan contact op 
met de voorzitter van de kern-
groep tel 045-5410797 
 

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 1 november is 
men tussen 10.00 en 15.00 uur 
welkom, 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 medewerkers kunnen geen 
medisch advies aan de meting 
verbinden. Bij afwijkende 
waarden kan contact opgeno-
men worden met een huisarts. 
Kijk voor meer informatie op 
vegro.nl of bel gratis naar 0800 
– 2 88 77 66. 
 

Vogelshow Sportkwekers 
Kanarievereniging Sportkwe-
kers  organiseert haar jaarlijkse 
vogelshow op zaterdag 11 en 
zondag 12 november. 
De vogelshow wordt samen 
met de zusterverenigingen 
Zang en Kleur Kerkrade, 
Barmsijs Epen en Kanarie-
vrienden Schin op Geul gehou-
den. Tijdens deze vogelshow 
zullen ongeveer 350 vogels 
tentoongesteld worden. De 
show is open op zaterdag van 
13.00 uur tot 19.00 uur en zon-
dag van 11.00 tot 16.00 uur. 
De show is voor iedereen gratis 
te bezoeken en zal plaatsvinden 
in verenigingslokaal Café 
Fohler, Akerstraat 166 te Spek-
holzerheide. 
Bestuur en leden hopen op Uw 
aanwezigheid en wensen U 
veel plezier toe. 
 

Adventmarkt Firenschat 
Ook dit jaar weer op zondag 26 
november de jaarlijkse advent 
markt in zorgcentrum Firen-
schat van 11.00uur t/m 
17.00uur. Onder het genot van 
een kopje koffie, thee en war-
me chocomel kunt u genieten 
van heerlijk gebak, wafels, div. 
broodjes, soep, frieten en nog 

veel meer. Dit  jaar hebben we 
weer een enveloppenloterij 
waarmee u geweldige prijzen 
kunt winnen. Ook is er weer 
gezorgd voor sfeervolle muziek 
en de gezellige marktkraampjes 
met o.a. :chocolaterie Rous-
seau, zelfgemaakte handwerk-
producten, cadeau artikelen, 
sieraden, tassen, bloemstukken, 
kaarten en nog veel meer. 
Wij heten u van harte welkom! 
 

Dagtrip naar kerstmarkt 
Köln 
Dit jaar willen wij als parochies 
van Kerkrade-West de kerst-
markt in Köln bezoeken. Op 
verschillende plekken en plei-
nen staan daar heel wat kraam-
pjes in kerstartikelen. Allemaal 
heel sfeervol. Gezien de be-
langstelling voor deze dagtrip 
willen wij proberen een tweede 
bus te laten rijden. Dit is afhan-
kelijk van het aantal mensen 
dat nog wil meegaan. U kunt 
zich dan ook nog gerust aan-
melden. 
De dagtrip staat gepland, in de 
eerste week van de Advent, op 
maandag 4 december. Wij 
vertrekken om 08.30 uur en 
zullen 's avonds rond om 19.00 
uur weer huiswaarts keren. 

Aankomst in Terwinselen zal 
rond 20.30 uur zijn. De opstap-
plaats van de bus is St. Huber-
tuslaan  (bij de kerk van Ter-
winselen). De kosten van de 
busreis bedragen € 17,50 per 
persoon. Aanmelding verloopt 
via parochiekantoor van Ter-
winselen. St. Hubertuslaan 80, 
tel. 045-5412581, op maandag, 
dinsdag of vrijdag tussen 10.00 
- 11.00 uur.    
 

Wandelen in Kerkrade 
De wandelgidsen Wandelen in 
Kerkrade zijn gratis verkrijg-
baar bij: Stadskantoor Kerkra-
de,  Bibliotheek Kerkrade-
Centrum, Bibliotheeksteunpunt 
Kerkrade-West, Boek- en Kan-
toorvakhandel Schreurs De 
Mijnlamp Graverstraat, Botani-
sche Tuin Terwinselen en 
Ruilwinkel Eygelshoven. Alle 
routes zijn ook gratis te down-
loaden via onze website 
www.kerkrade-west.nl 
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